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اإلىـــــداء
إذا كان اإلىداء يعبر ولو بجزء من الوفاء فإني أىدي ىذا الجيد المتواضع ...

إلى الذي شق بنور رسالتو ظممات الكون ،فأنار مشارق األرض وغاربيا بعممو وعممو
وأخالقو ،حبيب القموب محمد صل اهلل عميو وسمم...

إلى أرواح شيداء فمسطين األبرار ..وأخص بالذكر أخي الشييد بإذن اهلل ساري عمى روحو
ألف سالم...

إلى من كممو اهلل بالييبة والوقار ..إلى من عممني العطاء بال انتظار ..إلى من أحمل اسمو
بكل افتخار ..إلى والدي الغالي المعطاء...

إلى مالكي في الحياة ،إلى بسمة الحياة وسر الوجود ،إلى من كان دعائيا سر نجاحي
وحنانيا بمسم جراحي ..إلى أغمى الحبايب (أمي الحبيبة)...

إلى من بيا أسمو وارتفع ،،إلى الشمعة التي ل تنطفئ ..إلى من تنير ظممة حياتي ..إلى من
صبرت عمي في ىذه المرحمة (زوجتي الغالية)...

إلى أىل العزائم والشدائد ،،إلى أجنحتي القوية في الحياة ..إلى من كانوا ول زالوا ربيع حياتي..
إلى إخوتي ..يوسف ..وعنان ..وحسن ..وحسين ..ومحمد...
إلى األخت الحنونة ..ميجة قمبي غادة..

إلى من أرى التفاؤل بعينيم ..والسعادة في ضحكتيم ..إلى من ل تحمو الحياة إل بيم ..أولدي
ونور عيوني وميجة قمبي ..محمد وليان وميند...

إلى الحاضرين في قموبنا ..الغائبين عن عيوننا ..إلى حماي وحماتي وأبنائيم محمود وىادي
في تركيا،،،

إلى قادة العمم ..وصانعي المستقبل ..إلى أساتذتي وزمالئي وطالب العمم...
إلى كل من ساىم في خروج ىذه الرسالة إلى النور ،ولو بكممة واحدة...
جميعا  ...أىدي ىذا العمل المتواضع...
إلييم
ً

ه

شكـــــر وتقديـــــر

الحم ػػد هلل رب العػ ػػالميف ،والص ػػبلة والسػ ػػبلـ عمػ ػ أشػ ػػرؼ األنبي ػػاء والمرسػ ػػميف ،النب ػػي المصػ ػػط ي
الصادؽ الوعد األميف ،وعم آلو وصحبو أجمعيف ،وبعد:

أحمػػد اهلل سػػبحانو وتعػػال صػػاحب ال ضػػؿ األوؿ ،وأشػػكره عمػ جزيػػؿ نعمػػو ،ومػػا مرنػػي بػػو مػػف

فضػػؿ وتوفيػػؽ إلتمػػاـ ىػػذه الرسػػالة ،فيػػارب لػػؾ الحمػػد حمػػداً يميػػؽ بجػػبلؿ وجيػػؾ وعظػػيـ سػػمطانؾ،

كما يسعدني أف أتقدـ بخالص الشكر والتقدير واإلمتناف لمف كاف لو فضؿ بعد اهلل في إنجاز ىذه

الد ارسػػة ،سػػا بلً اهلل عػػز وجػػؿ أف يج ػزييـ خيػػر الج ػزاء ،وفػػي ىػػذا المقػػاـ ال يسػػعني إال أف أتقػػدـ
بجزي ػػؿ الش ػػكر والعرف ػػاف واالمتن ػػاف لس ػػعادة الـــدكتور  /خميـــل اســـماعيل ماضـــي لت ض ػػمو بقب ػػوؿ

اإلش ػراؼ عم ػ ىػػذه الرسػػالة ،وعم ػ مػػا بذلػػو مػػف وقػػت وجيػػد ومػػا أسػػداه إلػػي مػػف نص ػ وتوجيػػو،
وأسأؿ اهلل سبحانو أف يسدد عم طريؽ الحؽ خطاه ،ويجزيو عني كؿ الجزاء.

كما وأتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف:

المناقش الداخمي الدكتور  /محمد إبراىيم المدىون ،،،
المناقش الخارجي الدكتور  /إياد عمي الدجني ،،،

وذلؾ عم ت ضميما بالموافقة عم مناقشة ىذه الدراسة ،واث ار يا بالمبلحظات والتوجييات القيمة.

كما وأتوجو بخالص مشاعر الشكر واإلمتناف واإلعتراؼ بالجميؿ إل جميع أفراد أسرتي لما عانوه
معػي طػواؿ فتػرة إعػداد ىػذه الد ارسػة ،وأخػػص بالػذكر زوجتػي ال اليػة التػي صػبرت واحتسػبت وىػػي

تمممـ أوراقي المبعثرة أثناء إنجاز ىذه الرسالة ،وفقيا اهلل لما يحب ويرض .

والشكر موصوؿ إل كؿ أول ؾ الذيف قػدموا لػي العػوف والمسػاعدة والمسػاندة إلنجػاز د ارسػتي ىػذه،
مف أساتذة وزمبلء وأصدقاء وأقارب.

وأتق ػػدـ أيضػ ػاً بالش ػػكر ألكاديمي ػػة اإلدارة والسياس ػػة لمد ارس ػػات العمي ػػا ى ػػذا الص ػػرح العمم ػػي الش ػػام ،
وجميػػع أسػػاتذتيا والعػػامميف فييػػا ،كمػػا وأقػػدـ الشػػكر الجزيػػؿ لتجمػػع المؤسسػػات فػػي بيػػت الىيػػا لمػػا
قػػدموه مػػف دعػػـ مػػادي ومعنػػوي ورعػػايتيـ لثمػػة مػػف خيػرة شػػباب بيػػت الىيػػا ،فميػػـ منػػي كػػؿ الشػػكر
والتقدير واالمتناف واالعتراؼ بالجميؿ.

وختاماً ،أسأؿ اهلل عز وجؿ أف ين ع بيذا العمؿ ،وأف يجعمػو خالصػاً لوجيػو الكػريـ ،إنػو عمػ ذلػؾ

قدير ،وباإلجابة جدير.

وصم اهلل وسمـ عم نبينا محمد وعم آلو وصحبو أجمعيف ،،،
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التعرؼ عم

دور الخصا ص الريادية في تحسيف مستوى األداء

المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة العاممة في قطاع زة ،وقد استخدـ الباحث المنيج
الوص ي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف اإلدارييف
واألكاديمييف في الجامعات ال مسطينية الخاصة في قطاع زة البالغ عددىـ ( ،)259والعينة
طبقية عشوا ية لجميع المستويات الوظي ية في الجامعات قيد الدراسة ،حيث بمغ حجـ العينة
( )155م ردة ،وتـ استرداد ( )131استبانة صالحة لمتحميؿ بنسبة (.)%85
وقد خمصت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أبرزىا:
 مستوى الخصا ص الريادية لدى العامميف في الجامعات ال مسطينية الخاصة مرت ع ،حيث
بمغ الوزف النسبي (.)%77.9
 مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة في قطاع زة مرت ع ،حيث
اتض ذلؾ مف خبلؿ حصولو عم وزف نسبي (.)%69.9
 توجد عبلقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الخصا ص
الريادية لدى العامميف في الجامعات ال مسطينية الخاصة وتحسيف مستوى األداء
المؤسسي.
 وجود أثر ذي داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الخصا ص الريادية
مجتمعة معاً لدى العامميف في الجامعات الخاصة وتحسيف مستوى األداء المؤسسي.
وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أبرزىا:
العامميف في الجامعات الخاصة مساحة مف

 دعـ المبادرات المتعمقة بالريادية ومن

الحرية واالستقبللية في عمميـ مف خبلؿ توفير بي ة عمؿ ت جر الطاقات وتخمؽ روح
اإلبداع ،وتولد األفكار التي تساىـ في تطوير الخدمات أو افتتاح كميات جديدة أو
توسيع في تخصصات الكميات القا مة.
 العمؿ عم دعـ أنشطة البحث والتطوير مف أجؿ االرتقاء بأداء الجامعات ال مسطينية
الخاصة ،وعقد ورش عمؿ لبحث سبؿ تطور األداء.

ن

Abstract
This study aimed to identify the role of entrepreneurial characteristics in
improving the level of institutional performance in the private Palestinian
universities operating in Gaza Strip. The researcher used the descriptive
analytical approach, and questionnaire as a data collection tool. The population
of the study consists of administrative and academic staff in the private
Palestinian universities in Gaza Strip which contains (259) individuals as total.
The sample was randomized for all the functional levels in the universities
under study. The sample size was (155) while (131) valid samples were
recovered at a percent of (85%).
Several results were found by the study, the most remarkable among them are:
 The level of the entrepreneurial characteristics among the employees
of the private Palestinian universities is relatively high at (77.9%).
 The level of the institutional performance in the private Palestinian
universities in Gaza Strip is high, according to its relatively weight at
(69.9%).
 There is a statistically significant relationship at the level of
significance (α≤0.05) between the entrepreneurial characteristics of
the employees of the private Palestinian universities and the
improvement of the institutional performance.
 There exists a significant statistical effect at the level of significance
(α≤0.05) between the entrepreneurial characteristics combined
among employees of private Palestinian universities and the level of
institutional performance.
The study presented a number of recommendations, the most prominent of
which are:
 Supporting entrepreneurship initiatives and giving the employees of
the private Palestinian universities an area of freedom and
independency in their work by providing work environment that
explodes energies and encourages creativity, and generates ideas that
contribute to the development of services, the opening of new
faculties, or expansion of the disciplines of existing colleges.
 Support research and development activities in order to improve the
performance of the private Palestinian universities, and hold
workshops to discuss ways of developing performance.
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الفصل األول :اإلطار العام لمدراسة
المقدمة:

إف التطورات اإلدارية المتسارعة في أداء المنظمات بمختمؼ مكوناتيا ومسمياتيا لـ

يعتمد فقط عم ربحية المنظمات ومركزىا المالي فحسب ،فقد ظيرت م اىيـ حديثة تساعد عم

خمؽ بي ة عمؿ قادرة عم التعامؿ مع التطورات المتسارعة في الجوانب االقتصادية والتكنولوجية

واإلدارية عبر أنحاء العالـ ال سيما في ريادة األعماؿ وأداء تمؾ المنظمات ،حيث تطمب ذلؾ
سعياً جاداً مػف المسؤوليف عف العمؿ المؤسسي في البحث عف سبؿ تطوير أدا يـ ،مف خبلؿ
تطبيؽ نظريػات اإلدارة الحديثة التي تعزز مكانة المنظمات ال سيما التعميمية منيا ،وأف تعمؿ
عم المحافظة عمييا ،وتسع لمرقي بيا ،والت مب عم كؿ التحديات التي تعترضيا (الدجني،

 ،)3 :2011مما تطمب ضرورة امتبلؾ ىذه المؤسسات طاقات وامكانات فا قة قادرة عم

مواجية العوامؿ المؤثرة في أدا يا.

أص ػػبحت الري ػػادة بم يومي ػػا الواس ػػع م ػػف القض ػػايا االقتص ػػادية واالجتماعي ػػة الممح ػػة الت ػػي

تحظػ باىتمػاـ عػػالمي واسػع ،نظػ اًر لمػػدور الػذي تؤديػػو فػي التنميػة االقتصػػادية واالجتماعيػة ،وفػػي

منظمات األعماؿ تعد الريادة سمة ضرورية لنجاح وتطور ىذه األعماؿ.

فالخصا ص الريادية تشير إل مجموعة مف خصا ص ال رد وسػماتو الشخصػية التػي ليػا
أثر ايجابي في سموكو وتوجياتو وأدا و ،والتي تدفع األفراد بشكؿ عاـ والمديريف بشكؿ خاص إل
المثػابرة وبػذؿ الجيػود ألداء الميػاـ بك ػاءة وفاعميػة وتحقيػؽ أعمػ درجػات الجػودة (عمػي:2016 ،
.)2141
ول رض االستمرار والنمو ال بد مف توافر موارد بشرية بخصا ص وسمات ريادية مبدعة،
فضبلً عف توافر المتطمبات الريادية في المؤسسػة لكػي تحقػؽ المؤسسػة أىػدافيا المنشػودة وتسػتمر
في دنيا األعماؿ بتميز ونجاح (الحيمة ،ومسمـ.)2 :2016 ،

إف عممية تحسيف األداء المؤسسي عممية متكاممة تنطوي عم أنشطة مخططة وشاممة
لممؤسسة ككؿ ،وتتـ بناء عم
العممية عم

است ارتيجيات واضحة ،وخطط محدودة المعالـ ،وتحتوي ىذه

محاور أساسية تتعمؽ بالعمميات الداخمية ،واليياكؿ التنظيمية ،والموارد البشرية،

والتكنولوجيا (أبو حسنة.)4:2014 ،
ويعد األداء المؤسسي م يوماً ميماً بالنسبة لممنظمات بشكؿ عاـ ،ويكاد يكػوف الموضػوع

الر يس لمجمؿ فػروع المعرفػة اإلداريػة ،وذلػؾ لمػا طػ أر مػؤخ اًر مػف تطػورات عمميػة وتكنموجيػة أسػرع
2

بكثير مف ذي قبؿ ،مما انعكس عم نشاط المنظمات المختم ة وتطمب ميارات متطورة مسػتويات

أعم مف األداء والقدرات حت تستطيع ىذه المنظمات مواكبة الت يرات المتسارعة في العالـ .وقػد
ركز عدد مف الباحثيف في د ارسػاتيـ عمػ موضػوع األداء ،إال أنػو لػـ يػتـ االت ػاؽ أو التوصػؿ إلػ

م يوـ محدد لؤلداء ،ومع ذلػؾ بقػي االىتمػاـ متصػبلً بػالم يوـ ومناقشػة أبعػاد الم يػوـ ومسػتوياتو،
والقواعد األساسية لقياسو وتقييمو.

فاألداء المؤسسي ىو انعكاس لتعمؽ المؤسسات في أىدافيا وقدرتيا عم إنجازىا ،ولو

أىمية بال ة؛ ألنو ينقؿ العمؿ إل إنجاز تمؾ األىداؼ مف ال ردية إل الجماعية ،ومف الع وية
إل

التخطيط ،ومف ال موض إل

وسعة التأثير.

الوضوح ،ومف محدودية الموارد والتأثير إل

تعددية الموارد

كما أف الجامعات ال مسطينية الخاصة ىي مؤسسات تعميمية تعمؿ بإيجابية وحيوية

لتقديـ الدعـ الكامؿ والنوعي لممجتمع ال مسطيني مف خبلؿ توفير الخدمات البلزمة لبلرتقاء بو

عم جميع المستويات فكرياً وتنموياً وحضارياً وقيمياً ،وتشجيع مؤسساتو عم اإلبداع واالبتكار
واالزدىار والمساىمة في تطوير المعارؼ الكونية والعموـ التطبيقية والطبية واالجتماعية

واإلنسانية عم أساس الموا مة بيف األصالة والمعاصرة.

ولما كانت مؤسسات التعميـ العالي ىي الموطف األساس الذي تتطػور فيػو العمػوـ،

وتكتشؼ فيو المعارؼ ،وتنمو الميارات ،فقد سجمت معظـ مؤسسات التعميـ العالي تقدماً فػي

مجاؿ تخطيط االستراتيجيات الداعمة لنمو وتطور التعميـ والبحث العممي فييا ،وأولت تحػسيف

أدا يا وتحقيؽ الجودة الشاممة في أنظمتيا ،وعممياتيا ،ومخرجاتيا اىتماماً خاصاً ،مرتكزة عم

إسيامات رواد اإلدارة ،والسعي مف خبلؿ نشر ثقافة التميز إل االرتقػاء المػستمر فػي صيا ة
المؤشرات وتحديدىا ،وفقا لما يصؿ إليو العمـ الحديث مف تطور وارتقاء (الدجني.)5:2011 ،

تسع الجامعات ال مسطينية إل تحسيف أداءىا واإلرتقاء بكوادرىا ،سعياً منيا لنيؿ أفضؿ

الم ارتب العممية عربياً وعالمياً وتح ر أسما يا في ص حات التميز العالمي والمحاؽ بركب
الجامعات الريادية العربية والعالمية .مما دفع الباحث إل إجراء دراسة استطبلعية ليتض وجود
موض في العبلقة بيف الخصا ص الريادية واألداء المؤسسي.
والفتقار الدراسات التي تركز عم

الخصا ص الريادية في الجامعات الخاصة وتربط

بينيا وبيف تحسيف مستوى األداء المؤسسي؛ جاءت ىذه الدراسة لتبحث في دور الخصا ص
الريادية في تحسيف األداء المؤسسي ،الذي يعد خطوة متواضعة في طريؽ تعزيز الخصا ص

الريادية لدى العامميف في الجامعات ال مسطينية الخاصة مما ينعكس عم األداء المؤسسي.

3

أولً /مشكمة وتساؤلت الدراسة:

يعد موضوع الريادة في األعماؿ مف االىتمامات البحثية الحديثة نسبياً ،ومع تنامي

االىتماـ بدراسة ىذا الموضوع وما رافؽ ذلؾ مف جيود استيدفت التعرؼ عم مختمؼ الجوانب
التنظيمية التي مف الممكف أف تتأثر بيا سواء عم المستوى الكمي أو الجز ي في أي منظمة،
كانت ىناؾ مسو ات منطقية دفعت لمت كير بأىمية خصا ص الشخص الريادي وفي أي مجاؿ
مف الممكف أف تكوف واضحة وجمية وذلؾ بقصد التركيز عمييا وتعميؽ استخداماتيا لموصوؿ
بالمنظمات إل الموقع الذي يناسب امكاناتيا وطموحاتيا في البي ة التي تعمؿ فييا ( Fernald
.)& Solomon, 1998: 176
وال يخ

عم أي باحث في ىذا المجاؿ األىمية النسبية التي تنطوي تحت ىذا المجاؿ،

ومف المعروؼ أف الجامعات الخاصة في فمسطيف تسيـ في عممية اإلصبلح االقتصادي
واالجتماعي ،لما لو مف مساىمة فاعمة في تطوير التنمية االقتصادية الشاممة ،ومما ال شؾ فيو
أف تنشيط الخصا ص الريادية لمعامميف في الجامعات سيساىـ في بناء الجامعات الريادية .ومف
ىنا تكمف مشكمة الدراسة في أف بقاء الموضوع المعاصر بدوف دراسة وتحميؿ سي وت ال رصة
لبلست ادة مف معطياتيا ال كرية.
في إطار قياـ الباحث بدراسة بعض الظواىر التي مف الممكف أف تعزز مف مشكمة
الدراسة ،والتي قد تمثؿ دعماً وتوضيحاً ألسباب القياـ بيذه الدراسة ،فقد اعتمد الباحث عم
مجموعة مف مصادر الشعور بالمشكمة والتي منيا الدراسة االستطبلعية حوؿ موضوعات الدراسة
في الجامعات ال مسطينية الخاصة وتوصيات ومقترحات بعض الدراسات ذات العبلقة بالموضوع،
ويمكف عرض ما جاء في ىذه المصادر عم النحو التالي:
 الدراسة الستكشافية:
قاـ الباحث بإجراء دراسة استكشافية مبد ية مف خبلؿ استكشاؼ رأي عدد مف المس وليف ،وعينة
مف العامميف في الجامعات ال مسطينية الخاصة ،لمتعرؼ عم

أىـ المشكبلت التي تتعمؽ

بموضوعات الدراسة وكانت النتا ج كمت ىو موض في جدوؿ رقـ (:)1
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جدول رقم ( :)1نتائج الدراسة الستكشافية
#

الوزن النسبي %

الفقرة

1
2

يتـ تن يذ األعماؿ والمياـ المطموبة وفقاً لمخطط المعدة مسبقاً.

تأخذ الجامعة بالحسباف الشكاوي والمقترحات المقدمة مف الجميور لتحسيف األداء.

46.67

3

يوجد سرعة في إجراءات وتن يذ المعامبلت في الوقت المحدد ليا.

53.33

4

يتوفر لدى الجامعة مؤشرات نوعية مناسبة لقياس األداء المؤسسي في الجامعة.

60.00

5

تسع الجامعة باستمرار إل تحسيف جودة العمميات الخدماتية ليا.

64.44

6

يوجد مؤشرات كمية محددة ومناسبة لقياس األداء المؤسسي في الجامعة.

57.78

7
8

يوجد نموذجاً مصمـ خصيصاً لمتعرؼ عم مستوى رضا العامميف في الجامعة.

60.00

تعمؿ الجامعة عم استثمار الموارد البشرية المتاحة بشكؿ سميـ.

46.67

9

تعمؿ الجامعة عم استثمار الموارد المادية المتاحة بشكؿ سميـ.

55.56

 10يوجد ربط بيف الحوافز والمكافآت لئلدارة العميا بنتا ج األداء الكمي لمجامعة.

64.44

64.44

56.22

مف الجدوؿ رقـ ( )1نستنتج ما يمي:

 -ال يتـ األخذ بجميع الشكاوى والمقترحات مف قبؿ الجامعة.

 يوجد بطء في إجراءات وتن يذ المعامبلت في الوقت المحدد ليا. -يوجد ضعؼ في مؤشرات قياس األداء المؤسسي في الجامعة.

 وجود ضعؼ لدى الجامعات في استثمار الموارد البشرية والمادية المتاحة بشكؿسميـ.

 وجود ضعؼ في الربط بيف الحوافز والمكافآت لئلدارة العميا بنتا ج األداء الكميلمجامعة.

 توصيات ومقترحات الدراسات السابقة:
 .1قدمت دراسة ناـ ( )2017مقترحات بضرورة إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث مف
قبؿ الباحثيف تدرس دور الخصا ص الريادية عم مت يرات متعددة منيا األداء المؤسسي
وفي مجاالت تطبيؽ ىامة مثؿ المؤسسات األكاديمية ال سيما في الجامعات.
 .2في حيف قدمت دراسة الحيمة ( )2015مجموعة مف المقترحات أىميا القياـ بأنشطة
البحوث والتطوير وتوفير اإلمكانات المادية والبشرية المناسبة لذلؾ مف خبلؿ دراسة
العوامؿ األخرى التي مف شأنيا أف تؤثر في األداء المؤسسي لمجامعات ال مسطينية.
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 .3قدمت دراسة سيمود ( )2013مقترحات أكدت مف خبلليا عم ضرورة االىتماـ بكؿ
ما ىو متعمؽ بتحقيؽ التميز في أداء الجامعات ال مسطينية ،عبر اجراء المزيد مف
البحوث والدراسات.
 .4كما وأكدت العديد مف الدراسات عم

أىمية الريادة كوسيمة لنمو وتحسيف القدرة عم

اكتشاؼ ال رص التي تزيد مف حجـ انتاج المنظمة وتحسيف األداء في بي ة تتصؼ
بالتعقيد والت ير ( ناـ ،2017 :فارس ،2016 :عمي ،2016 :سمطاف،2016 :
البمعاوي ،2015 :شعث ،2015 :المومنيKozubíková et..al: 2015, ،2015 :
.)Dudnik: 2013, Zaman: 2013).
وبناء عم ما تقدـ فإنو يمكف لمباحث صيا ة مشكمة الدراسة مف خبلؿ السؤاؿ الر يس التالي:
ً
ما دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية
الخاصة؟

وينبثؽ منو األس مة ال رعية التالية :
 ما واقػع الخصػا ص الرياديػة لػدى العػامميف فػي الجامعػات ال مسػطينية الخاصػة مػف وجيػةنظر العامميف؟

 -ما مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة مف وجية نظر العامميف؟

 م ػػا العبلق ػػة ب ػػيف الخص ػػا ص الريادي ػػة وتحس ػػيف مس ػػتوى األداء المؤسس ػػي ف ػػي الجامع ػػاتال مسطينية الخاصة؟

 ما أثر الخصا ص الريادية في تحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينيةالخاصة؟

 مػ ػػا ال ػ ػػروؽ بػ ػػيف متوسػ ػػطات اسػ ػػتجابات المبحػ ػػوثيف حػ ػػوؿ الخصػ ػػا ص الرياديػ ػػة تبع ػ ػاًلممت ي ػرات الديم رافيػػة (الجػػنس ،العمػػر ،طبيعػػة الوظي ػػة ،المؤىػػؿ العممػػي ،عػػدد سػػنوات

الخدمة).

 م ػػا ال ػػروؽ ب ػػيف متوس ػػطات اس ػػتجابات المبح ػػوثيف ح ػػوؿ مس ػػتوى األداء المؤسس ػػي تبعػ ػاًلممت ي ػرات الديم رافيػػة (الجػػنس ،العمػػر ،طبيعػػة الوظي ػػة ،المؤىػػؿ العممػػي ،عػػدد سػػنوات

الخدمة).
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ثانياً /متغيرات وأنموذج الدراسة:

 .1المتغير المستقل :الخصائص الريادية (،)Entrepreneurial Characteristics
وتتمثل في اإلبداع والمبادرة والمخاطرة والحاجة إلى النجاز والثقة بالنفس واإليمان الذاتي
والستقاللية وتحمل المسؤولية ،وذلك بالعتماد عمى الجدول التالي لمدراسات السابقة:
جدول رقم ( :)2بيان أبعاد الخصائص الريادية في الدراسات السابقة

إلابداع

املبادرة

املخاطزة

الحاجة إلى إلاهجاس

الثقة بالىفس

الاًمان الذاجي

الاسحقاللية وثحمل املسؤولية

دراسة املىمني ()7102







دراسة شعت ()7102







دراسة )7102( Al Damen























دراسة القاسم ()7102











دراسة )7102( Dudnik

















دراسة حسين ()7102

الحاجة إلى الطاقة







دراسة البلعاوي ()7102



املزوهة





دراسة سلطان ()7102

الىعي بالسىق









دراسة فارس ()7102



الحخطيط









الحفاؤل

دراسة علي ()7102









الحىجه الاجحماعي

دراسة الغىام ()7102















الحاجة إلى الىجاح

الدراسات السابقة














املجمىع

2

2

00

00

8

2

2

7

0

0

7

7

2

0

وسبة الحكزار %

52

52

011

011

22

22

25

08

9

9

08

08

72

9

(المصدر /من اعداد الباحث معتمداً عمى الدراسات السابقة)

اعتماداً عم

الدراسات السابقة فقد تبن

الباحث األبعاد التالية لمخصا ص الريادية إلتماـ ىذه

الدراسة:
أ .اإلبداع ()Innovativeness
ب .المبادرة ()initiation

ت .المخاطرة)Risk-taking propensity( .

ث .الحاجة إل اإلنجاز ()Need for Achievement
ج .الثقة بالن س ()Self-Confident

ح .اإليماف الذاتي ()Internal Locus of Control
خ .االستقبللية وتحمؿ المسؤولية ()Independency
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 .2المتغير التابع :األداء المؤسسي ( .)Job performance
 .3المتغير الديمغرافي( :الجنس ،العمر ،طبيعة الوظي ة ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة).
أنموذج الدراسة:
الجنس – العمر – طبيعة الوظيفة – المؤىل العممي – عدد سنوات الخدمة

المتغير المستقل
الخصائص الريادية
اإلبداع
المتغير التابع
المبادرة
األداء المؤسسي

المخاطرة
الحاجة إلى االنجاز
الثقة بالنفس

شكل رقم ()9
يوضح متغيرات الدراسة

اإلٌمان الذاتً

المصدر /من اعداد الباحث
االستقاللٌة وتحمل المسؤولٌة

ثالثاً /فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى
توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الخصا ص
الريادية وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.

ويت رع منيا ال رضيات ال رعية التالية:
 توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف اإلبداع وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
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 توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف المبادرة وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.

 توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف المخاطرة وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.

 توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الحاجة إل
االنجاز وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.

 توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الثقة بالن س
وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.

 توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف اإليماف الذاتي
وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
 توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف االستقبللية وتحمؿ
المسؤولية وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
الفرضية الرئيسة الثانية:
يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05لمخصا ص الريادية عم

تحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.

ويت رع منيا ال رضيات ال رعية التالية:
 يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف اإلبداع وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.

 يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف المبادرة وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.

 يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف المخاطرة وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.

 يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الحاجة إل االنجاز
وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.

 يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الثقة بالن س وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
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 يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف اإليماف الذاتي
وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
 يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف االستقبللية وتحمؿ
المسؤولية وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
الفرضية الثالثة:
توجد فروؽ ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات استجابات

المبحوثيف حوؿ الخصا ص الريادية تعزى لممت يرات الديم ارفية (الجنس ،العمر ،طبيعة
الوظي ة ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة).
الفرضية الرابعة:
توجد فروؽ ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات استجابات
المبحوثيف حوؿ مستوى األداء المؤسسي تعزى لممت يرات الديم رافية (الجنس ،العمر ،طبيعة

الوظي ة ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة).

رابعاً :أىداف الدراسة:

تيدؼ ىذه الدراسة وبشكؿ أساسي إل :


التعرؼ إل واقع الخصا ص الريادية في الجامعات ال مسطينية الخاصة.

 الكشؼ عف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.

 اختبار العبلقة بيف الخصا ص الريادية وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات
ال مسطينية الخاصة.

 بياف أثر الخصا ص الريادية عم

مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية

الخاصة.

 تحديد أىـ ال روؽ بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ (الخصا ص الريادية ،واألداء
المؤسسي) تعزى لممت يرات الديمو رافية.

 العمؿ عم تقديـ توصيات عممية يمكف االست ادة منيا في تعزيز الخصا ص الريادية لدى
العامميف في الجامعات ال مسطينية الخاصة واألداء المؤسسي.
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خامساً :أىمية الدراسة:

تتمثؿ أىمية الدراسة في ثبلث جوانب:
 -1األىمية النظرية
 تبرز أىمية ىذه الدراسة كونيا تمقي الضوء عم قضية تتسـ بالحداثة واألىمية النسبية ،حيث
تعتبر ىذه الدراسة مف أول

الدراسات الميدانية (في حدود عمـ الباحث) ومف المحاوالت

البحثية القميمة التي تحاوؿ الكشؼ عف دور الخصا ص الريادية في تحسيف مستوى األداء

المؤسسي.

 يأمؿ الباحث أف تسيـ ىذه الدراسة في إضافة مادة عممية جديدة لممكتبة ال مسطينية والعربية
والباحثيف الميتميف في ىذا المجاؿ وفي إثراء معمومات الباحث في ىذا المجاؿ.
 -2األىمية التطبيقية
 مػػف المتوقػػع أف تسػػيـ الد ارسػػة الحاليػػة فػػي تزويػػد القػادة والمسػ وليف فػػي كافػػة عمػػادات وادارات
ودوا ػػر الجامعػػات ال مسػػطينية الخاصػػة بمعمومػػات عػػف الخصػػا ص الرياديػػة ودورىػػا فػػي تحسػػيف

مستوى األداء المؤسسي.

 يأمؿ الباحث أف تسيـ النتا ج التي ستحققيا ىذه الدراسة وتوصياتيا في تحقيؽ النقمة النوعية
المرجوة لدى الجامعات ال مسطينية الخاصة في مستوى األداء المؤسسي.

 م ػػف الممك ػػف أف تق ػػدـ الد ارس ػػة الحالي ػػة لمتخ ػػذي القػ ػ اررات ف ػػي الجامع ػػات ال مس ػػطينية الخاص ػػة

لمتعرؼ عم أىمية االىتماـ بالخصا ص الريادية ودورىا في تحسيف مستوى األداء المؤسسػي،
وىذا ينعكس بدوره عم تحقيؽ الن ع ليا بتحسيف مستوى األداء المؤسسي لدييا.

 -3األىمية لمباحث:
 تضيؼ لمباحث المعرفة والخبرة في مجاؿ البحث العممي.

 اكساب الباحث المعرفة المعمقة حوؿ الخصا ص الريادية واألداء المؤسسي.

سادساً :حدود الدراسة:

أ -الحد المكاني :يتمثل في الجامعات ال مسطينية الخاصة في قطاع زة.
ب -الحد الزماني :تـ تطبيؽ الدراسة في العاـ 2017ـ.

ت -الحد البشري :األكاديمييف واإلدارييف العامميف في الجامعات ال مسطينية الخاصة في قطاع
زة.
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ث -الحد الموضوعي :دراسة دور الخصا ص الريادية (اإلبداع ،المبادرة ،المخاطرة ،الحاجة إل
اإلنجاز ،الثقة بالن س ،اإليماف الذاتي ،االستقبللية وتحمؿ المسؤولية) في تحسيف مستوى

األداء المؤسسي.

ج -الحد المؤسسي :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عم

كؿ مف (جامعة فمسطيف – جامعة زة –

جامعة األمة لمتعميـ الم توح).

سابعاً :مصطمحات الدراسة:

تحقيقاً ألغراض الدراسة ،تم تعريف المصطمحات التالية:

 ريادة األعمال :ىي "مجموعة مف النشاطات المتعمقة ببدء األعماؿ أو تطويرىا ،والتخطيط
ليا ،وتنظيميا وتحمؿ المخاطر واإلبداع في إدارتيا ،وضماف نموىا واستمرارىا" (البمعاوي،
.)15 :2015
ويعرف الباحث ريادة األعمال بأنيا" :عممية إنشاء مشروع حر أو تطوير مشروع قا ـ ،مف خبلؿ
اإلحساس بال رصة ،والمبادرة باست بلليا ،وتحمؿ المخاطر في سبيؿ الحصوؿ عم

من عة

شخصية ،أو تحقيؽ ميزة تنافسية لممنظمة أو اضافة قيمة ،وذلؾ بإدارة المشروع أو ال رصة

بطريقة مبتكرة".

ويعرفيا أيضاً بأنيا" :إنشاء عمؿ حر أو تطوير العمؿ الحالي بطريقة إبداعية تتصؼ بالمخاطرة،
مف خبلؿ استثمار الموارد المتاحة وت عيؿ الميارات الذاتية بيدؼ تحقيؽ قيمة مضافة".

 ريادة األعمال المؤسسية :ىي "ميبلد تنظيمات جديدة داخؿ المنظمات القا مة ،واعادة ميبلد
المؤسسات القا مة مف خبلؿ األفكار واألساليب الجديدة والمبتكرة والتي خرجت مف رحـ

المنظمة القا مة بال عؿ" (آؿ سعود.)10 : 2016 ،

فيما يعرف الباحث ريادة األعمال المؤسسية بأنيا "بث روح ريادة األعماؿ داخؿ المنظمات
القا مة".
 الريادي :ىو "الشخص الذي يمتمؾ القدرة عم اكتشاؼ ال رصة وادراكيا ،وتحمؿ المخاطرة،
والعزـ عم البدء بالمشروع ،وتأميف المصادر واإلمكانيات البلزمة وتش يميا مف أجؿ إضافة
قيمة إل المنتج أو الخدمة أو الطريقة واإلجراءات ،وايجاد ما ىو جديد ومميز ،وبشكؿ يمبي
حاجات الزبا ف ور باتيـ ،وبحيث تكوف النتيجة إما الحصوؿ عم ال وا د المعنوية والمادية،

أو التعرض لمخسارة المعنوية والمادية" (العاني وآخروف.)26 :2010 ،
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ويعرف الباحث الريادي بأنو "الشخص الذي لديو الموىبة أو القدرة عم اكتشاؼ ال رص والمبادرة
باست بلليا وتحمؿ المخاطر في سبيؿ اضافة قيمة لمخدمة المقدمة".
 الخصائص الريادية :ىي "مجموعة مف الخصا ص والسموكيات التي تشير عم

مدى

إمكانية تمتع الشخص الذي يتصؼ بيا بالريادية بدرجات قوية أو جيدة ،أو ال احتمالية

لكونو ريادياً" (ناصر والعمري.)145:2011 ،

وىي أيضاً "مجموعة مف السمات الشخصية والسموكية واإلدارية المرتبطة ب ار د األعماؿ التي
تمكنو مف اكتشاؼ ال رصة وادراكيا ،وتحمؿ المخاطرة ،والعزـ عم

البدء بالمشروع ،وتأميف

المصادر واالمكانيات البلزمة وتش يميا مف أجؿ إضافة قيمة إل المنتج أو الخدمة أو الطريقة

واإلجراءات ،وايجاد ما ىو جديد ومميز" (البمعاوي.)19 :2015 ،
ويعرف الباحث الخصائص الريادية بأنيا "مجموعة مف السمات الشخصية والسموكية واإلدارية
والتي تصؼ الشخص بالريادية والمتمثمة في اإلبداع ،المبادرة ،المخاطرة ،الحاجة إل اإلنجاز،
الثقة بالن س ،اإليماف الذاتي ،االستقبللية وتحمؿ المسؤولية  ،وتمكنو مف إضافة قيمة لمخدمة
المقدمة مف الجامعة ،أو تطوير إجراءاتيا أو استحداث شيء جديد ومميز".
 األداء :ىو "حصيمة الجيد الذي يبذلو الموظ يف في المنظمة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف"
(أبو الي.)28 :2016 ،
ويعرف الباحث األداء بأنو" :الجيد الذي يبذؿ والسموكيات التي تنعكس نتيجة ذلؾ الجيد في
سبيؿ تحقيؽ أىداؼ الجامعة".
 األداء المؤسسي :ىو "مجموع المدخبلت والمخرجات التي تنتج عف ت اعؿ المنظومة
المتكاممة لعمميات اإلدارة ومكوناتيا مع البي ة الداخمية والخارجية داخؿ المؤسسة لتحقيؽ
أىدافيا التنظيمية بك اءة وفعالية" (المدىوف.)69 :2014 ،
ويعرف الباحث األداء المؤسسي بأنو:
" درجة تحقيؽ الجامعة الخاصة ألىدافيا بك اءة وفاعمية".

" درجة ت اعؿ البي ة الداخمية والخارجية لمجامعة الخاصة لتحقيؽ أىدافيا بك اءة وفاعمية".
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 الجامعة الخاصة ىي" :المؤسسة التي تضـ ما ال يقؿ عف ثبلث كميات جامعية ،وتقدـ برامج
تعميمية تنتيي بمن درجة البكالوريوس "الدرجة الجامعية األول " ولمجامعة أف تقدـ برامج
لمدراسات العميا تنتيي بمن درجة الدبموـ العالي أو الماجستير أو الدكتوراه ،وليا أف تقدـ
برامج تعميمية تنتيي بمن شيادة الدبموـ وفؽ أنظمة الدبموـ" (موقع و ازرة التربية والتعميـ
العالي (.))www.mohe.pna.ps

ثامناً :صعوبات الدراسة:

واجو الباحث أثناء قيامو بالدراسة الحالية مجموعة مف الصعوبات ،ومف أىميا:
 .1صعوبة جمع البيانات مف خبلؿ أداة الدراسة.

 .2الظروؼ المعيشية الصعبة في قطاع زة ،ومنيا انقطػاع التيػار الكيربػا ي المسػتمر ،ومػا
لو مف آثار سمبية عم إنجاز الدراسة.

 .3ن ػ ػػدرة الكت ػ ػػب والم ارج ػ ػػع والد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة ف ػ ػػي موض ػ ػػوع الد ارس ػ ػػة ،وخاص ػ ػػة موض ػ ػػوع
الخصا ص الريادية.

 .4اقتصػػرت ىػػذه الد ارسػػة عم ػ الجامعػػات ال مسػػطينية الخاصػػة فػػي قطػػاع ػزة ،ولػػـ تشػػمؿ
الجامعات الخاصة في الض ة ال ربية ،وذلؾ بسبب الحصار الم روض عم قطاع زة.

خالصة الفصل األول:

ناقش الباحث في ىذا ال صؿ مشكمة الدراسة والتي تمثمت في دور الخصا ص الريادية في

بناء
تحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة في قطاع زة ،وذلؾ ً
عم عدد مف الدراسات السابقة .كما استعرض الباحث المت يرات الر يسية لمدراسة والتي تمثمت

في الخصا ص الريادية بأبعادىا السبعة (اإلبداع – المبادرة – المخاطرة – الحاجة إل االنجاز
– الثقة بالن س – اإليماف الذاتي – االستقبللية وتحمؿ المسؤولية) كمت ير مستقؿ ،واألداء
المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة كمت ير تابع .كما استعرض الباحث فرضيات
الدراسة ،وناقش أىمية الدراسة مف النواحي العممية والعممية ،وأىميتيا لمباحث .وتناوؿ أىدافيا
وحدودىا المكانية ،والزمانية ،والبشرية ،والموضوعية ،والمؤسسية .وفي نياية ال صؿ األوؿ
أوض الباحث الم اىيـ المتعمقة بالمصطمحات الر يسية في الدراسة مثؿ ريادة األعماؿ ،ريادة
األعماؿ المؤسسية ،الريادي ،الخصا ص الريادية ،األداء ،األداء المؤسسي ،والجامعات الخاصة،
وختـ الباحث بالصعوبات التي واجيا أثناء إعداد الدراسة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
مقدمة
المبحث األوؿ :الخصا ص الريادية
المبحث الثاني :األداء المؤسسي
المبحث الثالث :الخصا ص الريادية واألداء المؤسسي
المبحث الرابع :الجامعات ال مسطينية الخاصة
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مقدمة:

الفصل الثاني :اإلطار النظري لمدراسة

يتضمف ىذا ال صؿ أربع مباحث تمثؿ اإلطار النظري لمدراسة ،حيث تناوؿ المبحث

األوؿ الخصا ص الريادية حيث استعرض الباحث عدة مواضيع عف ريادة األعماؿ والريادييف
وخصا صيـ المميزة والعوامؿ التي تؤثر في تكوينيـ .ثـ انتقؿ إل المبحث الثاني حيث تناوؿ
األداء المؤسسي ،واستعرض الباحث في ىذا المبحث التطور التاريخي لم يوـ األداء ثـ تعرض
الباحث لم يوـ األداء المؤسسي وتحسيف األداء المؤسسي ،وتقييـ األداء المؤسسي ،وختـ الباحث
المبحث بمتطمبات فعالية تقييـ األداء المؤسسي .وتناوؿ الباحث في المبحث الثالث الخصا ص
الريادية واألداء المؤسسي ويعتقد الباحث أف امتبلؾ العامميف في الجامعات لبعض الخصا ص
مثؿ اإلبداع والمخاطرة واالستقبللية يساىـ في طرح مبادرات جديدة مثؿ فت أقساـ واعتماد برامج
جديدة أو تحسيف في مستوى الخدمة مف خبلؿ ت يير في العمميات اإلدارية ،مما يسيـ في تطوير
الجامعة واشباع حاجات المجتمع والحاجات الذاتية لمريادييف .أما المبحث الرابع تناوؿ الباحث
الجامعات ال مسطينية مف حيث نشأتيا ،االشراؼ األكاديمي واإلداري ،تـ تناوؿ الباحث الجامعات
ال مسطينية الخاصة في محافظات قطاع

زة ،والمتمثمة في كؿ مف (جامعة

زة – جامعة

فمسطيف – جامعة األمة لمتعميـ الم توح) ،وتـ استثناء جامعات الض ة بسبب حالة االنقساـ
القا مة والحصار الم روض عم قطاع زة.

16

مقدمة:

المبحث األول :الخصائص الريادية
ريادة األعماؿ تعد مف المحركات الر يسة ألي اقتصاد عالمي ،حيث يتـ مف خبلليا

إنشاء الثروة واستحداث الوظا ؼ مف قبؿ األعماؿ الص يرة التي تبدأ بأفراد يتمتعوف بعقمية وفكر
رواد األعماؿ (المبيريؾ والشيباني.)39 :2016 ،
وتشير األدبيات العممية إل توافر عدد مف الدوافع لريادة األعماؿ ،منيا الدافع المادي
وتحقيؽ الذات واالستقبللية ،وكذلؾ التميز واإلبداع والتأثير وتحقيؽ مستويات أعم مف الرض
والسعادة إضافة إل استثمار الموارد واالمكانات المتاحة (الكبير والتويجري.)138 :2016 ،
ويشير تقرير مراقبة الريادة العالمية إل

وجود عبلقة طردية بيف الزيادة في أنشطة

الريادة ،وبيف الزيادة في نمو اقتصاديات الدوؿ التي شمميا التقرير .وتظير أىمية الريادة أيضاً
مف خبلؿ ازدياد االىتماـ العالمي بيا ،واعتمادىا كمساؽ تدريسي في الجامعات والكميات
والمدارس (العاني وآخروف.)28 :2010 ،
يمكف القوؿ إف م يوـ الريادية قد تطور مع تطور نظرة الدوؿ المختم ة لؤلىداؼ
االقتصادية واالجتماعية والتنموية التي تسع لتحقيقيا ،حيث يمكف أف يحمؿ بعض المرونة عند
ال نظر إليو ،إذ يرتبط في الدوؿ المتطورة باالختراعات والت رد ،أما في الدوؿ النامية فإف مف يأخذ
روح المبادرة والمخاطرة وانشاء عمؿ جديد يسم ريادياً (ثابت.)13 :2016 ،
وسنستعرض في ىذا المبحث عدة مواضيع عف ريادة األعماؿ والريادييف وخصا صيـ
المميزة والتعري ات الخاصة بذلؾ ،باإلضافة ألنماط الريادييف والعوامؿ التي تؤثر في تكوينيـ.

أولً :ريادة األعمال:

ظي ػػر م ي ػػوـ ري ػػادة األعم ػػاؿ ف ػػي الكتاب ػػات االقتصادية من ػػذ كتابات االقتص ػػادي

االيرلن ػػدي ريتش ػػارد كانتيم ػػوف (1680-1734ـ) ،وعب ػػر عن ػػو بنوع مف الش ػػخصية عم اس ػػتعداد
لتأس ػػيس مش ػػروع جديد أو مؤسس ػػة ،وتقب ػػؿ المس ػػؤولية الكاممة ع ػػف النتا ج
(المبيريؾ.)8 :2014 ،
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ير المؤك ػػدة

وقد تزايد االىتماـ في السنوات األخيرة بريادة األعماؿ لدورىا البارز في المساىمة في
دعـ االبتكار وخمؽ فرص العمؿ وزيادة مستويات الك اءة والتنافسية وصوالً لتحقيؽ مستويات
عالية في النمو االقتصادي في مختمؼ دوؿ العالـ (الكبير والتويجري.)138 :2016 ،
أشارت أدبيات اإلدارة إل العديد مف نماذج التعريب لمصطم ريادة األعماؿ ولمصطم
ار د األعماؿ .ومف الترجمات التي اقترحت ليذا المصطم  :المبادرة ،الريادة ،المبادأة ،اإلنشاء،
العمؿ الحر .وبالمقابؿ يوصؼ الشخص بأنو المبادر ،وال ار د ،والمبادئ ،والمنشئ ،والمخاطر،
والمبدع اإلنتاجي ،والجريء (الشميمري والمبيريؾ.)10 :2016 ،
وقد عرؼ ( ) Jeffry A. Timmons, 1981:131الريادة بأنيا" :القدرة عم
وبناء األشياء مف ال شيء ،إنيا المبادرة والعمؿ واإلنجاز لبناء المشروع .عبلوة عم

خمؽ
كونيا

المبلحظة والتحميؿ وىي موىبة اإلحساس بال رصة حيث ال يراىا اآلخروف".
فيما عرؼ ( )Rachman, etal., 2001: 145ريادة األعماؿ بأنيا" :عممية إنشاء
شيء جديد ذو قيمة ،وتخصيص الوقت والجيد والماؿ البلزـ لممشروع ،وتحمؿ المخاطرة
المصاحبة ،واستقباؿ المكاف ة الناتجة بما يحقؽ تراكـ الثروة".
أما (النجار والعمي )6 :2006 ،فيعرفاف الريادة بأنيا" :العممية التي مف خبلليا فرد ،أو
مجموعة مف األفراد يستخدموف جيداً منظماً ،ووسا ؿ لمسعي وراء ال رص لتأميف قيمة ،والنمو
لممشروع بالتجاوب مع الر بات والحاجات مف خبلؿ اإلبداع والت رد.
فيما عرفيا ( )Roddic, 2007: 12بأنيا" :عممية ديناميكية ىادفة ،تسع

إل

إدارة

األعماؿ والمشروعات وتنميتيا بطرؽ مبتكرة و ير تقميدية وفؽ أفكار ورؤى وتصورات ابداعية
تحقؽ الرب وتمن المنظمات ميزات تنافسية".
ويرى (األ ا )5 :2009 ،أف الريادة ىي" :أف تكوف إل

جانب فريؽ عمؿ مكمؿ

لمياراتؾ ومواىبؾ وىي معرفة كي ية التحكـ وتنظيـ الموارد التي البا ما تكوف ممموكة لآلخريف،
والتأكد مف ان اؽ الماؿ حيث يجب ،وىي استعداد لممخاطرة المحسوبة سواء الشخصية أو المالية،
ثـ القياـ بكؿ شيء ممكف لمحصوؿ عم المن عة الم ضمة".
عرؼ (ناصر والعمري.)145 :2011 ،األعماؿ الريادية بأنيا" :األعماؿ التي تشمؿ
عممية بدء عمؿ تجاري وتنظيـ الموارد الضرورية لو ،مع افتراض المخاطر والمنافع المرتبطة بو.
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ويظير ذلؾ مف خبلؿ السموؾ االيجابي ال عمي نحو العمؿ الريادي والطموح نحو األعماؿ
الريادية".
بينما عرؼ مرصد الريادة العالمي ريادة األعماؿ بأنيا" :المبادرات ال ردية أو الجماعية
التي تنتج سمعاً وخدمات ل رض تحقيؽ الرب " (ماس.)9 :2014 ،
ويرى (البمعاوي )15 :2015 ،أف ريادة األعماؿ ىي" :مجموعة مف النشاطات المتعمقة
ببدء األعماؿ أو تطويرىا ،والتخطيط ليا ،وتنظيميا وتحمؿ المخاطر واإلبداع في ادارتيا،
وضماف نموىا واستمرارىا".
أما (الشميمري والمبيريؾ )10 :2016 ،فيعرفاف ريادة األعماؿ بأنيا " :النشاط الذي
ٌنصب على إنشاء عمل حر وٌقدم فعالٌة اقتصادٌة مضافة ،وتتسم بنوع من المخاطرة
المدروسة".
نستنتج مف التعري ات السابقة أف البيتيا ات قت عم

أف الريادة تتكوف مف مجموعة

عناصر أىميا امتبلؾ عمؿ حر ،وتحمؿ المخاطرة ،واإلبداع ،إال أنو ليس مف الضروري أف
يمتمؾ الريادي عمؿ حر خاص بو ،واال خمت جميع المنظمات مف الريادييف باستثناء منش ييا،
فقد يكوف بإمكانو تطور عممو الحالي ،أو مؤسستو التي ينتمي إلييا مف خبلؿ موقعو فييا ،وذلؾ
بتحمؿ المخاطرة واالبداع في تطوير أسموب العمؿ وابتكار طرؽ ير تقميدية أو التميز في
خدمات جديدة.
وبناء عم
ً

ما سبؽ يعرف الباحث ريادة األعماؿ بأنيا" :عممية إنشاء مشروع حر أو

تطوير مشروع قا ـ ،مف خبلؿ اإلحساس بال رصة ،والمبادرة باست بلليا ،وتحمؿ المخاطر في
سبيؿ الحصوؿ عم من عة شخصية ،أو تحقيؽ ميزة تنافسية لممنظمة أو إضافة قيمة ،وذلؾ
بإدارة المشروع أو ال رصة بطريقة مبتكرة".
ويمكف تعري يا أيضاً بأنيا" :إنشاء عمؿ حر أو تطوير العمؿ الحالي بطريقة ابداعية
تتصؼ بالمخاطرة ،مف خبلؿ استثمار الموارد المتاحة وت عيؿ الميارات الذاتية بيدؼ تحقيؽ قيمة
مضافة".
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ثانياً :ريادة األعمال المؤسسية:

ري ػػادة األعم ػػاؿ المؤسسية ليس ػػت قا م ػػة عم

جيد ف ػػردي بطولي وانما ىي منظومة

تس ػػتند عمي بي ػػة ريادية متكامم ػػة وعمؿ جماعي منظ ػػـ مت ارب ػػط وتمارس ػػو أطراؼ متعددة وفؽ
منيجية مح زة ميسػ ػرة لري ػػادة األعماؿ (أبو بكر.)61 :2014 ،
ريادة األعماؿ المؤسسية م يوـ حديث وال يزاؿ ىذا العمـ يتشكؿ ولكنو يتوسع بتسارع
ممحوظ ب ضؿ توجو المنظمات العامة إل إدارة األعماؿ ،وتبني م يوـ التنافسية والت يير .وقد
تعددت التعري ات الخاصة بريادة األعماؿ المؤسسية ،فقد عرفيا  )1990( Zahraبأنيا "عممية
خمؽ مشروعات جديدة داخؿ المؤسسات القا مة بيدؼ تحسيف ربحية المؤسسة وتدعيـ مركزىا
التنافسي" ،وعرفيا  )1998( Hisrich and Petersبأنيا "بث روح ريادة األعماؿ داخؿ
المؤسسات القا مة" ،ومف التعري ات المنتشرة في أدبيات ريادة األعماؿ تعريؼ Guth and
 )1990( Ginsbergبأنيا "ميبلد تنظيمات جديدة داخؿ المنظمات القا مة ،واعادة ميبلد
المؤسسات القا مة مف خبلؿ األفكار واألساليب الجديدة والمبتكرة والتي خرجت مف رحـ المنظمة
القا مة بال عؿ" (آؿ سعود.)10 : 2016 ،
إف تعزي ػػز روح التح ػػدي والمب ػػادرة ال يتحقؽ بالتركيز عم

بناء الس ػػمات والميارات

ال ردية في التح ػػدي والمبادرة ،وانما يتحقؽ ذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ بي ػػة نظامية ت اعمية تتوفر بي ػػا البنية
التحتي ػػة لمنظومة ريادة األعم ػػاؿ ،وىذه البي ة لمنظوم ػػة ريادة األعماؿ ليس ػػت نمطي ػػة ل ػػكؿ
المجتمع ػػات ومكوناتيا ليس ػػت جامدة ،ب ػػؿ مرنة متحركة وانما يتـ تش ػػكيميا حس ػػب خصا ػػص
وتوجيات كؿ مجتم ػػع عمػ ػ ح ػػده ،مم ػػا يتطم ػػب إجراء تحمي ػػؿ وتقييـ بي ػػي لممجتمع وتحديد م ػػا
بو مف نقاط ق ػػوة ونقاط ضعؼ وم ػػا لديو مف ف ػػرص أو قي ػػود ،ث ػػـ يتعامؿ مع كؿ ذلؾ حس ػػب
توجيات المجتم ػػع وأىدافو (أبو بكر.)61 :2014 ،
ويمكف لممنظمات التي ت رس ريادة األعماؿ المؤسسية لدى جميع منسوبييا أف تحقؽ عدداً
مف األىداؼ ،ومف أىميا (آؿ سعود:)11 : 2016 ،
 تيي ة المناخ العاـ لممارسة ريادة األعماؿ عم المستوى التنظيـ المؤسسي.

21

 إقامة المشروعات الجديدة داخؿ المنشأة ،او استقبلؿ المشروعات الجديدة ،أو استقبلؿ
الوحدات داخؿ المنظمة.
 تشجيع تبني المبادرات المبتكرة التي يقدميا العامموف في التنظيـ.
 إعادة الت كير في توجيات المنشأة وال رص المتاحة ليا أو ما يسم

بالتجديد

االستراتيجي.
 ريادة األعماؿ المؤسسية يمكنيا قيادة الت يير المخطط في المنظمات الحكومية مف
و ازرات وىي ات ومؤسسات.


رس ثقافة التوجو باإلنجاز.



رس ثقافة التوجو بخدمات المواطف في جميع المبادرات المؤسسية بجميع قطاعات
الدولة.

يرى الباحث أف تعريؼ  )1998( Hisrich and Petersلريادة األعماؿ المؤسسية ىو
تعريؼ مناسب ليذه الدراسة ،وىو "بث روح ريادة األعماؿ داخؿ المنظمات القا مة".

ثالثاً :الريادي:

الريادي ىو البلعب األكثر أىمية في اقتصاد اليوـ ،واختيار الريادي يتطمب فيـ واسع

لطبيعة العمؿ ،إذ أف الريادي يجب أف يمتمؾ القدرة عم دمج المواىب وادارة األعماؿ بالشكؿ
الذي يضمف تقديـ منتجات مبدعة (.)Lazear, 2002: 1
وقد عرؼ قاموس ويبستر الريادي بأنو" :الشخص الذي يستطيع تنظيـ وادارة المخاطر
في األعماؿ" (.)Webster, 1998: 387
وعرؼ (المنصور وجواد )14 :2000 ،الريادي بأنو" :المقب الذي يمن
مشروعاً جديداً ،أو يقدـ فعالية مضافة إل

لمف ينشئ

االقتصاد ،وبالمنظار األوسع فإف الريادة اإلدارية

تشمؿ أيضاً مف يدير الموارد المختم ة لتقديـ شيء جديد ،أو ابتكار مشروع جديد".
ويرى (العاني وآخروف )26 :2010 ،أف الريادي ىو" :الشخص الذي يمتمؾ القدرة عم
اكتشاؼ ال رصة وادراكيا ،وتحمؿ المخاطرة ،والعزـ عم
واإلمكانيات البلزمة وتش يميا مف أجؿ اضافة قيمة إل
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البدء بالمشروع ،وتأميف المصادر
المنتج أو الخدمة أو الطريقة

واالجراءات ،وايجاد ما ىو جديد ومميز ،وبشكؿ يمبي حاجات الزبا ف ور باتيـ ،وبحيث تكوف
النتيجة إما الحصوؿ عم ال وا د المعنوية والمادية ،أو التعرض لمخسارة المعنوية والمادية".
بينما عرؼ مرصد الريادة العالمي (ماس )9 :2014 ،الريادي بأنو" :الشخص الذي يقوـ
بإنشاء مشروع تجاري وتش يمو وتحمؿ مخاطرة بصرؼ النظر عف حجـ المشروع ،وفيما إذا كاف
المشروع مسجبلً بص ة شخصية أو اعتبارية أو ير منظـ".
ويعرف الباحث الريادي بأنو "الشخص الذي لديو الموىبة أو القدرة عم اكتشاؼ ال رص
والمبادرة باست بلليا وتحمؿ المخاطر في سبيؿ اضافة قيمة لمخدمة المقدمة".

رابعاً :الخصائص الريادية:

يتميز الرواد عف يرىـ بخصا ص وص ات تؤىميـ إل تحقيؽ األرباح والنمو المستمر

لمشاريعيـ مف خبلؿ تطمعاتيـ المستمرة إلحراز التقدـ والنجاح.
ووفقاً لرأي كؿ مف ( )Darney & Mageeوالمذاف أكدا عم أف التجارب الكثيرة في
دوؿ العالـ أشارت إل

أف الريادييف ىـ الذيف يأتوف بالمشروعات الجديدة الناجحة التي تثري

األفراد واالقتصاد وتحرؾ المجتمعات نحو مستويات أعم مف النشاط والرفاه واألمؿ ،ليذا فإف
الخصا ص النمطية التي ترسـ لمريادي ىي خصا ص ايجابية حافمة بالنشاط والقدرة والتطمع إل
النجاح (.)Darney & Magee, 2007: 12
وعرؼ  Daftالخصا ص الريادية بأنيا" :مجموعة مف السمات الشخصية والسموكية
والتي يتحم بيا الشخص ال ار د كالقدرة عم التحكـ الذاتي في تحديد مصيره وادارة ن سو والثقة
العالية بالن س وتحمؿ المخاطر ومرونة الت كير" (.)Daft, 2010: 607
وقد عرؼ ناصر والعمري الخصا ص الريادية بأنيا" :مجموعة الخصا ص والسموكيات
التي تؤشر عم مدى امكانية تمتع الشخص الذي يتصؼ بيا بالريادية بدرجات قوية أو جيدة،
أو ال احتمالية لكونو ريادياً" (ناصر والعمري.)145 :2011 ،
عرؼ البمعاوي الخصا ص الريادية بأنيا" :مجموعة مف السمات الشخصية والسموكية
واإلدارية المرتبطة ب ار د األعماؿ التي تمكنو مف اكتشاؼ ال رصة وادراكيا ،وتحمؿ المخاطرة،
22

والعزـ عم البدء بالمشروع ،وتأميف المصادر واالمكانيات البلزمة وتش يميا مف أجؿ إضافة قيمة
إل

المنتج أو الخدمة أو الطريقة واإلجراءات ،وايجاد ما ىو جديد ومميز" (البمعاوي:2015 ،

.)19
ويعرف الباحث الخصائص الريادية بأنيا" :مجموعة مف السمات الشخصية والسموكية واإلدارية
والتي تصؼ الشخص بالريادية ،وتمكنو مف إضافة قيمة لمخدمة المقدمة مف الجامعة أو تطوير
إجراءاتيا أو استحداث شيء جديد ومميز".

خامساً :الخصائص الشخصية لمرياديين:

الحديث عف خصا ص الشخص الريادي يعني الحديث عف مجموعة مف المعارؼ

والميارات والقدرات والسموكيات التي يجب أف يمتمكيا الشخص لكي يصب

ريادياً؛ بعضيا

موروث لديو وبعضيا اآلخر يكتسب بالتعمـ والتدريب ،وبوجو عاـ يمجأ الباحثوف في مجاؿ الريادة
إل

ربط األعماؿ الريادية باإلبداع والمخاطرة ،والقدرة عم

حسف است بلؿ التكنولوجيا الحديثة

وتطبيقاتيا (سمطاف.)104 :2016 ،
وتتنوع الخصا ص الشخصية التي يجب أف تتوفر في ريادي األعماؿ ،والتي تميزه عف
يره ،وتكوف مف أسباب نجاحو وليا األثر عم

نجاح عممو .وقد أوردت األدبيات العديد مف

الص ات الشخصية لمريادييف ،باإلضافة لمدراسات السابقة التي اىتمت بدراسة الخصا ص الريادية
لدي العديد مف رواد األعماؿ والطبلب في المراحؿ التعميمية المختم ة.
فقد ذكرت األدبيات أكثر مف  40خاصية لمريادي ،إال أف تأثير ىذه الخصا ص كاف مت اوتاً
بشكؿ كبير في الدراسات التي أجريت عم العديد مف رواد األعماؿ في مختمؼ أنحاء العالـ،
وقد جاءت نتا ج ىذه الدراسات لتظير مستوى تأثير ىذه الخصا ص عم

الشخص الريادي

ودورىا في تكوف الشخصية الريادية ،وقد قاـ الباحث في ىذه الدراسة باختيار أكثر الخصا ص
تك ار اًر لدى الدراسات السابقة التي تـ رصدىا في ىذه الدراسة والتي كاف ليا أثر في تكوف
الشخصية الريادية لدى المبحوثيف ،وكاف مف أبرز الدراسات التي تناوؿ موضوع الخصا ص
الريادية دراسة كؿ مف (ال ناـ ،)2017 ،و(سمطاف ،)2016 ،و(فارس ،)2016 ،و(البمعاوي،
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 ،)2015و(المومني ،)2014 ،و( )2013 ،Dudnikوىي عم النحو التالي :اإلبداع ،المبادرة،
المخاطرة ،الحاجة إل اإلنجاز ،الثقة بالن س ،اإليماف الذاتي ،االستقبللية وتحمؿ المسؤولية.
وفيما يمي يعرج الباحث عم كؿ أبعاد الخصا ص الريادية بشكؿ موجز بما يخدـ موضوع
الدراسة:
 .1اإلبداع:
يركز المشروع الريادي عادة عم اإلبداع ،والذي قد يكوف إبداع تكنولوجي ،أو منتج جديد،
أو طريقة جديدة في تقديـ منتج ،أو تقديـ خدمة جديدة ،وقد يكوف اإلبداع في التسويؽ ،أو
التوزيع وقد يكوف في إعادة ىيكمة التنظيـ أو إدارتو ،فالمشروع الريادي يرتكز معنوياً عم طريقة
جديدة في عمؿ األشياء (النجار والعمي.)14 :2006 ،
أشار الباحثاف ( )Daft, Noe, 2001: 120إل

أف اإلبداع ىو "القدرة عم

جمع أو

مشاركة المعمومات بطرؽ تطوير أفكار جديدة .وبعبارة أخرى ىو تطوير األفكار الجديدة
االبتكارية التي تعكس الحاجات المدركة وتستجيب لم رص في المنظمة ،وىو يعتبر الخطوة
األول لبلبتكار ويساىـ في نجاح المنظمة عم المدى الطويؿ".
ويت ؽ الباحث مع الباحثة المومني بتعريؼ اإلبداع ،حيث عرفت اإلبداع بأنو" :مجموعة
الوسا ؿ التي يبتكرىا العامميف في الجامعات الخاصة ،بيدؼ تقديـ خدمات ذات قيمة وفا دة
لممست يديف" (المومني.)339 :2014 ،
 .2المبادرة:
تعددت تعري ات الباحثيف لممبادرة ويكت ي الباحث ىنا بذكر تعريؼ الباحثة المومني حيث
عرفت المبادرة بأنيا" :السموؾ ال عاؿ لمعامميف بالجامعات الخاصة ،اليادؼ نحو توقع
االحتياجات المستقبمية والت يرات في بي ة العمؿ ،واألساليب والتقنيات المعاصرة لتحقيؽ أىداؼ
الجامعة عم المدى البعيد" (المومني.)339 :2014 ،
 .3المخاطرة:
يرى (حسيف )2013 ،المخاطرة بأنيا" :تقبؿ العمؿ في مواقؼ وحاالت تتسـ بعدـ التأكد"،
والمبلحظ أنو كمما زادت درجة الر بة في النجاح يزداد الميؿ واالستعداد لتحمؿ مخاطر معينة
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وعادة ما يتميز الريادي بالميؿ نحو المخاطرة نتيجة لر بتو القوية في النجاح وتقديـ منتجات
وخدمات جديدة .ولؤلخطار التي تواجو األشخاص أنواع متعددة ومختم ة حسب نوعية الخطر
وحجـ الضرر وحسب النجار والعمي فإف المخاطر تنقسـ إل

ثبلثة( :األخطار الشخصية ،

أخطار الممتمكات ،وأخطار المس ولية المدنية) (النجار والعمي.)274 :2008 ،
ويشير (الحسناوي) إل

أف المخاطرة الشخصية ىي المخاطر التي يقترفيا المديروف

التن يذيوف باتخاذىـ موقؼ يعدونو جيداً في نشاط االتجاه االستراتيجي الذي يتخذونو ،فالتن يذيوف
الذيف يستخدموف مخاطرة الوقوؼ لمتأثير عم مجرى المنظمة الكمي وق ارراتيـ يمكف أف يكوف ليا
تطبيقات ميمة عم

وظا يـ والمنظمات تستخدـ أسموبيف لتقوية موقعيا التنافسي مف خبلؿ

المخاطرة (البحث عف عوامؿ المخاطرة وتقييميا ،استخداـ تقنيات مجاالت أخرى) (الحسناوي،
.)99 :2010
ويت ؽ الباحث مع الباحثة المومني في تعريؼ المخاطرة حيث عرفت المخاطرة بأنيا" :المدى
الذي يتمتع بو العامميف بالجامعات الخاصة باالنخراط وتبني القياـ بمبادرات وأفعاؿ شديدة
المخاطرة تنعكس ايجاباً عم مستويات أداء الجامعة" (المومني.)339 :2014 ،
 .4الحاجة إلى النجاز:
تشير ىذه الخاصية إل الر بة في تقديـ أفضؿ انجاز أو ال وز في موقؼ تنافسي معيف.
ال ار بوف بتقديـ افضؿ انجاز يتحمموف مسؤولية بموغ اليدؼ بجدارة ،ويميموف إل تحمؿ الصعاب
ويتوقعوف ردود فعؿ سريعة تجاه نشاطيـ وانجازىـ ،حيث يسع
قياس نجاحيـ بقابميتيـ عم
يسع

أصحاب الريادة االدارية إل

بموغ األىداؼ (المنصور وجواد ،)17 :2000 ،فالريادي دا ماً

ألف يقيـ أداءه وانجازه في ضوء معايير قياسية و ير اعتيادية ،وتراه ال يشعر بالراحة

واالستقرار طالما كاف أداءه ير متمي اًز (الحسيني.)47 :2006 ،
وقد عرؼ خمي ة اإلنجاز بأنو" :استعداد ال رد لتحمؿ المسؤولية ،والسعي نحو الت وؽ لتحقيؽ
أىداؼ معينة ،والمثابرة لمت مب عم

العقبات والمشكبلت التي قد تواجيو ،والشعور باألىمية

لمزمف ،والتخطيط لممستقبؿ" (خمي ة.)96 :2000 ،
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ويت ؽ الباحث مع الباحثة المومني بتعريؼ الحاجة إل اإلنجاز حيث عرفتيا بأنيا" :مستوى
الدافعية لدى العامميف بالجامعات الخاصة ،اليادؼ نحو توقع االحتياجات المستقبمية والت يرات
في بي ة العمؿ ،واألساليب والتقنيات المعاصرة لتحقيؽ أىداؼ الجامعة عم

المدى البعيد"

(المومني.)339 :2014 ،
في حيف أوردت شحادة ( )2012خصا ص األفراد ذوي اإلنجاز العالي عم النحو التالي:
أ -يممكوف النزعة لمقياـ بمجازفات محسوبة.
ب -الميؿ إل المواقؼ التي يحمموف فييا المسؤولية.
ت -الر بة في الت ذية العكسية إلنجاحيا.
ث -يتميز األفراد مرت عو االنجاز بالثقة العالية.
ج -يتخذوف ق اررات ذات درجة معقولة مف الخطر المرتبط بيا.
 .5الثقة بالنفس:
حيث يمتمؾ الريادي المقومات الذاتية والقدرات ال كرية عم إنشاء مشروعات األعماؿ وذلؾ
مف خبلؿ االعتماد عم

الذات واالمكانية ال ردية وقدرتو عم

الت كير واإلدارة واتخاذ الق اررات

لحؿ المشكبلت ومواجية التحديات المستقبمية (الحسيني ،)47 :2006 ،وذلؾ ألف الثقة بالن س
تنشط الجوانب اإلدراكية والتصورية لم رد وذلؾ بما يجعمو أكثر ت اؤالً تجاه المتوقع مف أعمالو
الجديدة (المنصور وجواد.)18 :2000 ،
وقد عرؼ العمماء والباحثيف الثقة بالن س بآالؼ التعري ات ،وعميو يذكر الباحث تعريؼ دقيؽ
ينسجـ مع الدراسة ذكرتو الباحثة المومني بأنو" :إحساس العامميف بالجامعات الخاصة بقيمة
أن سيـ ،والبدء بالعمؿ بحيث يكونوف مدفوعيف بحماس إلنجازه ،والتي تقود إل

تحقيؽ أىداؼ

الجامعة عم المدى البعيد" (المومني.)339 :2014 ،
واستخمص شراب في دراستو أىـ نقاط مقومات الثقة بالن س وىي (شراب- 21 :2013،
:)22
 احتراـ الذات بتقدير اآلخريف.
 التعامؿ الجيد مع القريب والبعيد.
 القدرة عم التحكـ بالمزاج مع تقديـ العقبلنية عم السطحية.
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 التحمي باليدوء والثبات في القوؿ مع عدـ التردد.
 حب الحؽ والحقيقة والدفاع عف الحؽ بكؿ الوسا ؿ.
 التوازف العاط ي.
 التحقؽ والتبييف عند كؿ موض والبحث عف الحموؿ باستمرار.
 العزو مف ير تكبر ،والتواضع مف ير ذلة.
 ضماف العيش الكريـ بتوفير االحتياجات األساسية لم رد.
 اإلثبات في القوؿ مع عدـ التردد.
 تحمؿ نتا ج األعماؿ ميما كاف الثمف.
 البحث عف الحموؿ باستمرار.
 .6اليمان الذاتي:
الشخص الريادي يت مب عم العوامؿ البي ية المحيطة بو ،وال يسم ليا بالسيطرة عميو ،فيو
ال يؤمف بالحظ كأساس لنجاحو في الحياة ،بؿ يعتمد عم

قدراتو ومعارفو ،وال يستسمـ لم شؿ

أبداً ،لذلؾ تراه يعمؿ بجد واجتياد وصوالً إل أىدافو (سمطاف.)105 :2016 ،
إف ميمة بدء عمؿ جديد تتطمب مف ال رد الريادي أف يكوف لديو إيماف بالمستقبؿ وأنػو قػادر
عمػ الضبط والسيطرة عم العوامؿ الخارجية المؤثرة بو .وىذه سمة عكس سمة التحكـ الخارجي
التػي تجعؿ مف صاحبيا متأث اًر بالعوامؿ الخارجية إل درجة سيطرتيا عميو في ق ارراتو (ناصر
والعمري.)148 :2011 ،
ويعرؼ الباحث اإليماف الذاتي بأنو" :قدرة ذاتية يمتمكيا ال رد تمكنو مف السيطرة عم مشاعره
وأفعالو وأقوالو وتوجييا وفقاً إلرادتو ب ية تحقيؽ أىداؼ مر وبة لو ولمجامعة التي ينتمي ليا".
 .7الستقاللية وتحمل المسؤولية:
االنساف الريادي إنساف مستقؿ ،يحب أف يكوف ر يساً ال مرؤوساً ،يتخذ ق ارراتو بن سو بعيداً
عف تأثيرات المحيطيف ،يبحث دا ماً عف مصدر لمتش يؿ الذاتي في محاولة لتحقيؽ االستقبلؿ
المالي ،وىو شخص يتحمؿ مسؤولية ق ارراتو ب ض النظر عف النتا ج (سمطاف،)105 :2016 ،
فالمسؤولية تأتي مف الروح القيادية التي يتمتعوف بيا وبقدرتيـ عم مواجية المشكبلت والتصدي
ليا ال اليروب منيا (أبو قرف.)18 :2015 ،
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ور ـ تعدد التعري ات وتنوعيا سنكت ي بذكر تعريؼ الباحثة المومني لبلستقبللية وتحمؿ
المسؤولية حيث عرفتيا بأنيا" :درجة توفر الحرية لمعامميف بالجامعات الخاصة في العمؿ،
واالستقبللية في جدولة عمميـ ،وتحديد اإلجراءات وطرؽ تن يذ العمؿ" (المومني:2014 ،
.)339
توجد بعض الخصا ص والص ات الريادية التي ال يقتصر وجودىا عم

الشخص الريادي

فقط .فمثبلً إف تحمؿ ص ة المخاطرة ص ة مميزة لمشخص الريادي ،ولكف إذا ما تـ مقارنتو مع
المستثمر الذي يقبؿ المخاطرة المالية ،فإف ىذه الص ة ال تعتبر ص ة مميزة لمريادي .واذا تـ
األخذ بعيف االعتبار أف الريادي ىو الشخص الذي يبني وينشئ مشروعاً جديداً ،فإف العديد مف
الريادييف قاموا بإعادة بناء مشاريع قا مة أصبلً وىـ ليسوا رواداً .واذا أخذ االبتكار واإلبداع
كص ة مميزة لمريادي ،فإف ىذه الص ة ميمة ومميزة لتحقيؽ النجاح لجميع المشروعات وليس فقط
المشاري ع الريادية .ومف ىنا ال يتـ الحكـ عم الشخص بأنو ريادي مف خبلؿ أي عمؿ يقوـ بو،
ولكف مف خبلؿ مجموعة مف األعماؿ التي يقوـ بيا (العاني وآخروف.)41 :2010 ،

سادساً :األنماط الريادية:

وىي تتمثؿ في العديد مف األنماط كما في الجدوؿ رقـ ( )3الذي يوض األنماط الريادية

ومؤشرات قياسيا:
جدول رقم ( :)3األنماط الريادية

م

مؤشرات قياسو

النمط

الموازنة بيف عمميـ وحياتيـ الشخصية وال يحبذوف نمو العمؿ ليصب كبي اًر.

1

المؤازروف

2

الشطار

3

المثابروف

4

الباحثوف

يسعوف لتممؾ عمؿ ألنو يمثؿ ايتيـ األساسية ويحقؽ ليـ الرضا الكامؿ.

5

المثاليوف

يحبوف العمؿ الجديد المبدع أو الذي يشعروف أف لو معن ومتعة شخصية.

يركز عم

معرفة الت اصيؿ كافة ميما كانت ص يرة ،وميما كانت القيود

والمحددات التي تعوقيـ.
يعمموف ساعات طويمة بجد ومثابرة ويسعوف إل زيادة حجـ العمؿ والكسب
لمزيد مف األرباح.

المصدر( :العامري وال البي)169 :2007 ،
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تأسيساً عم

ما تقدـ يمكف القوؿ أف الخصا ص الريادية السابقة ىي الخصا ص التي

يحتاجيا الرياديوف إلدارة مشاريعيـ بنجاح ،أو االرتقاء بالمشاريع والمؤسسات التي يعمموف بيا،
حيث يساىـ الرياديوف في تطوير المؤسسة وتحسيف المستوى التنافسي ليا ،حيث يجد الرواد
المتعة في أعماليـ ،مف خبلؿ التعبير عف مكوناتيـ وتحقيؽ ىواياتيـ ،وىـ يعمموف أنو ال حدود
لئلبداع والنجاح.

سابعاً :العوامل المؤثرة في تكوين الريادة:

توجد ثبلثة عوامؿ ر يسة تسيـ في دفع الشخص نحو العمؿ الريادي ،وىي :العوامؿ

الشخصية ،والعوامؿ التي تتعمؽ بالمنظمة ،والعوامؿ الخارجية (العاني وآخروف.)39 :2010 ،
تشمؿ العوامؿ الشخصية ،الص ات الشخصية ،بي ة الط ولة ،العا مة ،التعميـ ،العمر،
الحياة الوظي ية السابقة ،األصدقاء .وبالر ـ مف اختبلؼ الكتاب والباحثيف في تحديد العوامؿ
اليامة التي تساعد الشخص عم القياـ باألعماؿ الريادية ،إال أنو يمكف التنبؤ مف خبلؿ بعض
العوامؿ الديم رافية مثؿ :الجنس ،ونوع التعميـ ،وخبرة العمؿ لمشخص الريادي (العاني وآخروف،
.)40 :2010
كما حدد  David McClellandالحاجة إل

اإلنجاز مف خبلؿ العديد مف الص ات

كمحرؾ أساسي لمريادي ،لمعرفة العبلقة بينيما (الص ات الشخصية) وبيف العوامؿ التالية:
االستقبللية ،والقدرة عم السيطرة ،والتحكـ ،والمخاطرة ،واالبتكار ،واإلبداع ،والر بة في القيادة،
والتي توض إل أي مدى تؤثر الص ات في السموؾ (العاني وآخروف.)41 :2010 ،
كما تتأثر الريادة بالتطور االجتماعي ببعض العوامؿ الداخمية والمكتسبة ممثمة في
العامؿ ال طري ،مثؿ :الذكاء ،الخمؽ ،الشخصية ،والعامؿ المكتسب ،مثؿ :التعميـ والتدريب،
والعامؿ االجتماعي ،مثؿ :ترتيب الوالدة ،والطبقة االجتماعية واالقتصادية ،ووظا ؼ الوالديف،
والثقافة .ويعطي ىذا النموذج صورة واضحة عف سموؾ الريادي أكثر مف تمؾ التي ت ترض الميؿ
نحو الوراثة ،فالريادي يتطور وال يولد ،ويمكف تطوير ىذا السموؾ مف خبلؿ الت اعؿ بيف
األشخاص وبيف البي ة (العاني وآخروف.)41 :2010 ،
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أما العوامؿ المنظمة فتظير بإمكانية المنظمات الريادية لعب دور إيجابي في االقتصاد
القومي مف خبلؿ استخداـ قدرتيا عم

تنظيـ الخسا ر الناتجة عف المخاطرة الجديدة ،وادارتيا

والحد منيا .فالمنظمة في إطار يت اعؿ داخمو كؿ مف :األفراد ،واألنشطة الريادية ،والموارد.
وتؤثر التعميمات والييكؿ التنظيمي ونوع االتصاالت بشكؿ ر يسي في نشاط األفراد (العاني
وآخروف .)44 :2010 ،لذا فإف م تاح النجاح أف تعمؿ المنظمة عم توفير مناخ ايجابي يكسب
عمميات البحث والتطوير الشرعية والقبوؿ (العاني وآخروف.)45 :2010 ،
وتعد العوامؿ الخارجية مف أكثر العوامؿ تأثي اًر في التوجو نحو األعماؿ الريادية ويعود
السبب في ذلؾ أف معظـ ىذه العوامؿ خارجة عف قدرة الشخص الريادي وارادتو .وقد ظيرت
فروقات كبيرة بيف المجتمعات بتوجييا نحو الريادة والتي تعزى إل عوامؿ عدة ،منيا :عوامؿ
ثقافية ،القدرات التكنولوجية ،نمط التربية ،نظاـ التعميـ ،الر بة في الت ير ،القبوؿ بال ضؿ ،روح
الم امرة ،إضافة إل العوامؿ التي تتعمؽ بالسياسات الحكومية والقانونية السا دة (العاني وآخروف،
.)45 :2010
إضافة إل

ما سبؽ ،ىناؾ بعض العوامؿ البي ية العامة التي تؤثر في األشخاص أو

تقبميـ لؤلنشطة الريادية ،ومنيا :السمات العامة في لممجتمع ،القاعدة المؤسسية لمبحث والتطوير
في المجتمع وتتعمؽ بالبنية التحتية ،وتوافر أجواء الحرية في المجتمع ،والسياسات والقوانيف
واألنظمة التي تساعد عم وجود ثقافة ريادية في المجتمعات (ثابت.)22 :2016 ،
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خالصة المبحث األول:

استعرض الباحث في ىذا المبحث عدة مواضيع عف ريادة األعماؿ والريادييف

وخصا صيـ المميزة والعوامؿ التي تؤثر في تكوينيـ ،حيث استيؿ الباحث الحديث عف ريادة
األعماؿ وخمص إل أف ريادة األعماؿ ىي عممية إنشاء مشروع حر أو تطوير مشروع قا ـ ،مف
خبلؿ اإلحساس بال رصة ،والمبادرة باست بلليا ،وتحمؿ المخاطر في سبيؿ الحصوؿ عم من عة
شخصية ،أو تحقيؽ ميزة تنافسية لممنظمة أو إضافة قيمة ليا .ثـ تناوؿ الباحث ريادة األعماؿ
المؤسسية وبيف أنيا ليس ػػت قا م ػػة عم جيد ف ػػردي بطولي وانما ىي منظومة تس ػػتند عمي بي ػػة
ريادية متكامم ػػة وعمؿ جماعي منظ ػػـ مت ارب ػػط وتمارس ػػو أطراؼ متعددة وفؽ منيجية مح زة ميسػ ػرة
لري ػػادة األعماؿ مف أجؿ بث روح ريادة األعماؿ في المؤسسات القا مة .وتحدث أيضاً عف
الشخص الريادي وعرفو بأنو الشخص الذي لديو الموىبة أو القدرة عم اكتشاؼ ال رص والمبادرة
باست بلليا وتحمؿ المخاطر في سبيؿ إضافة قيمة لمخدمة المقدمة .وانتقؿ في الحديث عف
الخصا ص الريادية وبيف أنيا :مجموعة مف السمات والص ات الشخصية والسموكية واالدارية
والتي تصؼ الشخص بالريادية ،وتمكنو مف إضافة قيمة لمخدمة المقدمة .ثمف استعرض
الخصا ص الشخصية لمريادييف حيث تـ دراسة سبع خصا ص (اإلبداع – المبادرة – المخاطرة –
الحاجة إل اإلنجاز – الثقة بالن س – اإليماف الذاتي – االستقبللية وتحمؿ المسؤولية) .واختتـ
النقاش بالحديث عف العوامؿ المؤثرة في تكويف الريادة.
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مقدمة:

المبحث الثاني :األداء المؤسسي
يعتبر األداء المؤسسي القاسـ المشترؾ لجميع الجيود المبذولة مف قبؿ اإلدارة والعامميف

في إطار المؤسسات ،لذا يعد األداء م يوماً ىاماً وجوىرياً بالنسبة لممنظمات بشكؿ عاـ ،بؿ يكاد
يكوف الظاىرة الشمولية لكافة فروع وحقوؿ المعرفة اإلدارية .وبالر ـ مف كثرة البحوث والدراسات
التي تناولت م يوـ األداء ،إال أنو لـ يتـ التوصؿ إل إجماع أو ات اؽ حوؿ م يوـ محدد ليذا
العنواف ويعود ذلؾ الختبلؼ المقاييس والمعايير التي تعتمد عمييا المنظمات والمدراء في دراسة
األداء وقياسو والتي ترتبط بشكؿ وثيؽ باألىداؼ واالتجاىات التي تسع

المنظمة لتحقيقييا

(الزطمة.)64 :2011 ،
ويعد األداء م يوماً جوىرياً بالنسبة لممنظمات ولو العديد مف الم اىيـ المتعددة المعاني
وقد اختمؼ الباحثوف في طرح م يومو حسب اختبلؼ الخم يات ال كرية ،فمنيـ مف يرى أف األداء
ىو المخرجات أو األىداؼ التي يسع

النظاـ إل

تحقيقيا لذا فيو م يوـ يعكس كبلً مف

األىداؼ والوسا ؿ البلزمة لتحقيقيا (بو كريطة.)120 :2011 ،
تسع

مؤسسات التعميـ العالي إل

اإلرتقاء بأدا يا ،وتعمؿ عم

التطور والتحسيف

المستمر في البرامج والخدمات التي تقدميا ،وذلؾ لتمتعيا بخصوصية تجعؿ منيا قبمة لكؿ رواد
العمـ و ار بي تطوير المعارؼ الكونية ،لذا كاف حتماً عمييا أف تقدـ األفضؿ وأف تبق

في

الصدارة لكؿ جديد مف العموـ والمعارؼ التي تؤدي لتحسف أدا يا.
وف ىذه السطور نسمط الضوء عم ما كتب في المضمار بما يخدـ موضوع الدراسة،
حيث تـ الحديث عف التطور التاريخي لم يوـ األداء وكيؼ انتقؿ الحديث مف أداء األفراد في
المؤسسة إل

أداء المؤسسة ككؿ ،وكذلؾ مستويات األداء ،وخصا ص األداء المؤسسي،

وتحسيف األداء المؤسسي ،وخطوات التحسيف ،وقياس األداء المؤسسي.

أولً :التطور التاريخي لمفيوم األداء:

تطور م يوـ األداء عم مر العقود الماضية وانتقؿ الحديث مف أداء األفراد إل األداء

الوظي ي وصوالً لؤلداء المؤسسي ،يتناوؿ الباحث ىنا أىـ التعاريؼ التي أوردىا الكتاب لتعريؼ
األداء ،حسب التسمسؿ الزمني مف األقدـ لؤلحدث.
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فقد أشارت أدبيات اإلدارة إل أف األداء :ىو حصيمة ت اعؿ عاممي القػدرة والدافعيػة معػاً،
حيث العبلقة واضحة بيف المت يريف ،فال رد قد يمتمؾ القدرة عم أداء عمؿ معيف ،ولكنو لف
يكوف قاد اًر عم إنجازه بك اءة وفاعمية إف لـ تكف لديو الدافعية الكافية ألدا و ،والعكػس صحي ،
فيمكف أف تتوافر لدى ال رد الدافعية الكافية ألداء العمؿ ،لكنو قد ال يؤديو بالشكؿ المطموب لعدـ
توافر القدرة عم ذلؾ (.)Wagner, John & Hollenbeck, 1992, P.106
وقد اعتبر ( )Robins&Wiersema, 1995: 278األداء كونو " :قدرة المنظمة عم
تحقيؽ أىدافيا طويمة األمد".
ويعرؼ (ىبلؿ )11 :1996 ،األداء بأنو" :تن يذ الموظؼ ألعمالو ومس ولياتو التي
تكم و بيا المنظمة أو الجية التي ترتبط وظي تو بيا ،ويعني النتا ج التي يحققيا الموظؼ في
المنظمة".
ويمقي ثوماس جيمبرت ( )Thomass Gilbertالضوء عم

مصطم األداء بأنو( :ال

يجوز الخمط بيف السموؾ وبيف اإلنجاز واألداء ،ذلؾ أف السموؾ ىو ما يقوـ بو األفراد مف أعماؿ
في المنظمة التي يعمموف بيا ،أما اإلنجاز فيو ما يبق مف أثر أو نتا ج بعد أف يتوقؼ األفراد
عف العمؿ أي أنو مخرج أو نتاج ،أو نتا ج ،أما األداء فيو الت اعؿ بيف السموؾ واإلنجاز ،أي
أنو مجموع السموؾ والنتا ج التي تحققت معا)( ،درة.)3 :1998 ،
أما (الص ير )8 :2002 ،فعرفو بأنو" :الجيد الذي يبذلو الموظؼ داخؿ المنظمة مف
أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف".
مف خبلؿ التعاريؼ السابقة نبلحظ أف بعض الباحثيف يربطوف األداء في المؤسسة
بقدرتيا عم تحقيؽ أىدافيا المرسومة مف خبلؿ أداء الموظؼ لميامو ،أي أنيا تركز عم المورد
البشري مع إىماؿ باقي الموارد األخرى.
أما (رضا )54 :2003 ،فيعرؼ األداء بأنو" :األنشطة والمياـ التي يزاوليا الموظؼ في
المنظمة والنتا ج ال عمية التي يحققيا في مجاؿ عممو بنجاح ،لتحقيؽ أىداؼ المنظمة بك اءة
وفاعمية وفقاً لمموارد المتاحة واألنظمة اإلدارية والقواعد واإلجراءات والطرؽ المحددة لمعمؿ".

33

أما (ال البي وادريس )15 :2007 ،فيروف أف األداء ىو" :المخرجات أو األىداؼ التي
يسع النظاـ لتحقيقيا ،وىو م يوـ يعكس كبلً مف األىداؼ والوسا ؿ البلزمة لتحقيقيا" ،أي أنو
م يوـ يرتبط بيف أوجو النشاط وبيف األىداؼ التي تسع المؤسسة إل تحقيقيا".
وفي التعاريؼ السابقة يربط الباحثوف األداء بكؿ مف الك اءة وال اعمية في المؤسسة ،وىذا
يعني التأكد مف استخداـ الموارد المتاحة واالست ادة القصوى منيا بأقؿ التكاليؼ مف أجؿ تحقيؽ
ال ايات واألىداؼ المرجوة.
ويعرؼ (المحاسنة )104 :2013 ،األداء بأنو" :انعكاس لكي ية استخداـ المؤسسة
لمموارد المالية والبشرية واست بلليا بك اءة وفاعمية بصورة تجعميا قادرة عم تحقيؽ أىدافيا".
فيما عرفو (حسينة )36 :2015 ،بأنو" :محصمة سموؾ ال رد في ضوء اإلجراءات
والتقنيات التي توجو العمؿ نحو تحقيؽ األىداؼ المر وبة ،ويعتبر انعكاس ومقياس لمدى نجاح
ال رد أو فشمو في تحقيؽ ىذه األىداؼ المتعمقة بالعمؿ".
وعرفو (أبو الي )28 :2016 ،بأنو" :حصيمة الجيد الذي يبذلو الموظ يف في المنظمة
مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف".
فيما تعرؼ (جبر )60 :2015 ،األداء المؤسسي بأنو" :حصيمة ونتاج الجيد الذي تبذلو
المؤسسة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا في ضوء الت اعؿ مع عناصر البي ة الداخمية والخارجية".
ويعرف الباحث األداء بأنو" :الجيد الذي يبذؿ والسموكيات التي تنعكس نتيجة ذلؾ الجيد
في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ الجامعة".

ثانياً :األداء المؤسسي:

يعكس األداء قدرة المنظمة عم تحقيؽ أىدافيا وال سيما طويمة األمد منيا التي تتمثؿ

بأىداؼ الرب

والبقاء والنمو والتكيؼ باستخداـ الموارد المادية والبشرية بالك اءة وال عالية

العاليتيف ،وفي ظؿ الظروؼ البي ية المت يرة (ال ارس.)71 :2010 ،
مف الطبيعي أف يختمؼ الناس في فيـ األداء المؤسسي ،وتحميؿ أبعاده ،باختبلؼ رؤاىـ
مػف جية ،وبمدى اطبلعيـ عم خ اياه ودقا قػو مػف جية أخرى ،خصوصاً إذا عرفنا أف ظاىرة
األداء المؤسسي متعددة الجوانب تتحرؾ خيوطيا في مجاالت عديدة (مخيمر وآخروف:1999 ،
.)10
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ويرتبط م يوـ األداء المؤسسي بكؿ فرد في المؤسسة ،ومدى القياـ بدوره ،لمحصوؿ عم
نتا ج نيا ية ،فالعامؿ الجيد في المؤسسة تكوف نتا جو عالية األداء ،كما ويسيـ في تقميؿ
المشاكؿ في المؤسسة (الدوسري ،)42 :2016 ،وتعددت التعري ات فيو ومنيا:
عرؼ (أبو قحؼ )175 :1995 ،األداء المؤسسي بأنو" :درجة النجاح التي تحققيا
المؤسسة في إنجاز األىداؼ المحددة مسبقاً ،وكما يعرؼ عم أنو" :درجة بموغ المنظمة لؤلىداؼ
المخططة بك اءة وفاعمية".
ويعرؼ (ربابعة )122 :2011 ،األداء المؤسسي بأنو" :المحصمة النيا ية لمجيود ،أو
النشاطات ،أو العمميات ،أو السموكيات ،والتي تتعمؽ باألىداؼ أو النتا ج التي تسع المنظمات
إل

تحقيقيا ،وذلؾ عم

مستويات ثبلث ىي :المستوى ال ردي ،والوظي ي الجز ي (أداء

الوحدات) ،والكمي (أداء المنظمة ككؿ في إطار مف التأثيرات البينية المتبادلة).
ويعرؼ (المدىوف )69 :2014 ،األداء المؤسسي بأنو" :مجموع المدخبلت والمخرجات
التي تنتج عف ت اعؿ المنظومة المتكاممة لعمميات اإلدارة ومكوناتيا مع البي ة الداخمية والخارجية
داخؿ المؤسسة لتحقيؽ أىدافيا التنظيمية بك اءة وفعالية".
فاألداء المؤسسػي ىػو المػنظومة المػتكاممة لنتاج أعماؿ المنظمة في ضوء ت اعميا مع
عناصر بي تيا الداخمية والخارجية .واألداء المؤسسً بهذا المفهوم ٌشتمل على أبعاد ثالثة
(مخيمر وآخروف:)10 :1999 ،
 أداء األفراد في إطار وحداتيـ التنظيمية المتخصصة.
 أداء الوحػػدات التنظيمػػية ف ػي إطػػار السياسػػات العامػػة لممؤسسة.
 أداء المؤسسػة فػي إطػار البيػ ة االقتصػادية واالجتماعػية والثقافية.
وبػر ـ اشػتماؿ م يػوـ األداء المؤسسػي عم ىذه األبعاد الثبلثة ،إال أنػو يخػتمؼ عػف كؿ بعد
منيا لو أخذ من رداً فاألداء المؤسسي يختمؼ عػػف األداء ال ػػردي ،ويخػػتمؼ عػػف أداء الوحػػدات
التنظيمػػية ،ألنػػو فػػي الحقػػيقة محصػػمة لكمػػييما ،باإلضػػافة إل ػ
واالقتصادية والثقافية و يرىا.
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تأثػػيرات البي ػ ة االجتماعػػية

ىذا وبناء عم ما تقدـ ،يري الباحث أف األداء المؤسسي:
 ىو "درجة تحقيؽ الجامعة الخاصة ألىدافيا بك اءة وفاعمية".
 ىو "درجة ت اعؿ البي ة الداخمية والخارجية لمجامعة الخاصة لتحقيؽ أىدافيا بك اءة
وفاعمية".
ونظ اًر الرتباط م يوـ األداء بمدى نجاح وقدرة المؤسسة عم

تحقيؽ األىداؼ ،فإف

تحقيقيا يرتبط بم يوـ فعالية وك اءة المؤسسة وكذا المبل مة ،والستخداـ ىذه المصطمحات كثي اًر
في تعريؼ األداء ،وحت

ال تختمط الم اىيـ ،كاف البد مف التمييز بيف ىذه الم اىيـ ،والشكؿ

التالي يوض الم اىيـ المرتبطة باألداء:
النتائج

الك اءة
الوسائل

ال اعمية
األىداف

المبلءمة

شكل رقم ( :)2المفاىيم المرتبطة باألداء

المصدر( :زعيبي)56 :2014 ،
الكفاءة :تعرؼ الك اءة ببساطة عم
إل

أنيا" :إنجاز األعماؿ بطريقة صحيحة ،وىي بذلؾ تشير

الطريقة االقتصادية التي يتـ بيا إنجاز األعماؿ والنشاطات واست بلؿ الموارد المتاحة"

(زعيبي ،)56 :2014 ،كما تعني" :القدرة عم

الحصوؿ عم

أكبر قدر مف المخرجات مف

خبلؿ المدخبلت المتاحة" (بحيري.)201:2003 ،
الفاعمية :تعبر ال اعمية عف "محصمة ت اعؿ مكونات األداء الكمي لممنظمة بما تحتويو مف
أنشطة فنية وادارية وما يؤثر فيو مف مت يرات داخمية أو خارجية" ،أو ىي" :قدرة المنظمة عم
تحقيؽ أىدافيا التش يمية" (بحيري ،)201:2003 ،وأيضا يمكف تعري يا بأنيا" :مدي مساىمة

األداء الذي يتـ القياـ بو (أو القرار الذي يتـ اتخاذه) في تحقيؽ ىدؼ محدد موضوع بشكؿ
مسبؽ" ،أي أنيا مقياس لدرجة االقتراب مف اليدؼ المنشود نتيجة لمقياـ بعمؿ ما ،كما يمكف

تعري يا بأنيا" :القدرة عم بموغ االىداؼ ميما كانت اإلمكانيات المستخدمة في ذلؾ" ،وبالتالي

فال عالية ىي مسألة تحقيؽ النتا ج بصرؼ النظر عف المجيودات التي بذلت لموصوؿ إلييا
(زعيبي.)57 :2014 ،
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المالءمة :وتتمثؿ بمدى رضي المست يديف وذوي العبلقة عف الخدمات المقدمة كماً وكي اً ،بمعن
ىؿ المنظمة تختار برامجيا وأنشطتيا بما يتبلءـ مع احتياجات ال ات المستيدفة ،وما درجة
رضاىـ عمييا (صياـ.)52 :2010 ،

ثالثاً :مستويات األداء:

توجد مجموعة مف المستويات لؤلداء يمكف المؤسسة مف خبلليا التعرؼ عم مستوى أدا يا،

وتتمثؿ هذه المستوٌات فً( :حمدان وادرٌس)583 - 583 :7002 ،
 األداء االستثنائي:
يبيف الت وؽ في األداء ضمف الصناعة عم

المدى البعيد والعقود المربحة ،وكذا االلتزاـ

الواض مف قبؿ األفراد ووفرة السيولة وازدىار الوضع المالي لممؤسسة.
 األداء البارز:
يكوف فيو الحصوؿ عم عدة عقود عمؿ كبيرة ،امتبلؾ إطارات ذات ك اءة ،امتبلؾ مركز
ووضع مالي متميز.
 األداء الجيذ جذا:
يبيف مدى صبلبة األداء ،واتضاح الرؤية المستقبمية إل جانب التمتع بالوضع المالي الجيد.
 األداء الجيذ:
يكوف فيو تميز لؤلداء وفؽ المعدالت السا دة مع توازف نقاط القوة والضعؼ في المنتوجات
و/أو الخدمات وقاعدة العمبلء ،مع امتبلؾ وضع مالي مستقر.
 األداء المعتذل:
يمثؿ سيرورة أداء دوف المعدؿ ،وت مب نقاط الضعؼ عم

نقاط القوة في المنتجات و/أو

الخدمات وقاعدة العمبلء ،مع صعوبة في الحصوؿ عم األمواؿ البلزمة لمبقاء والنمو.
 األداء الضعيف:
والذي يمثؿ األداء دوف المعدؿ بكثير ،مع وضوح لنقاط الضعؼ في جميع المحاور تقريباً،
فضبلً عف وجود صعوبات خطيرة في استقطاب اإلطارات المؤىمة ،مع مواجية مشاكؿ خطيرة
في الجوانب المالية.
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رابعاً :خصائص األداء المؤسسي:

يتصؼ األداء المؤسسي الذي ننشده بمجموعة مف الخصا ص التي تجعمو ممي اًز ،وأىـ ىذه

الخصا ص ما يمي (العدلوني:)23-22 :2002 ،
ثبات العمؿ واستم ارره ،مف خبلؿ الخبرات التراكمية ،والتجارب السابقة

 .1المحافظة عم

التي تثري المؤسسة ،وتورث ىذه الخبرات مف جيؿ إل جيؿ بحيث ال تتأثر المؤسسة
ب ياب أو ت يير القيادات.
 .2االعتماد عم

جماعية األداء والمشاركة في اتخاذ القرار مف قبؿ المختصيف والخبراء

إلدارة المؤسسة ،ويضمف العمؿ المؤسسي عم

عدـ ت رد ر يس المؤسسة باإلدارة

والقرار.
االستقرار اإلداري والمالي لممؤسسة ،وذلؾ مف خبلؿ اتباع السياسات

 .3المحافظة عم

والنظـ والقوانيف المعتمدة.
 .4استثمار جيود كافة األف ارد العامميف في المؤسسة نحو تطوير المؤسسة في إطار واض
مف الواجبات والمسؤوليات ،ومشاركة جماعية في تحقيؽ األىداؼ ،واختيار أفضؿ
األساليب والنظريات اإلدارية التي تحقؽ ت وقاً لممؤسسة عم

مستوى الخدمات التي

تقدميا.
 .5التركيز عم العنصر البشري وتنميتو وتأىيمو باستمرار ،واستقطاب أفضؿ الك اءات مف
خبلؿ سياسة متطورة تعتمدىا المؤسسة في التوظيؼ.
 .6يضمف العمؿ المؤسسي خمؽ قيادات بديمة ويتي المجاؿ لممتميزيف لممارسة تقدميـ في
الوظا ؼ العميا.
 .7عدـ االصطباغ بصب ة األفراد ،ذلؾ أف العمؿ ال ردي تظير فيو بصمات صاحبة
واضحة ،فضع و في جانب مف الجوانب ،أو موه في آخر ،أو إىمالو في ثالث ال بد أف
ينعكس عم

العمؿ ،لكف ال يقبؿ المستوى ن سو مف القصور في العمؿ الجماعي

المؤسسي الذي يسع لمتقويـ المستمر لؤلداء.
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خامساً :تحسين األداء المؤسسي:

يعتبر التحسيف المستمر فمس ة إدارية تيدؼ إل العمؿ عم تطوير العمميات واألنشطة

المتعمقة باآلالت والمواد واألفراد وطرؽ اإلنتاج بشكؿ مستمر ،ويرى جوراف وجودفري بأف
التحسيف المستمر ىو" :اإلحداث المنظـ لت يير م يد ،والحصوؿ عم مستويات ير مسبوقة مف
األداء" ،ويجب أف يحدث ىذا في التحسيف تدريجياً ،وىو يعتبر سعياً متواصبلً إل حالة الكماؿ
المنشودة ،مف خبلؿ االستناد إل معايير رقابة األداء والتركيز عم اإلبداع وتشجيعو (الشبمي
وآخروف.)43 :2011 ،
والمنافسة القوية واإلبداع ال ينتجاف مف استخداـ اآلالت واألجيزة الحديثة والمتقدمة
ومحاولة تقميؿ الن قات فحسب وانما باستخداـ أىـ مصدر عم اإلطبلؽ وىو العامموف ،وأصب
يحكـ عم نجاح أي مؤسسة بمدى اىتماميا بقدرات موظ ييا وك اءاتيـ وحسف أدا يـ ألعماليـ.
وكي ية استثمار رأس الماؿ البشري ،والتركيز عم األداء (األ بري.)22 :2016 ،
عممية تحسيف األداء تتطمب نظرة شمولية تبدأ مف الجذور ،وىذا أمر بدييي ألنؾ إذا
قمت بمعالجة ظواىر المشكمة وقشورىا الخارجية فستظير مف جديد .عم
التعميـ والتدريب لزيادة اإلنتاجية إال أنو يبق

الر ـ مف أىمية

جزءاً مف المطموب ،ألف الصورة تتكامؿ عندما

نركز عم كؿ الموارد الممكنة لتحسيف األداء ،واف عممية تحسيف األداء ذاتيا تعتبر نوعاً مف
أنواع التعميـ المستمر ،وبالتالي توفير مخزوف مياري محترؼ في المؤسسة (األ بري:2016 ،
.)23
خطوات تحسين األداء:
مف خبلؿ االطبلع عم

الدراسات السابقة تبيف أف خطوات تحسيف األداء تمر بعدة

خطوات ،كالتالي (الشوامرة ،نت):
الخطوة األولى  :تحميل األداء
ويرتبط بعممية تحميؿ األداء م يوميف في تحميؿ بي ة العمؿ وىما:
 الوضع المر وب :ويصؼ اإلمكانات والقدرات المتاحة في بي ة العمؿ والبلزمة لتحقيؽ
استراتيجية وأىداؼ المؤسسة.
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 الوضع الحالي/ال عمي :يصؼ مستوى أداء العمؿ واإلمكانات والقدرات المتاحة كما ىي
موجودة فعميا.
وينتج عف ىذيف الم يوميف إدراؾ ال جوة في األداء ،ومف خبلليا يمكف إدراؾ المشاكؿ المتعمقة
باألداء والعمؿ عم إيجاد الحموؿ ليا ومحاولة توقع المشاكؿ التي قد تحدث مستقببلً.
الخطوة الثانية  :البحث عن جذور المسببات
يجب عند تحميؿ أي مشكمة أف نبدأ مف جذورىا .وىنا نبدأ بالسؤاؿ لماذا توجد ىذه ال جوة
في األداء؟ ونبدأ بجمع المعمومات الممكنة لتحديد وتعريؼ سبب ضعؼ األداء قبؿ اختيار وسيمة
المعالجة ،يجب أف ال نخجؿ مف مواجية ومصارحة أن سنا أو المتسببيف بضعؼ األداء.
الخطوة الثالثة :اختيار وسيمة التدخل أو المعالجة
التدخؿ في االختيار ىو طريقة منتظمة وشاممة وتكامؿ باالستجابة لمشاكؿ األداء
ومسبباتو ،وأىـ الطرؽ المبل مة لتجاوزه ،وعادة ما تكوف االستجابة مجموعة مف اإلجراءات تمثؿ
أكثر مف وسيمة لتحسف األداء ،ويتـ تشكيؿ اإلجراءات المبل مة لممؤسسة ولوضعيا المالي
والتكم ة المتوقعة اعتماداً عم ال ا دة المرجوة ،وأيضا تقييـ المؤسسة ونجاحيا يقاس بمدى تقميؿ
ال جوة في األداء والتي تقاس بمدى تحسيف األداء والنتا ج التي توصمت إلييا المؤسسة.
الخطوة الرابعة :تطبيق وسيمة أو طريقة المعالجة
بعد اختيار الطريقة المبل مة توضع حيز التن يذ ،ثـ تكوف نظاماً لممتابعة ثـ تحميؿ أو
تضميف م اىيـ الت يير التي تكوف في األعماؿ اليومية مع االىتماـ بتأثير األمور المباشرة و ير
المباشرة بالنسبة لمت يير لضماف تحقيؽ فعالية المؤسسة وتحقيؽ أىدافيا بك اءة وفعالية.
الخطوة الخامسة :مراقبة وتقييم األداء
يجب أف تكوف ىذه العممية مستمرة؛ ألف بعض األساليب والحموؿ تكوف ليا آثار مباشرة
عم

تحسيف وتطوير األداء كما يجب أف تكوف لديؾ وسا ؿ مراقبة ومتابعة تركز عم

قياس

الت يير الحاصؿ ،لتوفير ت ذية راجعة ومبكرة لنتيجة تمؾ الوسا ؿ ،ولتقييـ التأثير الحاصؿ عم
محاولة سد ال جوة في األداء.
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سادساً :طرق تحسين األداء المؤسسي

إف تحسيف األداء ال يتحقؽ إال مف خبلؿ الدراسة الشاممة لعناصره ومستوياتو وتحميؿ العوامؿ
التنظيمية المؤثرة فيو والبحث عف األساليب ال عالة لتحسيف وتطوير تمؾ العوامؿ ،وفمس ة تحسيف

األداء تمثؿ سياسة عامة تنتيجيا المنظمات الحديثة (ال ايدي.)59 :2008 ،
ويحدد ( )Haynes, 2009: 228ثبلثة مداخؿ لتحسيف األداء وىي:
المدخل األ ول :تحسين الموظف:
ويرى ىانيز أف تحسيف الموظؼ أكثر العوامؿ صعوبة في الت يير مف بيف العوامؿ الثبلثة
المذكورة ويمكف تحسيف األداء مف خبلؿ:
 .1التركيز عم نواحي القوة لدى الموظؼ.
 .2التركيز عم التوازف بيف ما ير ب ال رد في عممو ،وبيف ما يؤديو ال رد بامتياز.
 .3الربط بيف األىداؼ الشخصية :حيث يجب أف تكوف مجيودات تحسيف األداء مرتبطة
ومنسجمة مع اىتمامات وأىداؼ الموظؼ واالست ادة منيا مف خبلؿ إظيار أف التحسيف
المر وب في تحقيؽ ىذه االىتمامات مما يزيد مف تحقيؽ التحسينات المر وبة مف قبؿ
الموظؼ.
المدخل الثاني :تحسين الوظيفة:
إف الت يير في مياـ الوظي ة يوفر فرصاً لتحسيف األداء حيث تساىـ واجبات الوظي ة في تدني
مستوى األداء إذا كانت ت وؽ قدرات وميارات الموظؼ.
ونقطة البداية في دراسة وسا ؿ تحسيف األداء في وظي ة معينة ىي معرفة مدى ضرورة كؿ
ميمة مف مياـ الوظي ة ،خصوصاً مع إمكانية االستمرار في أداء بعض المياـ حت بعد زواؿ
من عتيا وتكرار أداء مياـ خاصة بإدارة بأخرى بيف إدارات أو أقساـ داخؿ المنظمة بسبب عدـ
ثقة اإلدارات واألقساـ فيما بينيا في أداء المياـ عم وجو صحي  ،باإلضافة إل إتاحة ال رصة
لمموظ يف مف وقت آلخر لممشاركة في فرؽ العمؿ أو مجموعات مياـ أو لجاف ،وكذلؾ مف
خبلؿ توسيع نطاؽ الوظي ة واث ار يا (رضا.)60 :2003 ،
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المدخل الثالث :تحسين الموقف:
ال يتأثر سموؾ ال رد في موقؼ معيف بما يممكو مف معارؼ وميارات وقدرات وسمات
شخصية فقط ،بؿ يتأثر أيضاً لطبيعة الموقؼ الذي يواجيو ال رد ،والمواقؼ التي تؤدى فييا
الوظي ة تعطي فرصاً لمت يير (ال ايدي.)60 :2008 ،
فالموقؼ أو البي ة التي تؤدى فييا الوظي ة تعطي فرصاً لمت يير الذي قد يؤدي إل
تحسيف األداء مف خبلؿ معرفة مدى مناسبة عدد المستويات التنظيمية والطريقة التي تـ بيا
تنظيـ الجماعة ،ومدى مناسبة ووضوح خطوط االتصاؿ والمس ولية ،وفعالية الت اعؿ المتبادؿ مع
اإلدارات األخرى ومع الجميور المست يد مف الخدمة ،باإلضافة إل

إيجاد أسموب اإلشراؼ

المناسب مف خبلؿ تحقيؽ درجة مناسبة مف التناسؽ بيف األسموب اإلشرافي وبيف مستوى الرشد
الذي يتمتع بو الموظ يف (رضا.)61 :2003 ،
والجامعات الخاصة في قطاع

زة ىي جامعات ناش ة حديثة ،وتحتاج إل

تحسيف

مستمر عم المستويات الثبلث (ال رد ،الوظي ة ،الموقؼ) ،وتطوير منيجيات مناسبة تساعد عم
اجتياز التحوالت والت يرات المعاصرة ب اعمية ،واتخاذ اإلجراءات التي تك ؿ الحد مف تدني
مستويات األداء .وعميو يجب اجراء مس شامؿ لمنظاـ التعميمي القا ـ ،والقاء الضوء عم أوجو
القوة وأوجو الضعؼ فيو ،حت يمكف تدعيـ جوانب القوة ،ومواجية أوجو الضعؼ والقصور وحؿ
المشكبلت التي تواجيو بصورة واقعية .وليكوف النظاـ ذو فاعمية يجب أف يستقي مجموعة مف
المؤشرات التي تساعد في توصيؼ النظاـ وتحديد مكانو وموقعو بيف األنظمة التعميمية األخرى
مف حيث جوانب القوة والضعؼ في أداء عناصره المختم ة ،وذلؾ لحؿ المشكبلت التي يعاني
منيا النظاـ وكذلؾ لتحقيؽ وضماف جودة المؤسسات التعميمية.
ف البية العامميف حديثي العمؿ في الجامعات لحداثة ىذه الجامعات ،ويحتاجوف إل
تطوير في مياراتيـ اإلدارية واألكاديمية عم حد السواء ،وتوفير األجواء الوظي ية وفت مجاؿ
التقدـ في المسار الوظي ي ،واتباع نيج التدوير الوظي ي ،وتطبيؽ أحدث نظريات اإلدارة بيدؼ
التح يز عم التقدـ والتحسيف المستمر في األداء.
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سابعاً :قياس األداء المؤسسي

ال يمكف أف يكوف تحسيف مف دوف قياس .فإذا ما كانت المنظمة ال تعمـ أيف ىي اآلف

مف حيث واقع عممياتيا ،فيي لف تتمكف مف معرفة مستقبميا ،و بالتأكيد فإنيا لف تتمكف مف
الوصوؿ إل

حيث تريد .فالعمؿ بدوف قياس كالس ر في صحراء واسعة مف دوف بوصمة أو

خريطة (الحسف.)45 :2014 ،
قياس األداء ىو عبارة عف اتباع طريقة منظمة لتقييـ المدخبلت والمخرجات والعمميات
في المنظمات ،أما مقياس األداء فيو أداة ميمة لمحكـ عم

األمور ،كالموازيف والمكاييؿ،

و يرىا .وبدوف مقياس واض وسيؿ االستخداـ ومبسط ومت ؽ عميو ،ستتحوؿ األمور إل م ازج
األشخاص وانطباعاتيـ وتقديراتيـ الخاصة في الحكـ عم

األمور وتقييميا (محمد:2011 ،

.)237
قياس أداء المنظمة يختمؼ عف إدارة أداء المنظمة ،قياس األداء يزودنا فقط بالبيانات
والمعمومات حوؿ وضع المنظمة ومدى نجاح مشاريعيا واستراتيجياتو أما إدارة األداء فتتضمف
القياـ بعمميات تحسيف األداء بعد قياسو واتخاذ ق اررات تصحيحية يتبعيا تن يذ خطط تحسيف
وتطوير ألداء المنظمة ككؿ ،يجب عدـ الخمط بينيما وعدـ االكت اء بقياس األداء دوف اتخاذ
إجراءات تصحيحية تقود المنظمة إل وجيتيا الصحيحة (أبو كريـ.)25 :2013 ،
مؤشرات قياس األداء المؤسسي:
تتحدث معظـ األدبيات عف مؤشرات لقياس األداء في منظمات األعماؿ التي تيدؼ إل
تحقيؽ أرباح بؿ وتعتبره واحد مف مؤشرات األداء فييا والقميؿ يتحدث عف مؤشرات قياس أداء في
مؤسسات التعميـ العالي ،وقد ذكر مخيمر وأخروف ( )18 :1999عدد مف المؤشرات ت طي
الجوانب األساسية:
 مؤشرات تتعمؽ ب اعمية تحقيؽ األىداؼ ،وتػػتوقؼ تمػػؾ المجموعػة مف المؤشرات عمػ
طبيعة نشاط وأىداؼ كؿ وحدة.
 مؤش ػرات تػػتعمؽ بك ػػاءة اسػػتخداـ الم ػوارد المتاحة ،وتتضمف نسبة التكاليؼ اإلجمالية إل
حجـ المخرجات (تكم ة الخدمة المقدمة).
 مؤشػ ػرات ت ػػتعمؽ باإلنتاجية.
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 مؤشػرات تػتعمؽ بمسػتوى جػودة الخدمات المقدمة.
بينما يذكر ( )Macpherson & Pabariمجموعة مف مؤشرات األداء المؤسسي وتمثمت في
التالي (صياـ:)52 :2010 ،
فاعمية المؤسسة :والتي تتحقؽ عندما تنج المؤسػسة فػي تحقيػؽ ال رض مف وجودىا و التي
وردت في نظاميا الػداخمي ورسػالتيا وأىػدافيا العامػة واالستراتيجية.
كفاءة المؤسسة :وتتمثؿ في االستخداـ األمثؿ لممػوارد الماليػة والبػشرية لموصوؿ إل األىداؼ،
وىنا يتـ السؤاؿ إذا ما كانت المؤسسة تن ذ أنشطتيا بتكاليؼ تتبلءـ مع المخرجات ،وىؿ
المخرجات لؤلنشطة والبرامج تتبلءـ مع حجػـ العػامميف فػي المؤسسة ،باإلضافة إل إذا ما كاف
التن يذ لؤلنشطة والبرامج يتـ في الوقت المحػدد لػو والكافي لتن يذه.
الرتباط/المالءمة :وتتمثؿ بمدي رضا المػست يديف وذوي العبلقػة عػف الخدمات المقدمة كماً
وكي اً ،بمعن ىؿ المنظمة تختار برامجيا وأنشطتيا بما يتبلءـ مػع احتياجات ال ات المستيدفة،
وما درجة رضاىـ عمييا.
الستدامة :وتعكس قدرة المؤسسة عم تجنيد األمواؿ البلزمة لتن يػذ البرامج واألنشطة المختم ة،
وىؿ لدييا الموارد المالية والبشرية التي تمكنيا مف االستمرار في عمميا ،وىؿ لدييا القدرة عم
تقديـ خدماتيا لمست يدييا بن س الك اءة وال اعمية ،كما أف االستدامة تسأؿ إذا ما كانت برامج
المؤسسة وأنشطتيا تتنا ـ مػع الوضػع االجتمػاعي والثقافي.
بالنظر إل مؤشرات األداء المختم ة نجد أف ر ػـ االخػتبلؼ فػي تصنيؼ ىذه المؤشرات
إال أنيا تت ؽ جميعا عم محاور ر يسة في عمؿ المؤسسة مثؿ :تحقيؽ األىداؼ ،واالستخداـ
األمثؿ لمموارد وكذلؾ قدرة المؤسسة عم االستمرار مع الح اظ عم الجودة في تقديـ خدماتيا
وبما يحقػؽ الرضػا لمػست يدييا ولممجتمع المحمي المحيط فييا ،وىذا ما تـ مراعاتو عند تصميـ
أداة القياس بحيث شممت االستبانة عم جميع محاور عمؿ الجامعات الخاصة.
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مؤشرات قياس األداء المؤسسي في مؤسسات التعميم العالي:
قاـ عدة باحثيف بتطوير مؤشرات لقياس األداء في التعميـ العالي ،لقياس مدى تقدـ
وتطور المؤسسة ،فقد طور (كنعاف ،)27-21 :2003 ،مؤشرات لقياس األداء في التعميـ العالي
تضمنت أربعة وعشروف مؤش اًر توزعت عم المحاور التالية:
محور الطمبة :ويتناوؿ مؤشرات االنتقاء وسياسة القبوؿ ،ونسبة عدد الطمبة إل
التدريس المقبولة بحسب المعايير العالمية في ىذا المجاؿ ،باإلضافة إل

أعضاء ىي ة

مؤشرات أخرى مثؿ

متوسط تكم ة الطالب ،والخدمات المقدمة لمطمبة ،والمستوى العممي والعممي لمطبلب.
محور أعضاء ىيئة التدريس :ويتضمف مؤشرات المؤىؿ العممي ،والتدريب ألعضاء ىي ة
التدريس ،واإلنتاج العممي المنشور ،ومدى ت ر يـ لمعمؿ الجامعي ،ومدى مشاركتيـ في
الجمعيات المينية والعممية ،وعبلقة المدرسيف بالطمبة القا مة عم

احتراـ أعضاء ىي ة

التدريس لطمبتيـ.
محور جودة المناىج الدراسية :حيث يعد المنيج الدراسي عنص ار ر يسياً مػف عناصػر
العممية التعميمية ،ويتسـ المنيج الدراسي بالحداثة واستخداـ التقنيات ،إذا عكس مػضمونو م اىيـ
األصالة والتجديد ،ومدى ارتباطو بالبي ة واثراء شخصية المتعمـ بالميارات البلزمة التي تعينو
عم فيـ الحياة وتحديد المشكبلت المرتبطة بالتخصص الميني والقدرة عم حميا.
محور اإلدارة الجامعية :ويعبر عف ىذا المحور مؤشر مدى التزاـ القيادة العميا بػالجودة
ومبادراتيا وتحقيقيا ،ومدى توفر العبلقات اإلنسانية الطيبة التي ينب ػي أف تػسود بيف أعضاء
ىي ة التدريس والمستويات اإلدارية المختم ة داخػؿ الجامعػة ،وطػرؽ اختيػار اإلدارييف وتدريبيـ.
محور اإلمكانات المادية :تتعدد اإلمكانات المادية المطموب توافرىػا فػي الجامعػات،
وتمثؿ ىذه اإلمكانات داعما مساندا لمعممية التعميمية ومف مؤشرات المرتبطػة بػو مدى مرونة
المبن

وتعدد استخداماتو ،وك اءتو الستيعاب اعداد الطمبة ،ومدى مبل مة الموقع الج رافي،

وشمولية المكتبات عم

مصادر تخصصية و ير تخصصية ،وكذلؾ وجود مختبرات مزودة

بأجيزة ومعدات ،ومؤشرات اخرى كدعـ البحث العممي والتطوير الميني لمعامميف في الجامعات.
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محور الجامعة والمجتمع :تعد خدمة المجتمع مف الوظا ؼ الر يػسة لمجامعػات ومػف
مؤشرات تميزىا ،وىذا يستدعي ربط التخصصات المختم ػة فػي الجامعػات بحاجػات لمجتمع
وتحقيؽ التكامؿ والت اعؿ بيف وظا ؼ التعميـ العالي الثبلثة ،وىي التعميـ والبحػث العممي وخدمة
المجتمع ،وتقاس مؤشرات الجودة بمدى تحقؽ إسيامات الجامعة في تطوير بن المجتمع وموارده
واقتصاده مف خبلؿ ربط البحث العممي بمشكبلت المجتمػع ب ية إيجاد حموؿ ليا ،والتواصؿ مع
سوؽ العمؿ بشكؿ مستمر.
مؤشرات قياس األداء في مؤسسات التعميم العالي في فمسطين:
تعتمد ىي ة االعتماد والجودة في و ازرة التربية والتعميـ ال مسطينية اثني عشر بندا ،يرتكز كؿ

بند منيا عم واحد أو أكثر مف معايير الجودة الشمولية ،وتيدؼ لتقييـ وقياس أداء المؤسسات

التعميمية في فمسطيف ،وكؿ معيار مف ىذه المعايير تتضمف عدة مؤشرات لقياس تحققيا ،نذكر
ىنا المعايير االثني عشر فقط دوف الخوض في ت اصيؿ مؤشرات التقييـ( :و ازرة التربية والتعميـ

العالي)2012 ،

 .1رسالة المؤسسة وأىداؼ البرنامج.

 .2النظاـ اإلداري (الييكمية اإلدارية).
 .3الخطة التن يذية لممنياج.

 .4بي ة التعميـ والتعمـ (المرافؽ :المكتبة ،المختبرات ،إل ).
 .5المرافؽ التعميمية التعممية.
 .6األبحاث.

 .7اليي ات األكاديمية واإلدارية.
 .8الطمبة والخريجوف.
 .9التمويؿ.

 .10التواصؿ الخارجي والتبادؿ المعرفي والعبلقات العامة.
 .11أنظمة ضماف الجودة.

 .12التخطيط االستراتيجي والقدرة عم الت يير.

ثامناً :تقييم األداء المؤسسي

يتزايد االىتماـ في الوقت الحاضر بمدى فاعمية المؤسسات  -عم

اختبلؼ أشكاليا

وانتماءاتيا– في تأدية وظا يا ،وتحقيؽ األىداؼ التي أنش ت مف أجميا ،سواء أكانت ىذه
المؤسسات صناعية أـ تجارية أـ مالية أـ خدمية ،وذلؾ في ضوء المستجدات والظروؼ التي
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أصبحت ترىؽ كاىؿ المسؤوليف في ىذه المؤسسات (عبد ال تاح ،)285 :2011 ،مما دفع
الباحثيف لمبحث عف نظـ جديدة لبلرتقاء بالمؤسسة ودفعيا لتحقيؽ أىدافيا ،واىتـ الباحثيف بطرؽ
تقييـ األداء المؤسسي ،فيو يعد مف العناصر الميمة في اإلدارة ،حيث يساىـ في توفير
المعمومات التي تستخدـ في قياس مدى تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا ويحدد نقاط الضعؼ ،مما
يسيـ في تحسيف األداء ،وىذا ما سنتطرؽ إليو في السطور القادمة.
مفيوم تقييم األداء المؤسسي:
يع رؼ تقييـ األداء المؤسسي بأنو" :عممية ىادفة إل قياس ما تـ انجازه خبلؿ فترة زمنية معينة،
مقارنة بما تـ التخطيط لو كماً ونوعاً باستخداـ مجموعة مف المعايير والمؤشرات ،مع تحديد أوجو
القصور واالنحراؼ وسبؿ عبلجيا في الحاضر والمستقبؿ" (عبد ال تاح.)305 :2011 ،
ويعرؼ أيضاً بأنو" :مدى استطاعة االدارة تحقيؽ المياـ المحددة ليا ،ومعرفة أسباب االنحرافات
عف مقياس األداء المحدد ،واقتراح أساليب معالجة النواحي الخارجة عف نطاؽ تحكـ االدارة،
وتقرير واعتماد الحوافز لتحسيف األداء ،إضافة إل وضع أسس لممقارنة بيف مختمؼ األنشطة
في الوحدة" (المحاسنة.)107 :2013 ،
ويعرفو الديري بأنو" :عممية قياس موضوعية لحجـ ومستوى ما تـ انجازه بالمقارنة بالمستيدؼ
كماً ونوعاً وكي اً ،وفي صورة عبلقة نسبية بيف الوضعيف القا ـ والمستيدؼ" ،وارتكا اًز عم ىذا
الم يوـ ،فإنو يتعيف الت رقة بيف نوعيف مف األعماؿ(ديري:)116 :2011 ،
 .1األعماؿ التي يمكف تقييميا مف حيث الكـ :وىي تتميز بكونيا شي اً مادياً ممموساً ،يمكف
حصر وحداتو ،والتأكد مف مطابقة ىذه الوحدات لممواص ات المحددة.
 .2األعماؿ التي تعتمد عم

الجيد الذىني :مثؿ أعماؿ التخطيط ،والبحوث والتنظيـ،

واإلشراؼ ،والرقابة ،واصدار الق اررات في ىذه المجاالت .وفي ىذه األعماؿ يصعب في
كثير مف األحياف ايجاد معايير واضحة ومحددة لقياسيا دوف االعتماد إل حد كبير عم
التقدير الشخصي لمقا ـ بالتقييـ.
ويعرف الباحث تقييـ األداء المؤسسي إج ار ياً بأنو" :الحكـ عم

مدى ك اءة است بلؿ الجامعة

لمواردىا المتاحة ،ومدى قدرتيا عم تحقيؽ أىدافيا ،ومستوى االنجاز ال عمي مقارنة مع الخطط
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الموضوعة ،استناداً إل مجموعة مف المعايير والمؤشرات ،مف أجؿ اتخاذ الق اررات التصحيحية
لبلنحرافات عف ما ىو مخطط".
أىداف التقييم المؤسسي:
ىناؾ العديد مف األىداؼ التي تسع المؤسسات إل تحقيقيا مف خبلؿ تطبيقيا لنظاـ
قياس األداء المؤسسي أىميا تسميط الضوء عم

مدى الك اءة في است بلؿ المؤسسة لمواردىا

المتاحة (الخمؼ ،وعامر.)47 :2008 ،
وأشار الباحثوف ألىداؼ التقييـ في دراساتيـ ،حيث يروف أف التقييـ المؤسسي ييدؼ إل :
 التحقؽ مف قدرة المؤسسة عم تحقيؽ أىدافيا ،ومعرفة مدى نطاؽ اإلنجاز ال عمي مع
الخطط الموضوعة (عبد ال تاح.)306 :2011 ،
 التعرؼ عم االنجاز ب رض اكتشاؼ مواطف القوة والضعؼ مف أجؿ التعزيز والتصحي
(عبد ال تاح.)306 :2011 ،
 تحسيف البي ة االجتماعية لمعمؿ ،إذ تساعد عممية تقييـ األداء في توضي

أساليب

التعايش والتكيؼ في المؤسسة ،وتحسيف عبلقات العمؿ فييا (المحاسنة120 :2013 ،
 .)122 تنمية االحساس بروح المسؤولية ،مف خبلؿ توليد القناعة الكاممة لدييـ بأف الجيود التي
تبذلونيا في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة تقع تحت عممية التقييـ (المحاسنة:2013 ،
.)120
 تنمية قدرات المديريف في مجاالت اإلشراؼ والتوجيو ،واتخاذ الق اررات المتعمقة بالعامميف
في المؤسسة (المحاسنة.)122 - 120 :2013 ،
 القدرة عم

وضع أسس وأىداؼ تسيـ في رفع ك ارة األداء مما يؤدي إل

التطور

المؤسسي (الدجني.)17 :2013 ،
 التعرؼ عم أولويات التطوير التي ينب ي أف تيتـ المؤسسة بيا ،وأف تسخر الموارد مف
أجؿ تحقيقيا (الدجني.)17 :2013 ،
 يعتبر تقييـ األداء وسيمة ت ذية راجعة ،فيو يبيف المطموب مف العامميف وفؽ معايير أداء
معينة (درة والصباغ.)259 :2008 ،
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والشكؿ التالي يوض عممية تقييـ األداء المؤسسي:

شكل رقم ( :)3عممية تقييم األداء المؤسسي

المصدر( :الحمزاوي)10 :2013 ،
تقييم األداء في مؤسسات التعميم العالي في فمسطين( :و ازرة التربية والتعميـ العالي)2012 ،
وضعت إجراءات االعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعميـ العالي معايير وأسػس تيدؼ
إل التأكد مف إف البرامج تحقؽ معايير محدةة ،وأيضاً إل تنمية وتطوير إجراءات التقييـ الذاتي
لمبرامج ،وبشكؿ تقرير التقييـ الذاتي لمبرامج أساساً لعممية التقييـ الخارجي .ويشارؾ في التقييـ
الذاتي ممثموف عف اإلدارة والطمبة واليي ة التدريسية وآخروف بحيث ترتكز مرجعية عمميـ إل :
 .1جمع وتحميؿ المعمومات عف البرامج والمؤسسة.
 .2تحديد مناح القوة والضعؼ والمشكبلت القا مة.
 .3تحديد استراتيجيات لترسي مواطف القوة ومعالجة مواطف الضعؼ والمشكبلت.
أولً /التقييم الذاتي:
 .1تقع مسؤولية إجراءات التقييـ الذاتي عم المؤسسة ن سيا أو البرنامج ن سو.
 .2التقييـ الذاتي ىو أىـ العناصر في عممية التقييـ الخارجي.
 .3تست رؽ عممية التقييـ الذاتي فترة  6 – 3أشير تحددىا المؤسسة.
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 .4يجب أف يؤدي تقرير التقييـ الذاتي إل خطوات محددة عم المؤسسة اتخاذىا لترشيد
وتطوير مواطف القوة ،ولمعالجة مواطف الضعؼ التي تـ تحديدىا.
ثانياً /التقييم الخارجي:
 .1تقع مسؤولية اإلعداد إلجراء التقييـ الخارجي عم عاتؽ اليي ة لبلعتماد والجودة والنوعية
لمؤسسات التعميـ العالي.
 .2ينظر م عممية التقييـ الذاتي عم أنيا مدخؿ أساس في عممية التقييـ الخارجي.
 .3يشكؿ تعاوف المؤسسة مع لجنة التقييـ الخارجي عنص اًر أساسياً الستكماؿ ونجاح العممية
التقييمية الشاممة لمبرنامج.
ويتكوف تقرير التقييـ (الذاتي والخارجي) مف ثبلثة أجزاء ،إضافة إل ممحقيف:
الجزء األول :تعريؼ بمؤسسة التعميـ العالي والبرنامج قيد التقييـ.
الجزء الثاني :يمثؿ ىذا الجزء صمب التقرير ويحتوي عم اثن عشر بنداً ،يركز كؿ بند منيا
عم

واحد أو أكثر مف معايير الجودة الشمولية ويسع

لئلجابة بنص ومباشر عف األس مة

المطروحة ،بما يخص المعايير المحددة ،وتوفير األوراؽ الثبوتية لكؿ منيا.
الجزء الثالث :يشمؿ ىذا الجزء ممخصاً ميماً وضرورياً لما جاء في الجزء الثاني مف التقرير،
والذي ييدؼ إل إظيار:
 نقاط القوة والضعؼ بما يتعمؽ بمسار البرنامج واالحتياجات المستقبمية واستراتيجيات
العمؿ بخصوص تطويره واستدامتو.
 تحديد أي ت يرات وتطورات منذ الدورة التقييمية الماضية.
 تحديد أي ت يرات عم المستوى الوطني واإلقميمي والعالمي ،التي مف الممكف أف تسبب
إشكاليات في استم اررية البرنامج.
 توفير المعمومات الضرورية وتحميميا مف أجؿ انجاح عممية التخطيط اإلستراتيجي.
الممحق األول :األوراؽ الثبوتية والجداوؿ اإلحصا ية.
الممحق الثاني :قا مة بأسماء ورتب أعضاء فريؽ التقييـ الذاتي والمسميات الوظي ية لكؿ منيـ.
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تاسعاً :مراحل تقييم األداء المؤسسي:

تمر عممية تقييـ األداء المؤسسي بخمس مراحؿ ،ويمكف التعرؼ عمييا عم

النحو التالي

(حمزاوي:)13-11 :2013 ،
 .1تفتيت األىداف العامة إلى أىداف تشغيمية:
ال بد مف ت تيت ىذه األىداؼ إل أىداؼ تش يمية أكثر ت صيبلً وأكثر وضوحاً ومصا ة
بطريقة كمية بقدر اإلمكاف لكي تكوف واضحة لممن ذيف ،وتساعد في االنتقاؿ لمخطوة الثانية
مف خطوات تقويـ األداء المؤسسي.
 .2تأسيس معايير األداء لؤلىداف التشغيمية:
إف وضع وصيا ة معايير األداء لكؿ ىدؼ تش يمي ىو الخطوة األساسية لتن يذ تقويـ
األداء المؤسسي وقد يثير البعض صعوبة تأسيس معايير األداء لبعض األنشطة ،وىو ما
يتطمب ت كي اًر إبداعياً يشترؾ فيو القا موف بيذه األنشطة لتحديد معايير واضحة وقابمة لمقياس
وممكنة التحقيؽ ،وقد تكوف ىذه المعايير متعمقة بكمية العمؿ وزمف اإلنجاز وشروط الجودة
لمنتج ىذه األنشطة.
 .3قياس اإل نجاز الفعمي:
تبدأ مرحمة قياس اإلنجاز ال عمي بتصميـ إجراءات ونماذج المتابعة التي يسجؿ فييا أوالً
بأوؿ األداء ال عمي لكؿ نشاط مف األنشطة محؿ التقويـ ،سواء عم

مستوى الوظا ؼ أو

التقسيمات التنظ يمية بمستوياتيا المتعددة ،وىو ما يحتاج مثابرة شبو يومية قد ال ييتـ بيا
بعض المس وليف ر ـ أىميتيا في منظومة قياس األداء المؤسسي.
 .4مقارنة اإلنجاز الفعمي بمعايير األداء:
يقوـ بيذه الخطوة متخصصوف في تقويـ األداء ،لدييـ خبرة بنوع العمؿ أو األنشطة التي
يتـ تقويـ أدا يا ،وتيدؼ ىذه الخطوة إل بياف ما إذا كاف ىناؾ انحراؼ بالنقص أو الزيادة
في األداء ال عمي عف األداء المعياري أو األداء المحدد بواسطة معايير األداء.
 .5تشخيص النحرافات (إن وجدت) واقتراح اإلجراءات التصحيحية:
تتـ في ىذه الخطوة معرفة أسباب ومكاف االنحراؼ والمسؤوليف عف ىذا االنحراؼ ،وىذه
المعرفة تسيؿ العثور عم حؿ لممشكبلت التي أدت إل ىذا االنحراؼ ،ومدى امكانية تناوؿ
ىذه المشكبلت وعبلجيا ومنع تكرار حدوثيا مستقببلً.
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والشكؿ التالي يمخص خطوات تقييـ األداء المؤسسي:

شكل رقم ( :)4خطوات تقييم األداء المؤسسي

المصدر (حمزاوي)11 :2013 ،

عاش ارً :متطمبات فعالية تقييم األداء المؤسسي:

عممية التقييـ عممية منظمة ومترابطة فيي نظاـ متكامؿ لو م يومو وعناصره وأىدافو

واجراءاتو ،وىذه اإلجراءات ر ـ بساطتيا إال أف الوعي بيا حسب أىميتيا وضرورتيا يوجو
القا ميف عمييا بتطبيقيا بشكؿ عممي ،وذلؾ لضماف الموضوعية والعدالة والش افية بحيث تكوف
عممية مح زة وأسموب لمتنمية والتطوير لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة والعامميف ،لتصؿ بالمؤسسة إل
تحقيؽ الجودة الشاممة لئلنجازات وبالتالي إل تحقيؽ األىداؼ المرجوة بالشكؿ المر وب.
وبالر ـ مف عديد المشاكؿ والمعوقات التي تواجو عممية التقييـ إال أنو يمكف الت مب عم
ذلؾ إذا أمكف وضع نظاـ أكثر دقة وموضوعية وفعالية يعتمد عم

أساس عممي سميـ لتقييـ

األداء ،وذلؾ بتوفير الشروط التالية (المحاسنة:)218-216 :2013 ،
 تحديد أىداؼ واضحة لممؤسسة ولكؿ وحدة تنظيمية.
 اىتماـ اإلدارة العميا بالنظاـ ودعمو والقناعة ب ا دتو والمساىمة في التخطيط والتن يذ.
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 ثقة وتعاوف واطم ناف العامميف لنظاـ التقييـ وشعورىـ بعدالتو واشراؾ ممثميف عنيـ في
وضع برنامج التقييـ ومراجعة النتا ج.
 ضرورة وجود تنا ـ وانسجاـ بيف معايير األداء و األىداؼ المحددة ليا سم اً ،فاألداء
أداء مناسباً وبالتالي
الذي تتطابؽ نتا جو مع األىداؼ والمعايير التي حددت لقياسو يعد ً
ناجحاً.

 تحديد أىداؼ واضحة ومحددة لعممية التقييـ يتـ في ضو يا اختيار الطريقة والنماذج
المناسبة لمعممية.
 وجود معايير أداء واضحة ومنطقية لجميع الوظا ؼ.
 ك اءة نماذج التقييـ المستخدمة.
 تدريب المقيميف عم كي ية إجراء التقييـ ومقاببلت التقييـ.
 يجب أ ف يستند التقييـ إل بيانات ومعمومات موضوعية وليا أصوؿ كافية يمكف الرجوع
إلييا.
 تيي ة نظاـ فاعؿ لبلتصاالت ييسر نقؿ وتحديث المعمومات بيف أطراؼ عممية التقييـ
الر يسية (المقيـ  ،العامؿ ،الوظي ة  ،إدارة الموارد البشرية(.
ويضيؼ الباحث شروطاً أخرى لضماف فعالية عممية التقييـ المؤسسي:

 مقارنة األداء الحالي مع األداء في ال ترات السابقة ،لمعرفة مستوى التقدـ.
 عمؿ مقارنات مرجعية ألداء الجامعة مع أداء الجامعات األخرى ،ال سيما أفضؿ
جامعة ،لدور ىذا التقييـ في سرعة التطور والنمو.
 اسناد التقييـ إل معايير واتجاىات عالمية مستحدثة (كالحوكمة -التميز).
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خالصة المبحث الثاني:

استعرض الباحث في ىذا المبحث التطور التاريخي لم يوـ األداء حيت خمص لتعريؼ األداء

بأنو" :الجيد الذي يبذؿ والسموكيات التي تنعكس نتيجة ذلؾ الجيد في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ
الجامعة" .ثـ تعرض الباحث لم يوـ األداء المؤسسي وخمص بأنو يدور حوؿ تحقيؽ الجامعة
ألىدافيا بك اءة وفاعمية .ثـ تناوؿ الباحث مستويات األداء وشممت عم ست مستويات (استثنا ي
– بارز – جيد جداً – جيد – معتدؿ  -ضعيؼ) .ومف ثـ تناوؿ الباحث خصا ص األداء
المؤسسي ،وتناوؿ الباحث تحسيف األداء المؤسسي حيث ناقش خطوات تحسيف األداء المؤسسي،
وطرؽ تحسيف األداء المؤسسي .ومف ثـ تطرؽ الباحث إل

قياس األداء المؤسسي متضمناً

مؤشرات قياس األداء المؤسسي .وانتيي الباحث بمناقشة لتقيـ األداء المؤسسي حيث تضمف
م ي وـ تقييـ األداء المؤسسي ،وأىداؼ تقييـ األداء المؤسسي ،ومراحؿ تقييـ األداء المؤسسي،
وخطوات تقييـ األداء المؤسسي ،وختـ الباحث بمتطمبات فعالية تقييـ األداء المؤسسي.
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المبحث الثالث:

الخصائص الريادية واألداء المؤسسي
تمييد:

يستعرض الباحث في ىذا المبحث عبلقة الخصا ص الريادية "المت ير المستقؿ" باألداء

المؤسسي "المت ير التابع ،وذلؾ مف خبلؿ االطبلع عم

بعض الدراسات السابقة التي درست

مواضيع مشابية لموضع ىذه الدراسة.

عالقة الخصائص الريادية باألداء المؤسسي

لخصا ص ال رد وسماتو الشخصية أثر في سموكو وتوجياتو وأدا و ،وأبرز ىذه

الخصا ص المتعمقة بالريادة ،والتي تدفع األفراد بشكؿ عاـ نحو تطوير مؤسساتيـ وخمؽ أفكار
إبداعية ووضعيا محؿ التن يذ.
وتمتع العامميف في الجامعات الخاصة بمستوى عاؿ مف الخصا ص الريادية ،يعكس نوع
المقدرة التي لدييـ لتحديد موق يـ ودرجة المخاطرة التي يخوضوىا ،وبالتالي تؤثر عم

قدرتيـ

عم تطبيؽ أفكارىـ ووضعيا محؿ التن يذ ،مما يساىـ بإيجابية في تسريع نمو الجامعات التي
يعمموف بيا ،وتحسيف مستوى أدا يا.
وقػد أشػار  (2011:82 ( Di Zhang & Bruningإلػ أف الخصػا ص والسػمات
الريادي ػػة المتمثم ػػة بالحاج ػػة إلػ ػ اإلنج ػػاز ،الحاج ػػة إلػ ػ اإلدراؾ ،ال ػػتحكـ ال ػػذاتي لم ػػدراء الش ػػركات
الصناعية بكندا ليا أثر إيجابي عم تحسيف مسػتوى األداء لتمػؾ الشػركات ،حيػث أشػارت الد ارسػة
أف الريادييف الذيف يتمتعوف بالقدرة عم السيطرة عمػ األمػور وتوجيييػا -الػتحكـ الػذاتي -يتبنػوف
التوجو الريادي بنسبة كبيرة فضبل عف التوجو نحو السوؽ.
ويش ػػير ك ػػؿ م ػػف ال ػػالبي والع ػػامري ( )174-173 :2008إلػ ػ أف الق ػػادة ذوي الخص ػػا ص
الرياديػػة يتطمعػػوف إلػ أف تكػػوف أعمػػاليـ متميػزة وتحقػػؽ نجاحػاً كبيػ اًر لممنظمػػة وأدا يػػا المؤسسػػي،
ولكف ىذا يعتمد عمػ عػدد مػف الصػ ات التػي تسػاعدىـ عمػ ذلػؾ ،وخصػا ص اسػتثنا ية تجعميػـ
مختم يف عف يرىـ ومف أىـ تمؾ الص ات التي تحقؽ ذلؾ ما يمي:
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 -القدرة عم

التحكـ الذاتي واالعتقاد بأف مصيرىـ يحددونو بأن سيـ ويحبوف االستقبللية

وادارة أن سيـ.
 يتمتعوف بطاقة عمؿ ىا مة ويعمموف بجد واجتياد ومثابرة ور بة بالتميز والنجاح. الشعور بحاجة كبيرة لتحقيؽ إنجازات متميزة. يسػػعوف وراء تحقيػػؽ أىػػداؼ فييػػا قػػدر كبيػػر مػػف التحػػدي ويسػػت يدوف مػػف الت ذيػػة العكسػػيةألدا يـ المتميز.
 يتقبموف حاالت ال موض ويتحمموف المخاطر والمواقؼ ذات طبيعة ال تأكد عالي. ثقػػة عاليػػة بػػالن س والشػػعور بػػأف لػػدييـ طاقػػة كبي ػرة لممنافسػػة واسػػتعداد التخػػاذ ق ػ ار ارت فػػيمواقؼ صعبة.
 صبوروف وييتموف باألفعاؿ أكثر مػف األقػواؿ ويركػزوف عمػ حػؿ المشػاكؿ وعػدـ تضػييعالوقت.
 االسػػتقبللية وعػػدـ االتكػػاؿ عمػ اآلخػريف فيػػـ يحبػػوف أف يكونػوا مػػدراء أن سػػيـ وال يتبعػػوفآلخريف.

 مرونة بػالت كير والعمػؿ واسػتعداد لقبػوؿ حػاالت ال شػؿ ومػف ثػـ التصػحي وت ييػر الخطػطباستمرار وديناميكية وعدـ الجمود أماـ المواقؼ ذات التحدي.
إف توافر الخصا ص الريادية قد تمثؿ المحور الر يس التي تتحقؽ مف خبللو رؤية المنظمة
و اياتيا المنشودة وىي الطريؽ لبناء استراتيجيات فعالة مف خبلؿ بعض الخصا ص
أىميا(االستقبللية ،تدفؽ اإلبداع ،ت جر الطاقات ،والحاجة إل

االنجاز) نحو األداء المتميز

وبالتالي يساىـ في جعؿ المنظمة أكثر ك اءة وفاعمية ( .ناـ.)52-50 :2017،
ويرى الباحث أف الخصا ص الريادية لمعامميف بالجامعات ىي ذات أىمية كبيرة وذات
طابع مختمؼ عنيا في المؤسسات الصناعية والتجارية و يرىا مف أنواع المؤسسات ،وذلؾ
إلرتباطيا بمحاور أكاديمية وتعميمية وادارية مختم ة ىامة لمجامعة ولممجتمع ككؿ ،حيث إف
االىتماـ بالخصا ص الريادية وتعزيزىا لدى العامميف في الجامعات الخاصة ،ستؤدي حتماً
لتحقيؽ التوجيات المستقبمية بالبقاء والنمو لمجامعات الخاصة.
فقياـ الجامعة بتن يذ األفكار المبتكرة مف قبؿ العامميف فييا ب ض النظر عف مستوياتيـ
اإلدارية واعطاء الحوافز المادية والمعنوية وتشجيعيـ عم تقديـ مبادراتيـ واعطا يـ مساحة مف
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االستقبللية في عمميـ وتخصيص الوقت الكافي لمناقشة واالطبلع عم كؿ ما ىو جديد حت
يصب

جزءاً مف ثقافة الجامعة ،سينعكس عم

مستويات أداء الجامعة باختبلؼ وحداتيا

التنظيمية.
خالصة المبحث الثالث:
مف خبلؿ استعراض ما كتب في األدبيات والدراسات السابقة حوؿ موضوع الخصا ص
الريادية واألداء المؤسسي يعتقد الباحث أف امتبلؾ العامميف في الجامعات لبعض الخصا ص
مثؿ اإلبداع والمخاطرة واالستقبللية يساىـ في طرح مبادرات جديدة مثؿ فت أقساـ واعتماد برامج
جديدة أو تحسيف في مستوى الخدمة مف خبلؿ ت يير في العمميات اإلدارية ،مما يسيـ في تطوير
الجامعة واشباع حاجات المجتمع والحاجات الذاتية لمريادييف .لذا فعم الجامعات الخاصة تتبن
ال ا دة مف ت عيؿ الخصا ص الريادية لمعامميف فييا ومحاولة اإلفادة مف مخرجاتيا في تحسيف
مستوى أدا يا.
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المبحث الرابع :الجامعات الفمسطينية الخاصة
تمييد:

سنتعرؼ في ىذا ال صؿ إل

الجامعات ال مسطينية الخاصة ،تاري

نشأتيا ،وأىدافيا

والبرامج المعتمدة لدييا ،وذلؾ لما ليا مف أىمية بال ة ،حيث سيتناوؿ ىذا المبحث كؿ مف
جامعة فمسطيف ،وجامعة

زة ،وجامعة اإلسراء ،وجامعة األمة لمتعميـ الم توح موضوع ىذه

الدراسة.

أولً :نشأة الجامعات في فمسطين:
حسب ما ورد عم

موقع و ازرة التربية والتعميـ العالي ( )www.mohe.pna.psفإف

التعميـ العالي في دولة فمسطيف حديث نسبياً وذلؾ عا د ال ظروؼ االحتبلؿ وما ترتب عنو مف
إعاقات ومحاوالت إليقاؼ العممية التعميمية بجميع مراحميا ،فبداية وجدت الكميات المتوسطة
والتي تدرس لمدة عاميف وتمن درجة الدبموـ وذلؾ منذ العاـ  .1950ركزت ىذه المؤسسات عم
التعميـ التقني وتدريب المعمميف وتمت إدارتيا مف قبؿ الحكومة أو مف قبؿ وكالة األمـ المتحدة
إل اثة وتش يؿ البلج يف ال مسطينييف (األونروا) .أما الجامعات فقد نشأت منذ عاـ 1970ـ في
ظؿ االحتبلؿ اإلس ار يمي ،وكانت ىذه المؤسسات جزءاً مف الجيد الجماعي ال مسطيني في
الح اظ عم اليوية الوطنية ال مسطينية وكذلؾ لتوفير فرصة لمشباب ال مسطينييف متابعة دراستيـ
الجامعية بعد أف أصب مف الصعب عم عدد كبير منيـ الس ر إل الخارج ،وشيد قطاع التعميـ
العالي نقمة وق زة نوعية بعد تسمـ السمطة الوطنية ال مسطينية مياميا بعد ات اقيات أوسمو مف العاـ
1994ـ.
كما بيف كاتبة ( )5 :2004أنو في عاـ 1967ـ وبعد اكتماؿ احتبلؿ الض ة ال ربية
وقطاع زة ،أحكمت إس ار يؿ قبضتيا عم فمسطيف ،ووضعت العراقيؿ والصعوبات أماـ التعميـ
ال مسطيني ،لذلؾ قامت عدة جيات ومؤسسات فمسطينية بالت كير في الخروج مف ىذا المأزؽ عف
طريؽ إنشاء جامعات ومعاىد فمسطينية تمبي حاجات المجتمع ال مسطيني ،وتشكؿ مبلذاً لخريجي
الثانوية العامة مف الناحية األخرى.
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واستجابة لؤلعداد الكبيرة والمتزايدة مف خريجي الثانوية العامة ال مسطينييف ،اندفع
القا موف عم السياسات التعميمية إل اإلسراع في توسيع الجامعات ،وفت تخصصات أكاديمية
جديدة ،محاوؿ في استيعاب األعداد الكبيرة مف خريجي الثانوية العامة ،وقد اتجو البعض إل
الت كير في ايجاد جامعات جديدة تستوعب ىذا العدد مف الخريجيف واإلقباؿ الشديد عم التعميـ
العالي ،ال سيما وأف فرص العمؿ في السوؽ المحمية محدودة جداً ،مف ىنا جاءت فكرة تأسيس
مؤسسات تعميمية خاصة تعمؿ عم استيعاب خريجي الثانوية العامة ،وترفد المجتمع ال مسطيني
بتخصصات جديدة ،واالتجاه نحو التعميـ التقني وال ني مساىمة في ايجاد فرص عمؿ لمخريجيف
وحؿ مشكمة النقص في بعض التخصصات ،وقد تنوعت المؤسسات التعميمية مف جامعات
وكميات جامعية وكميات تعميـ متوسط.

ثانياً :اإلشراف عمى الجامعات الفمسطينية:

بحسب ما ورد عم موقع و ازرة التربية والتعميـ العالي ( ،)www.mohe.psتقسـ الجامعات

ال مسطينية في الض ة ال ربية وقطاع زة مف حيث اإلشراؼ األكاديمي واإلداري والتمويؿ إل
ثبلثة أقساـ ،وىي:
 جامعات عامة  :وىي مستقمة مف ناحية التمويؿ واإلشراؼ األكاديمي واإلداري مثؿ
الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر وجامعة النجاح و يرىا.
 جامعات حكومية :وتقع تحت اإلشراؼ المباشر لو ازرة التربية والتعميـ العالي والبحث
العممي مثؿ جامعة األقص ب زة.
 جامعات خاصة :وىي تقع تحت اإلشراؼ المباشر لجيات أىمية خاصة مثؿ :جامعة زة
وفمسطيف واإلسراء وجامعة األمة لمتعميـ الم توح ،والجامعة العربية األمريكية بالض ة.

ثالثاً :العتماد العام:

تقوـ و ازرة التربية والتعميـ العالي ال مسطينية بمن المؤسسات الحاصمة عم

التراخيص

البلزمة االعتماد لتصب مؤسسات تعميمية وفؽ البرامج المعتمدة لدييا ،وبعد استي ا يا الشروط
الخاصة التي تضعيا الو ازرة وتشرؼ عمييا ىي ة االعتماد والجودة وىي كالتالي (الدليؿ
االرشادي:)2012 ،
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الجامعة:
المؤسسة التي تضـ ما ال يقؿ عف ثبلث كميات جامعية ،وتقدـ برامج تعميمية تنتيي
بمن درجة البكالوريوس "الدرجة الجامعية األول " ولمجامعة أف تقدـ برامج لمدراسات العميا تنتيي
بمن درجة الدبموـ العالي أو الماجستير أو الدكتوراه ،وليا أف تقدـ برامج تعميمية تنتيي بمن
شيادة الدبموـ وفؽ أنظمة الدبموـ.
الكمية الجامعية:
المؤسسة التي تقدـ برنامج تعميمي أكاديمي أو ميني واحد أو أكثر ينتيي بمن درجة
البكالوريوس ،ولمكمية الجامعية أف تقدـ برامج تعميمية أو مينية أو تقنية لمدة سنتيف أو ثبلث
سنوات تنتيي بمن شيادة الدبموـ وفؽ أنظمة الدبموـ.
البوليتكنيك:
المؤسسة التي تقدـ برامج مينية أو تقنية تنتيي بمن

شيادة الدبموـ وفؽ تعميمات

الدبموـ ،ولمبوليتكنيؾ أف تقدـ برامج تقنية أو مينية تنتيي بمن درجة البكالوريوس أو الماجستير
أو الدكتوراه في التخصصات المينية أو التقنية.
كمية المجتمع:
المؤسسة التي تقدـ برامج تعميمية أكاديمية أو مينية أو تقنية لمدة ال تقؿ عف سنة
دراسية واحدة ،تنتيي بمن شيادة الدبموـ األكاديمي أو الميني أو التقني وفؽ أنظمة الدبموـ.
وق ػػد اخت ػػار الباح ػػث الجامع ػػات الخاص ػػة لتك ػػوف مجتم ػػع الد ارس ػػة وذل ػػؾ ألني ػػا م ػػف أكث ػػر
المؤسس ػػات مبل م ػػة لموض ػػوع الد ارس ػػة ،حي ػػث مس ػػتوى الري ػػادة ع ػػادة م ػػا يك ػػوف أكب ػػر ف ػػي القط ػػاع
الخاص أكثر منو في القطاع الحكومي أو األىمي ،وذلؾ حرصاً منػو عمػ تحقيػؽ المػردود المػالي
أكثر مف أي اعتبارات أخرى.
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رابعاً :الجامعات الفمسطينية الخاصة في قطاع غزة:
 .1جامعة غزة
حسب ما ورد عم موقع الجامعة ( )http://gu.edu.psجامعة زة ىي جامعة فمسطينية
نظامية أسست في مدينة

زة لتكوف منارة عممية أكاديمية تقدـ خدماتيا الجامعية لمشباب

ال مسطيني لممساىمة في تطوير المجتمع ال مسطيني عممياً ومينياً ،وتختص بالتعميـ العالي
والبحث العممي بداية مف عموـ الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات والعموـ اإلدارية والمالية وعموـ
االتصاؿ والم ات والترجمة وتباعاً" بعد ذلؾ في مجاالت وعموـ أخرى بإذف اهلل.
بدأت فكرة إنشاء جامعة في قطاع زة لدى مجموعة مف الشخصيات ال مسطينية ال اعمة في
العاـ 2005ـ ،ثـ ترجمت ال كرة إل حقيقة وبوشر بإنشاء مباني ومرافؽ الجامعة عم األرض
التابعة ليا في منطقة تؿ اليوى بمدينة زة وفي ن س الوقت بوشر في إجراءات ترخيص الجامعة
واعتمادىا مف و ازرة التربية والتعميـ العالي ال مسطينية.
وفي 2007/7/18ـ حصمت جامعة زة عم الترخيص المبد ي لتصب مؤسسة تعميـ عاؿ
جديدة معتمدة لدى و ازرة التربية والتعميـ العالي.
الوزرة عم االعتماد العاـ لتصب مؤسسة تعميـ
وفي 2008/1/27ـ حصمت الجامعة مف ا
عاؿ جديدة بدءاً مف العاـ الدراسي 2008ـ2009/ـ ،ثـ توالي بعد ذلؾ حصوليا عم االعتماد
الخاص لكمياتيا وبرامجيا المعمنة.
تعتمد فمس ة الجامعة عم

فمس ة التعميـ العالي في دولة فمسطيف والمتمشية مع األنظمة

الحديثة في الجامعات العالمية المتميزة لتساىـ في تعزيز المصال التعميمية والثقافية واالجتماعية
واالقتصادية لمشعب ال مسطيني .مف خبلؿ تعميـ الشباب ال مسطيني وتطوير قدراتو.
 1.1رؤية الجامعة:
إف جامعة زة ىي جامعة ار دة متعددة التخصصات واالىتمامات األكاديمية والبحثية
تسع ألف تصب إحدى الخيارات المثم لنموذج الجامعة الوطنية التي تأخذ بالمعايير العالمية
مف حيث التعميـ والقدرة عم

تطبيؽ األبحاث العممية ذات المردود المجتمعي محمياً و إقميمياً

باإلضافة إل االلتزاـ بمعايير االعتماد األكاديمي الوطني والعالمي.
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 2.1رسالة الجامعة:
جامعة

زة تيدؼ إل

رفد المجتمع بخريجيف متميزيف قادريف عم

تمبية حاجات

المجتمع واإلسياـ في تطويره ورفاىيتو مف خبلؿ قياميا بتوفير آليات تعميمية وتعممية عالية
الجودة ومعتمدة مف و ازرة التربية والتعميـ العالي ال مسطينية منتقاة بعناية لتنسجـ مع قيـ المجتمع
وتقاليده ومتطمباتو ،وكذلؾ مف خبلؿ التزاميا بتحقيؽ التميز وتوفير بي ة تعميمية وثقافية تخدـ
احتياجات طمبتيا العممية والتربوية والثقافية مع تنمية ميارتيـ الذاتية وربطيـ بما يدور في فمؾ
بي تيـ المحمية وخارجيا.
 3.1األىداف والمميزات:
وضعت الطواقـ ال نية العاممة بجامعة زة نصب أعينيا ضرورة مواكبة تطور التكنولوجيا

ومسايرة التقدـ العممي وذلؾ بيدؼ تحقيؽ ما يمي:

 .1االرتقاء بمستوى الطمبة ،ودعـ نموىـ ال كري ،وفت مجاؿ الخبرة أماميـ في ظؿ نظاـ
مف التعميـ األكاديمي المميز.

 .2إعداد الطالب/ة لمعمؿ الوظي ي والميني وفؽ حاجات الوطف.
 .3نشر المعرفة بإتاحة فرص التعميـ العالي والتخصصي في مختمؼ مياديف العموـ الطبيعية
البحتة منيا والتطبيقية والعموـ اإلنسانية وال نوف ،وتزويد الببلد بالمتخصصيف وال نييف

والخبراء في فروع العموـ المختم ة.

 .4تطوير المعرفة بالقياـ بالبحث العممي وتشجيعو وتنظيمو ومساعدة الجيات المختصة
عم حؿ مشكبلت المجتمع وقضايا التنمية فيو ،والعمؿ عم نقؿ المعرفة العممية إل

الم ة العربية.

 .5االىتماـ بشخصية الطمبة ومسمكيـ وتوجيييـ إيجابياً لخدمة المجتمع.
 .6العناية بالتعميـ المستمر واالىتماـ باإلرشاد الميداني في مختمؼ النواحي التطبيقية في
سبيؿ خدمة المجتمع وحؿ مشاكمو القا مة وتبلفي المتوقع منيا.

 .7العناية بالحضارة العربية واإلسبلمية ونشر تراثيا واالىتماـ بالقيـ األخبلقية.
 .8توثيؽ الروابط مع الجامعات واليي ات العممية العربية والعالمية.
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 4.1الكميات والبرامج التعميمية:
 برنامج البكالوريوس:
 كمية عموـ الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات:
 تخصص عموـ الحاسوب.
 تخصص التصميـ الجرافيكي والممتيميديا.
 كمية العموـ االدارية والمالية:
 تخصص إدارة األعماؿ.
 تخصص المحاسبة.
 كمية عموـ االتصاؿ والم ات:
 تخصص الم ة االنجميزية والترجمة.
 تخصص االنتاج التم زيوني والسينما ي.
 تخصص الصحافة االلكترونية والورقية.
 تخصص االعبلـ االلكتروني.
 تخصص العبلقات العامة واالعبلف.
 كمية القانوف:
 تخصص القانوف.
 كمية التربية:
 تخصص التعميـ األساسي (معمـ صؼ).
 تخصص تعميـ االجتماعيات.
 تخصص تعميـ الم ة االنجميزية.
 تخصص تعميـ الم ة العربية.
 تخصص تعميـ الرياضيات.
 تخصص تعميـ العموـ.
 تخصص تعميـ التكنولوجيا.
 كمية اليندسة:
 تخصص اليندسة المدنية.
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 تخصص ىندسة الحاسوب.
 برنامج الدبموـ المتوسط:
 تخصص إدارة وأتمتة مكاتب.
 تخصص السكرتاريا الطبية.
 تخصص تربية الط ؿ.
 تخصص العموـ المالية والمصرفية.
 السكرتاريا القانونية.
 البرمجيات وقواعد البيانات.
 العبلقات العامة واالعبلف.

 .2جامعة فمسطين:
حسب ما ورد عم

موقع الجامعة ( )http://up.edu.ps/arجامعة فمسطيف مؤسسة

أكاديمية مف مؤسسات التعميـ العالي ال مسطينية تأسست عاـ 2003ـ ،مف أجؿ خدمة أبناء
الشعب ال مسطيني في الداخؿ والخارج بشكؿ خاص والطمبة العرب واألجانب بشكؿ عاـ .وبدأت
ممارسة دورىا في المجتمع ال مسطيني جنباً إل جنب مع نظيراتيا مف الجامعات المحمية أوا ؿ
شير مارس عاـ 2005ـ ،وذلؾ بتجييز مم ات اعتماد الكميات والبرامج ،وحصمت الجامعة عم
االعتماد العاـ بتاري 2007/7/15ـ.
تحمؿ جامعة فمسطيف عم عاتقيا رسالة جميمة وىي توفير مستوى رفيع وعصري مف التعميـ
الجامعي عف طريؽ تيي ة بي ة تعميمية تساندىا تقنيات حديثة والكترونية متكاممة ومناىج
وضوابط وأنظمة أكاديمية ذات مواص ات عالمية ،كما تؤمف الدعـ والمساعدة لمطبلب لضماف
مستوى عاؿ مف اإلبداع والتميز ،وتيتـ بالبحث العممي والمعرفي والتواصؿ مع حضارات وعموـ
العالـ ،لترسي قيـ المواطنة الصالحة والتعاوف واحتراـ ال ير بما يحقؽ رفاىية وسعادة اإلنسانية.
 1.2رؤية الجامعة:
الجودة.

مؤسسة أكاديمية متميزة داعمة لمتنمية المستدامة عم
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المستوى الوطني وفؽ معايير

 2.2الرسالة:
تسع

جامعة فمسطيف لمتميز في التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع مف خبلؿ

برامج مرتبطة بالتنمية المستدامة وتخريج أجياؿ محصنة بالقيـ األصيمة ،وقادرة عم

مواكبة

التطورات العممية والتكنولوجية ومستجدات العصر ،والمنافسة عم المستوييف المحمي واإلقميمي .
 3.2األىداف اإلستراتيجية:
 .1توفير بي ة مستقرة تشجع عم اإلبداع و انتماء الموظ يف والطمبة والخرجيف.
 .2تطوير العبلقات مع المؤسسات العربية واألجنبية ومؤسسات البحث العممي.
 .3زيادة طبلب الجامعة الي عشرة آالؼ طالب.
 .4التميز في البحث العممي وتسخيره لخدمة المجتمع.
 .5تزويد المجتمع بخريجيف مميزيف لمسوؽ المحمي ومناسبيف لمدراسات العميا.
 4.2الكميات والبرامج التعميمية:
 برنامج البكالوريوس:
 كمية اليندسة التطبيقية والتخطيط العمراني ،وتخصصاتيا (ىندسة إدارة اإلنشاء
والتشييد  -اليندسة المدنية  -اليندسة المعمارية  -ىندسة البرمجيات  -ىندسة
المعدات الطبية).
 كمية تكنولوجيا المعمومات ،وتخصصاتيا (نظـ معمومات ادارية  -الوسا ط المتعددة -
نظـ التعميـ اإللكتروني).
 كمية إدارة الماؿ واألعماؿ ،وتخصصاتيا (المحاسبة بالم تيف العربية واإلنجميزية -إدارة
األعماؿ بال تيف العربية واإلنجميزية).
 كمية القانوف والممارسة القضا ية ،بتخصصاتيا (القانوف بالم ة العربية – القانوف بالم ة
االنجميزية – القانوف واالدارة).
 كمية االعبلـ واالتصاؿ ،وتخصصاتيا (اإلذاعة والتم زيوف – الصحافة والنشر
اإللكتروني – العبلقات العامة واإلعبلف – اإلعبلـ وتكنولوجيا المعمومات – اإلعبلـ
واالتصاؿ بالم ة اإلنجميزية).
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 كمية التربية ،بتخصصاتيا (تعميـ أساسي – ل ة انجميزية).
 كمية طب وجراحة ال ـ واألسناف.
 كمية الصيدلة ،وتخصصاتيا (العموـ الصيدالنية – ت ذية صحية).
 برنامج الدبموـ المتوسط ،وتخصصاتيا (التمريض – مساعد طبيب أسناف – الوسا ط
المتعددة – تصميـ وبرمجة مواقع االنترنت – المحاسبة المحوسبة – العبلقات العامة
والتسويؽ – مساعد قانوني – إدارة وأتمتة مكاتب – سكرتاريا طبية).

 .3جامعة األمة لمتعميم المفتوح:
حسب ما ورد عم

موقع الجامعة ( )http://www.uou.edu.psجامعة األمة مؤسسة

تعميمية تأسست في فمسطيف عاـ 2008ـ ومعتمدة مف قبؿ و ازرة التربية والتعميـ العالي
ال مسطينية ومقرىا الر يس في مدينة زة ،ىدفيا تمبية حاجات الطبلب لمحصوؿ عم درجاتيـ
العممية ،وبناء قدراتيـ بطريقة أكثر ك اءة ،واالرتقاء بمستواىـ الميني والمسمكي والمعرفي؛
لتحقيؽ التميز في مجاؿ التعميـ ،والبحث العممي عم المستويات المحمية والعربية والعالمية مف
خبلؿ تقديـ برامج أكاديمية جامعية مميزة وعالية المستوى تسيـ في تنمية وتطوير المجتمع
ال مسطيني ،والمجتمعات العربية واإلقميمية والعالمية.
 1.3رؤية الجامعة
االرتقاء بالمستوى الميني والمسمكي والمعرفي ألبناء الشعب ال مسطيني خاصة واألمة
اإلسبلمية عامة مف خبلؿ تقديـ أنموذج ار د في التعميـ الم توح عم

مستوى فمسطيف واألمة

العربية واإلسبلمية.
 2.3رسالة الجامعة:
تتطمع جامعة األمة لمتعميـ الم توح لتقديـ خدمات أكاديمية وبحثية وتدريبية في مجاالت
شت  ،وتوفير فرص تعميمية لكافة أبناء المجتمع ال مسطيني خاصة واألمة العربية واإلسبلمية
عامة ،وفي ن س الوقت تأصيؿ م يوـ األمة وحضارتيا مف أجؿ نيضة حضارية تعيد لؤلمة
مجدىا وعزىا.
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 3.3أىداف الجامعة:
 .1توفير فرص التعميـ العالي ألبناء المجتمع ال مسطيني بكافة ش ار حو ،والمجتمع العربي
واإلسبلمي.
 .2تنمية شخصية الطمبة بحيث يتذوؽ حب المعرفة العممية واالعتزاز بأصالة حضارتو
العربية ،واإلسبلمية وقدرتيا عم الت يير اليادؼ.
 .3تنمية الحس بم يوـ األمة ،وحب الوطف وتعزيز االنتماء لو وترسي

م يوـ الحرية

والمشاركة الجماعية ،وتعزيز قيمة اإلنجاز لدى الطالب.
 .4تأصيؿ وتعزيز م يوـ األصالة العممية والتجديد في مختمؼ المياديف والمعارؼ وتمتيف
األواصر بيف الجامعة ،والبي ة المحمية.
 .5تقديـ برامج تعميمية تعتمد عم التميز النوعي والكي ي؛ لبلرتقاء بجودة التعميـ ونوعيتو.
 .6تنمية قدرات الطمبة مسمكياً ،وتوفير البي ة التعميمية المبل مة لمدراسة مف خبلؿ اختيار
الك اءات التدريسية عالية المستوى.
 .7تنمية قدرة الطمبة عم االتصاؿ والت اعؿ مع اآلخريف ليتمكف مف العيش ب اعمية في
مجتمع عالمي سريع الت ير والتطور.
 4.3الكميات والبرامج التعميمية:
 برنامج البكالوريوس ،وكمياتو:
 كمية العموـ الشرطية والقانوف ،وتخصصاتيا (العموـ الشرطية  -القانوف).
 كمية اآلداب ،وتخصصاتيا (الصحافة واإلعبلـ – الخدمة االجتماعية – العموـ
السياسية واإلعبلـ).
 كمية التربية ،وتخصصاتيا (تربية ل ة عربية – تربية تعميـ أساسي – دراسات
إسبلمية).
 كمية االقتصاد والعموـ االدارية ،وتخصصاتيا (إدارة االعماؿ  -المحاسبة).
برنامج الدبموـ ويوجد بو تخصصاف ،دبموـ عاـ في اإلدارة الصحية ويتبػع لكميػة االقتصػاد والعمػوـ
االدارية ،والدبموـ العاـ في التربية ويتبع لكمية التربية.
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خالصة المبحث الرابع:
اس ػ ػػتعرض الباح ػ ػػث ف ػ ػػي ى ػ ػػذا المبح ػ ػػث نش ػ ػػأة الجامع ػ ػػات ال مس ػ ػػطينية ،وك ػ ػػذلؾ االشػ ػ ػراؼ
األكػػاديمي واالداري والتمويػػؿ لمجامعػػات حيػػث تقسػػـ إلػ جامعػػات (عامػػة – خاصػػة  -حكوميػػة)،
كما تنػاوؿ الباحػث االعتمػاد العػاـ لممؤسسػات التعميميػة مػف قبػؿ و ازرة التربيػة والتعمػيـ العػالي التػي
تمن المؤسسة التعميمية المسم المناسػب (جامعػة – بوليتكنػؾ – كميػة جامعيػة – كميػة مجتمػع).
تـ تناوؿ الباحث الجامعات ال مسػطينية الخاصػة فػي محافظػات قطػاع ػزة ،والمتمثمػة فػي كػؿ مػف
(جامع ػػة ػ ػزة – جامع ػػة فمس ػػطيف – جامع ػػة األم ػػة لمتعم ػػيـ الم ت ػػوح) .وق ػػاـ الباح ػػث بع ػػرض رؤي ػػة
ورسػػالة كػػؿ جامعػػة باإلضػػافة إلػ األىػػداؼ االسػػتراتيجية لمجامعػػة والكميػػات والبػرامج التػػي تقػػدميا
كؿ جامعة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة
أولً /الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الخصائص الريادية
 .1الدراسات السابقة ال مسطينية والعربية
 .2الدراسات السابقة األجنبية
ثانياً /الدراسات السابقة التي تناولت موضوع األداء المؤسسي
 .1الدراسات السابقة ال مسطينية والعربية
 .2الدراسات السابقة األجنبية
ثالثاً /التعقيب عمى الدراسات السابقة
الفجوة البحثية
خالصة الفصل الثالث
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مقدمة:

الفصل الثالث :الدراسات السابقة
ييدؼ ىذا ال صؿ إل

استعراض الدراسات السابقة لمباحثيف في مجاؿ الخصا ص
أىـ النتا ج التي توصمت إلييا ،والتعرؼ عم

الريادية واألداء المؤسسي ،وذلؾ لموقوؼ عم

أدواتيا واألساليب واإلجراءات المتبعة التي تبنتيا ،وبالر ـ مف وجود العديد مف الدراسات السابقة
التي تناولت موضوع الخصا ص الريادية أو األداء المؤسسي ،في البي ات العربية واألجنبية ،إال
أنو قمما ما وجد دراسات تجمع الموضوعيف مع بعضيما ،وقد تناولتيما الدراسات السابقة مف
جوانب مختم ة وحسب البي ة الموجودة فييا ،ومف خبلؿ اطبلع الباحث وجد أنيا لـ تتطرؽ إل
موضوع الخصا ص الريادية وعبلقتيا بمستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية
الخاصة.
تناوؿ الباحث الدراسات السابقة التي تمكف الوصوؿ إلييا ومراجعتيا في محور البحث،
حيث تـ تقسيـ كؿ محور إل

دراسات فمسطينية وعربية ودراسات أجنبية ،وذلؾ بناءاً عم

مجتمع الدراسة ،ومف ثـ خصص محور لمتعقيب عم

الدراسات السابقة وبياف أوجو االست ادة

واالختبلؼ وما تميزت بو ىذه الدراسة.
وجاءت الدراسات عم

النحو التالي :دراسات فمسطينية وعربية لمحور الخصا ص

الريادية وعددىا ( ،)14ودراسات أجنبية لمحور الخصا ص الريادية وعددىا ( ،)4دراسات
فمسطينية وعربية لمحور األداء المؤسسي وعددىا ( ،)14ودراسات أجنبية لمحور األداء
المؤسسي وعددىا ( ،)4وتـ عرضيا مف األحدث إل األقدـ.

أولً /الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الخصائص الريادية
 .1الدراسات السابقة الفمسطينية والعربية:

 .1دراسة (غنام :)2017 ،أثر الخصا ص الريادية لدى اإلدارة العميا في تبني التوجيات
اإلستراتيجية في شركات صناعة األ ذية العاممة بقطاع زة.
ىدفت الدراسة إل

التعرؼ عم

أثر الخصا ص الريادية لدى اإلدارة العميا في تبني

التوجيات اإلستراتيجية في شركات صناعة األ ذية العاممة بقطاع

زة .وذلؾ بدراسة أبعاده

المتمثمة في (الحاجة إل اإلنجاز ،المبادرة ،الثقة بالن س ،االستقبللية وتحمؿ المسؤولية ،اإلبداع،
المخاطرة ،والتحكـ الذاتي) وعبلقتيا بتبني التوجيات االستراتيجية كمت ير تابع.
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واستخدـ الباحث المنيج " الوص ي التحميمي" ،وقد صممت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،و
تـ استخدـ أسموب المس الشامؿ الستطبلع آراء مجتمع الدراسة ،والتي بم ت ( )150م ردة،
لرؤساء مجالس اإلدارة والمدراء التن يذييف ومدراء الدوا ر في شركات صناعة األ ذية العاممة
بقطاع زة أعضاء اتحاد الصناعات ال مسطينية ب زة ،وقد بم ت االستبانات المستردة ()133
استبانة بنسبة استرداد (.)%88.7
وخمصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،والتي من أىميا:
 أف مستوى الخصا ص الريادية لدى اإلدارة العميا في شركات صناعة األ ذية العاممة
بقطاع زة بأبعادىا (الحاجة إل

اإلنجاز ،المبادرة ،الثقة بالن س ،االستقبللية وتحمؿ

المسؤولية ،اإلبداع ،المخاطرة ،والتحكـ الذاتي) ،مرت ع بدرجة كبيرة وبوزف نسبي
(.)%82.26
 ووجود أثر ذي داللة إحصا ية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05لكؿ مف خاصيتي
اإلبداع والثقة بالن س لدى اإلدارة العميا في تبني التوجيات االستراتيجية في شركات
صناعة األ ذية العاممة بقطاع زة ،بينما تبيف ضعؼ تأثير المت يرات األخرى.
 وعدـ وجود فروؽ في متوسطات استجابات المدراء في شركات صناعة األ ذية العاممة
بقطاع

زة حوؿ الخصا ص الريادية والتوجيات اإلستراتيجية تعزى لممت يرات

الديمو رافية التالية(الجنس ،العمر ،المسم

الوظي ي ،عدد سنوات الخدمة ،المؤىؿ

العممي ،الحالة االجتماعية).
 .2دراسة (حبوش )2017 ،بعنوان" :دور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في تعزيز
الميارات الريادية لدي طمبتيا وسبل تطويره"
ىدفت الدراسة إل

تحديد دور الجامعات ال مسطينية بمحافظات زة لدورىـ في تعزيز

الميارات الريادية لدى طمبتيـ والمتمثمة في الميارات (الشخصية ،اإلدارية ،ال نية) .واستخدمت
الباحثة المنيج المدمج ،حيث تمثؿ المنيج الكمي في استبانة إلكترونية لقياس دور الجامعات
ال مسطينية بمحافظات

زة في تعزيز الميارات الريادية لدى طمبتيا ،في حيف تمثؿ المنيج

النوعي في اداة المقابمة الم توحة لمتعرؼ عم سبؿ تطوير دور الجامعات ال مسطينية في تعزيز
الميارات الريادية لدى طمبتيا مف وجية نظر خبراء ومتخصصيف في المجاؿ .وتكوف مجتمع
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الدراسة مف ( )16224طالب وطالبة ،أما عينة الدراسة فقط اقتصرت عم ( )550مف طمبة
كميات (اليندسة ،تكنولوجيا المعمومات ،التجارة ،التربية) مف جميع المستويات في الجامعات
الثبلث (اإلسبلمية ،األزىر ،فمسطيف) في محافظات زة.
ومن أبرز النتائج التي توصمت إلييا الباحثة:
 بمغ المتوسط الكمي لدور الجامعات ال مسطينية في تعزيز الميارات الريادية لدى طمبتيا
مف وجية نظر الطمبة أن سيـ( )3.64بوزف نسبي (.)%72.79
 وكانت المجاالت عم

النحو التالي :حصؿ مجاؿ "الميارات الشخصية" عم

المرتبة

االول بوزف نسبي  ،%74.05وحصؿ مجاؿ "الميارات ال نية" عم المرتبة الثانية بوزف
نسبي  ،%73.22أما مجاؿ "الميارات اإلدارية" فحصؿ عم المرتبة الثالثة بوزف نسبي
بمغ .%71.23
 .3دراسة (عمي )2016 ،بعنوان" :تأثير الخصائص الريادية في جودة الخدمة الفندقية"
ىدفت الدراسة إل معرفة مدى توافر الخصا ص الريادية لدى مدراء ال نادؽ في محافظة
بابؿ وأثرىا في جودة الخدمة ال ندقية ،وذلؾ بدراسة أبعاد ىذه الخصا ص حيث تـ تقسيميا إل
ثبلث خصا ص ،خصا ص شخصية (المتمثمة في المخاطرة ،والثقة بالن س ،والمبادرة ،والحاجة
لئلنجاز ،والت اؤؿ) ،وخصا ص سموكية (المتمثمة في ت اعمية وتكاممية) ،وخصا ص ريادية
(المتمثمة في فكرية ،وتحميمية ،وفنية ،وانسانية) وعبلقتيا وتأثيرىا في جودة الخدمة ال ندقية
كمت ير تابع.
واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وشممت عينة
الدراسة مدراء ال نادؽ وزبا ف (نزالء) ال نادؽ وبمغ حجـ العينة ( )30لكؿ منيما ،وقد استخدمت
استمارتيف أحدىما لممدراء تضمنت الخصا ص الريادية واألخرى لمزبا ف تضمنت الخدمة ال ندقية.
ومن أبرز النتائج التي توصمت إلييا الباحثة:
 مستوى الخصا ص الريادية لدى مدراء ال نادؽ في محافظة بابؿ مرت عا ما نسبتو
(.)%77.01
 وجود عبلقة موجبة بيف الخصا ص الريادية لدى مدراء ال نادؽ وبيف جودة الخدمة
ال ندقية وجاءت الخصا ص اإلدارية في المرتبة األول في شدة العبلقة.
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 وجود تأثير ذو داللة إحصا ية عند مستوى داللة ( )0.01لمخصا ص الريادية لدى
مدراء ال نادؽ في أبعاد جودة الخدمة ال ندقية ي سر ما نسبتو (.)0.736
 .4دراسة (فارس :)2016 ،العالقة بين الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا في البنوك
التجارية والتخطيط الستراتيجي في قطاع غزة " :دراسة ميدانية عمى المدراء في
البنوك التجارية".
ىدفت الدراسة إل التعرؼ عم العبلقة بيف الخصا ص الريادية لدى اإلدارة العميا في البنوؾ
التجارية والتخطيط االستراتيجي في قطاع زة وذلؾ عم

المدراء في البنوؾ التجارية .وذلؾ

بدراسة أبعاده المتمثمة في (الثقة بالن س ،المبادرة ،اإلبداع ،حب اإلنجاز ،االستقبلؿ وتحمؿ
المسؤولية ،المخاطرة) وعبلقتيا بالتخطيط االستراتيجي كمت ير تابع.
واستخدمت الباحثة المنيج الوص ي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،ووزعت عم
جميع مجتمع الدراسة المتمثؿ في المدراء والعامميف في البنوؾ التجارية البالغ عددىـ ()164
م ردة ،وكانت نسبة االسترداد . %96.4
وكان من أبرز النتائج التي توصمت إلييا الباحثة:
 مستوى الخصا ص الريادية متوفر بنسبة .%77.15 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصا ية عند مستوى ( )α ≤ 1.15حوؿ الخصا صالريادية لممديريف العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع

زة تعزى إل

المت يرات

التالية(الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسم الوظي ي ،التخصص).
 وجود فروؽ ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللة( )α ≤ 1.15حوؿ الخصا صالريادية لممديريف العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع

زة تعزى لمت ير سنوات

الخدمة.
 .5دراسة (سمطان :)2016 ،مستوى توفر الخصائص الريادية وعالقتو ببعض المتغيرات
الشخصية :دراسة تطبيقية عمى طمبة البكالوريوس تخصص "إدارة األعمال" في
جامعات جنوب الضفة الغربية.
ىدفت الدراسة إل

التعرؼ عم

مستوى توفر خصا ص الريادة (التحكـ الذاتي ،الحاجة

لئلنجاز ،تحمؿ المخاطر ،الثقة بالن س ،التواصؿ مع اآلخريف ،االستقبللية ،التخطيط ،مستوى
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عاؿ مف الطاقة والمثابرة وااللتزاـ) لدى طمبة البكالوريوس" ،تخصص إدارة األعماؿ" في جامعات
جنوب الض ة ال ربية ،والبحث في إمكانية وجود عبلقة بيف مستوى توفر ىذه الخصا ص
ومجموعة مف المت يرات الشخصية لممبحوثيف ،كما تسع ىذه الدراسة إل معرفة االحتياجات
البلزمة لدى الطمبة لمتوجو لمعمؿ الريادي.
واستخدمت الباحثة المنيج الوص ي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكوف مجتمع
الدراسة مف ( )650طالبا وطالبة وجميعيـ مف طمبة السنة الرابعة" ،تخصص إدارة أعماؿ"
موزعيف عم

جامعات الض ة ال ربية ،واستخدمت الباحثة طريقة المعاينة الطبقية لتحديد حجـ

العينة التي بم ت ( )341طالبا وطالبة ،تـ توزيعيا عم عينة الدراسة واستردادىا بالكامؿ.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 أف مستوى توفر خصا ص الشخص الريادي عند أفراد العينة كاف مرت عا وأف متطمباتالعمؿ الريادي لمطمبة  -مف األكثر إل األقؿ إلحاحاً  -جاءت عم النحو التالي  :رأس
الماؿ ،ال كرة الريادية ،الدورات التدريبية ،بي ة قانونية داعمة ،معرفة بالتكنولوجيا ،البنية
التحتية ،وأخي اًر ثقافة اجتماعية داعمة.
-

كما أثبتت الدراسة عدـ وجود فروؽ في درجة توفر خصا ص الريادة لدى الطمبة
المبحوثيف تعزى إل

مت ير الجنس ،والمعدؿ الجامعي ،وشيادة الثانوية العامة،

وااللتحاؽ ببرامج الريادة الشبابية ،بينما ىناؾ فروؽ تعزى إل مت ير الجامعة.
 .6دراسة (المومني )2016 ،بعنوان ":دور الخصائص الريادية لمعاممين في الجامعات
في بناء الجامعات الريادية" :دراسة تطبيقية عمى الجامعات األردنية الخاصة".
ىدفت الدراسة إل تقصي دور الخصا ص الريادية في بناء الجامعات الريادية .وذلؾ بدراسة

أبعاد ىذه الخصا ص المتمثمة في (الثقة في الن س ،الجدية ،الدافع الذاتي ،تحمؿ المخاطر،
والر بة في االنجاز) ودورىا في بناء الجامعات الريادية كمت ير تابع.

واستخدمت الباحثة المنيج الوص ي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكوف

مجتمع الدراسة مف الجامعات الخاصة األردنية .أما عينة الدراسة فقد شممت عم
خاصة ،حيث تـ توزيع  56استبانة عم

 8جامعات

عمداء الكميات ،ورؤساء األقساـ األكاديمية ،ومدراء

الدوا ر.
وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزىا:
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 وجود أثر ذو داللة احصا ية لمخصا ص الريادية لمعامميف (الثقة بالن س ،الجدية ،الدافعالذاتي ،تحمؿ المخاطر ،الر بة في اإلنجاز) في الجامعات األردنية الخاصة في بناء
الجامعات الريادية.
 .7دراسة (البمعاوي )2015 ،بعنوان" :أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا عمى
النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات والتصالت بقطاع غزة".
ىدفت الدراسة إل التعرؼ عم أثر الخصا ص الريادية لدى اإلدارة العميا عم النمو في
شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بقطاع

زة .وذلؾ بدراسة أبعاد ىذه الخصا ص

المتمثمة في (الحاجة لئلنجاز ،والحاجة لبلستقبللية ،واإليماف الذاتي ،والمخاطرة ،واإلبداع)
وعبلقتيا وتأثيرىا عم النمو كمت ير تابع.
واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،ووزعت عم
مجتمع الدراسة المتمثؿ في مدراء شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أعضاء "بيتا" في
قطاع

زة ،واتبع أسموب الحصر الشامؿ حيث بم ت م ردات مجتمع البحث ( )78م ردة،

وكانت نسبة االسترداد . %97
ومن أبرز النتائج التي توصل إلييا الباحث:
 توجد عبلقة إيجابية بيف الخصا ص الريادية (الحاجة إل اإلنجاز ،الحاجة لبلستقبللية،اإليماف الذاتي ،المخاطرة ،اإلبداع) والنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
بقطاع زة حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما .0.563
 أف واقع الخصا ص الريادية لدى اإلدارة العميا في شركات تكنولوجيا المعموماتواالتصاالت بقطاع زة ىي  ،%82.60وأف خاصية اإلبداع ىي الخاصية األكثر تأثي ًار
عم

النمو ،وخاصية االستقبللية ال تؤثر عم

النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت بقطاع زة.
 وجود فروؽ في متوسط استجابة المدراء حوؿ الخصا ص الريادية في شركات تكنولوجياالمعمومات تعزى إل الحالة االجتماعية وعدـ وجود فروؽ في متوسط استجابة المدراء
حوؿ الخصا ص الريادية تعزى إل المت يرات التالية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي،
الخبرة الوظي ية ،المسم الوظي ي).
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 .8دراسة (شعت )2015 ،بعنوان" :أثر الخصائص والممارسات السموكية عمى مستوى
اإلبداع التكنولوجي لدى رواد األعمال".
ىدفت الدراسة إل

التعرؼ عم

أثر الخصا ص والممارسات السموكية عم

مستوى

اإلبداع التكنولوجي لدى رواد األعماؿ – دراسة حالة عم أصحاب الشركات الريادية المحتضنة
لدى حاضنات التكنولوجيا واألعماؿ بقطاع زة .-وذلؾ بدراسة أبعاد ىذه الخصا ص المتمثمة
في (الثقة بالن س ،حب االنجاز ،القدرة عم نسج عبلقات ،االستعداد لتحمؿ المخاطرة ،والقدرة
عم التخطيط) ومدى تأثيرىا عم مستوى اإلبداع التكنولوجي كمت ير تابع.
واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،واستخدـ
أسموب الحصر الشامؿ لجميع المحتضنيف لدي حاضنات التكنولوجيا واألعماؿ والبالغ عددىـ
( ،)70حيث تـ استرداد ( )58استبانة وبنسبة استرداد بم ت .%83
ومن أبرز النتائج التي توصل إلييا الباحث:
 توجد عبلقة ذات داللة احصا ية بيف خصا ص الريادي وممارساتو السموكية مجتمعةومستوى اإلبداع التكنولوجي لدييـ.
 اإلبداع التكنولوجي يتأثر بصورة جوىرية وذات داللة احصا ية بالمت يرات المستقمة(القدرة عم

نسج العبلقات ،والقدرة عم

التخطيط ووضع األىداؼ) ،وقد تـ استبعاد

المت يرات االخرى (الثقة بالن س ،حب االنجاز ،واالستعداد لتحمؿ المخاطرة) وىذا يعني
أف  %37.40مف الت ير في اإلبداع التكنولوجي يتأت مف تأثير تمؾ المت يريف ،والنسبة
المتبقية  %62.60قد ترجع إل خصا ص أخرى تؤثر في اإلبداع التكنولوجي.
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصا ية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف فيالخصا ص والممارسات السموكية لدى رواد األعماؿ تعزى إل

المت يرات التالية

(الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي ،الخبرة ،فترة االحتضاف ،طبيعة
المشروع).
 .9دراسة ( )Al-Damen, 2015بعنوانThe Impact of Entrepreneurs' ":
Characteristics on Small Business Success at Medical
Instruments Supplies Organizations in Jordan".
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"أثر الخصا ص الريادية لدى مالكي ومديري الشركات الص يرة لتوريد األجيزة الطبية في
العاصمة األردنية".
ىدفت الدراسة إل

الكشؼ عف أثر الخصا ص الريادية لدى مالكي ومديري الشركات

الص يرة لتوريد األجيزة الطبية في العاصمة األردنية عماف عم النجاح االقتصادي .وذلؾ
بدراسة أبعاد ىذه الخصا ص المتمثمة في (الحاجة إل

اإلنجاز ،الثقة بالن س ،المبادرة،

االستقبللية وتحمؿ المسؤولية ،تحمؿ المخاطرة ،الخبرة) ،وتأثيرىا عم

النجاح االقتصادي

كمت ير تابع.
واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكوف
مجتمع الدراسة مف الشركات الص يرة لتوريد األجيزة الطبية في عماف -المسجمة في و ازرة
الصناعة وعدد العامميف فييا أقؿ مف ( )22عامؿ -البالغ عددىا ( )66شركة وتـ استخداـ
أسموب الحصر الشامؿ الستطبلع آراء مجتمع الدراسة ،حيث تـ توزيعيا عم جميع أفراد
المجتمع البالغ عددىـ ( )150مدير ومالؾ ،وكانت نسبة االسترداد .%77
ومن أبرز النتائج التي توصل إلييا الباحث:
 -وجود أثر موجب لمخصا ص الريادية ألفراد مجتمع الدراسة عم

النجاح االقتصادي

لمشركات الص يرة لتوريد األجيزة الطبية في عماف.
 .10دراسة (المومني )2014 ،بعنوان ":أثر الخصائص الريادية لمعاممين في تحقيق
التوجيات المستقبمية لمجامعات الخاصة األردنية بمدينة عمان -دراسة تطبيقية".
ىدفت الدراسة إل

الكشؼ عف أثر الخصا ص الريادية لمعامميف في تحقيؽ التوجيات

المستقبمية لمجامعات الخاصة األردنية بمدينة عماف .وذلؾ بدراسة أبعاد ىذه الخصا ص المتمثمة
في (الثقة في الن س ،الجدية ،الدافع الذاتي ،تحمؿ المخاطر ،والر بة في االنجاز) ودورىا في
بناء الجامعات الريادية كمت ير تابع.
واستخدمت الباحثة المنيج الوص ي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكوف
مجتمع الدراسة مف الجامعات الخاصة في األردف وعددىا ( )17جامعة .أما عينة الدراسة فقد
شممت الجامعات الخاصة في مدينة عماف والبالغ عددىا ( )7جامعات ،أما وحدة المعاينة
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والتحميؿ فقد تكونت مف القيادات الجامعية العميا ممثمة بعمداء الكميات في ىذه الجامعات ،والبالغ
عددىـ ( )53عميد.
وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزىا:
 وجود أثر ذو داللة احصا ية لمخصا ص الريادية بأبعادىا (الثقة بالن س ،المبادرة ،حباالنجاز ،االستقبللية وتحمؿ المس ولية ،اإلبداع والمخاطرة) في الجامعات الخاصة
األردنية بمدينة عماف في تحقيؽ التوجيات المستقبمية مف وجية نظر عمداء الكميات.
 وجود عبلقة ذات داللة احصا ية بيف المت يرات المستقمة لخصا ص الريادية بأبعادىاعم تحقيؽ التوجيات المستقبمية لمجامعات الخاصة األردنية بمدينة عماف.
 .11دراسة (القاسم )2013 ،بعنوان ":أثر الخصائص الريادية في تبني التوجيات
اإلستراتيجية لممديرين في المدارس الخاصة – دراسة ميدانية عمى عينة من المدارس
الخاصة في عمان".
ىدفت الدراسة إل الكشؼ عف أثر الخصا ص الريادية في تبني التوجيات اإلستراتيجية
لممديريف في المدارس الخاصة في عماف .وذلؾ بدراسة أبعاد ىذه الخصا ص المتمثمة في (الثقة
بالن س ،المبادرة ،حب اإلنجاز ،االستقبللية وتحمؿ المسؤولية ،واإلبداع ،والمخاطرة) وتأثيرىا في
تبن التوجيات االستراتيجية كمت ير تابع.
واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكوف مجتمع
الدراسة مف المدارس الخاصة في العاصمة األردنية عماف .أما عينة الدراسة فقد شممت 500
طالب مف  44مدرسة خاصة في مدينة عماف.
وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزىا:
 وجود فروؽ ذات داللة احصا ية لمخصا ص الريادية لممديريف بداللة أبعادىا فيالمدارس الخاصة في مدينة عماف تعزى الختبلؼ سنوات الخبرة والمركز الوظي ي،
وعدو وجود فروؽ ذات داللة احصا ية تعزى لمت ير العمر.
 .12دراسة (حسين )2012 ،بعنوان :دور الخصائص الريادية في تعزيز اللتزام
التنظيمي.
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ىدفت الدراسة إل الكشؼ عف أثر الخصا ص الريادية في االلتزاـ التنظيمي لدى متخذي
القرار في الشركة العاممة لمصناعات الكيربا ية في محافظة ديالي .وذلؾ بدراسة أبعاد ىذه
الخصا ص المتمثمة في (المخاطرة ،الثقة بالن س ،الر بة في النجاح ،الت اؤؿ ،والحاجة إل
اإلنجاز) ودورىا في تعزيز االلتزاـ التنظيمي كمت ير تابع.
واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،ووزعت عم
متخذي القرار في الشركة البالغ عددىـ ( ،)62وتـ استرداد ) (53استبانة.
وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزىا:
 أف مستوى الخصا ص الريادية لدى العينة المختارة في الميداف المبحوث متوسط. .13دراسة ( )Al-Habib, 2012بعنوان":
Empirical

An

Setting:

Identifying the Traits of

University

A

in

Entrepreneurs

Examination of Saudi Arabian University Students”.
"التعرؼ عم حالة التوجيات الريادية لدى الطمبة في الجامعات السعودية"
ىدفت الدراسة إل

اختبار العبلقة بيف أربعة خصا ص شخصية لمطمبة الريادييف في

الجامعات السعودية .وذلؾ بدراسة أبعاد ىذه الخصا ص المتمثمة في (اإلبداع ،تحمؿ المخاطر،
الرقابة ،ومستوى الطاقة).
واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكوف
مجتمع الدراسة مف طبلب الجامعات السعودية .أما عينة الدراسة فقد شممت عم  3جامعات،
حيث تـ توزيع  600استبانة عم طبلب مف تخصصات مختم ة ىي إدارة األعماؿ ،االقتصاد،
واليندسة.
وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزىا:
 أف الطمبة الريادييف ي ضموف اإلبداع وتحمؿ المخاطر والتحمي بطاقة عالية والرقابة أكثرمف الطمبة ير الريادييف.
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 .14دراسة (ناصر والعمري )2011 ،بعنوان ":قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات
العميا في إدارة األعمال وأثرىا في األعمال الريادية :دراسة مقارنة".
ىدفت الدراسة إل

قياس الخصا ص الريادية لدى طمبة الدراسات العميا في إدارة األعماؿ

وأثرىا في األعماؿ الريادية مف خبلؿ دراسة تحميمية مقارنة بيف جامعتي عماف العربية ودمشؽ.
وذلؾ بدراسة أبعاد ىذه الخصا ص المتمثمة في (الثقة في الن س ،الوعي بمرور الوقت ،تحمؿ
ال موض والمخاطرة ،الحاجة إل االنجاز ،الحاجة إل الطاقة ،والتحكـ الذاتي).
واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتـ توزيعيا عم
 115مف طمبة الدراسات العميا مف برنامجي الماجستير والدكتوراه في إدارة األعماؿ في جامعتي
عماف العربية ودمشؽ لعاـ 2010-2009ـ.
وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزىا:
 وجود أثر ذو داللة احصا ية لخصا ص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في إدارةاألعماؿ في جامعتي عماف العربية ودمشؽ في األعماؿ الريادية ي سر ما نسبتو
 ،%22.1وأثر ي سر ما نسبتو  %21.90في سموؾ األعماؿ الريادية ،وأثر ي سر ما
نسبتو  %8.7في الطموح في األعماؿ الريادية.
.2

الدراسات السابقة األجنبية:

 .1دراسة

(2015

et..al,

)Kozubíková

بعنوان":

Personal

characteristics of entrepreneurs in the context of perception
and management of business risk in the SME segment,
." Economics and Sociology
(الخصائص الشخصية لرواد األعمال في سياق فيم وادارة المخاطر التجارية في قطاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة القتصادية والجتماعية)
ىدفت الدراسة الختبار العبلقة بيف المؤىبلت الشخصية ،وأسموب فيـ وادارة مخاطر
األعماؿ ،اعتماداً عم

المواص ات الشخصية والمعرفية المن صمة .قسـ الرياديوف إل

الرياديوف المحترفوف ،ورجاؿ األعماؿ العامموف ،وتـ اختبار ال روؽ في توجياتيـ الريادية.
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قسميف:

ك بل المجموعتيف مف الريادييف يعتبروف مخاطر السوؽ الخطر األكبر ،وىو ما تمثؿ في تدني
أداء الشركات خبلؿ األزمة.
وأظيرت النتا ج أف ىناؾ فروقات جوىرية في توجيات المجموعتيف في التعامؿ مع
مخاطر اال تماف ،حيث وجد أف الصن يف مف األعماؿ لدييما أسموب تعامؿ مختم يف لمعرفة
شروط اال تماف في البنوؾ التجارية.
كما أظيرت النتا ج درجة عالية مف الموثوقية لدى المجموعة الريادية ال ردية ،عند تقييـ
قدرتيا عم

إدارة المخاطر المالية في الشركة ،ودرجة عالية مف الت اؤؿ بصرؼ النظر عف

المواص ات الريادية الشخصية
 .2دراسة ( )Dudnik, 2013بعنوان."Entrepreneurship at Topicus":
(الخصائص الريادية في شركة  Topicusاليولندية)
ىدفت الدراسة إل

تسميط الضوء عم

العبلقة بيف الخصا ص الريادية والنجاح

االقتصادي المتمثؿ في نمو شركة  Topicusاليولندية .وذلؾ بدراسة أبعاد ىذه الخصا ص
المتمثمة في (الحاجة لئلنجاز ،الحاجة إل

االستقبللية ،الحاجة إل

الطاقة ،القدرة عم

تحمؿ

المخاطرة ،الوعي بالسوؽ ،المرونة ،التوجو االجتماعي ،االيماف الذاتي ،واالبداع).
واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي لموصوؿ لمنتا ج ولعؿ أبرز ما توصمت إليو
الدراسة وجود تأثير ايجابي لتوافر الخصا ص الريادية لدى العامميف في الشركة.
 .3دراسة ( )Zaman, 2013بعنوانEntrepreneurial characteristics ":
among university students: Implications for entrepreneurship
education and training in Pakistan".
(الخصائص الريادية لدى طالب الجامعات :تأثير الريادة عمى التعميم والتدريب)
ىدفت الدراسة إل اكتشاؼ الشخصية الريادية مف طبلب الجامعات الباكستانية (منطقة
بيشاور) وتقييـ مدى ميميـ الريادي مف خبلؿ المقارنة مع طبلب ير ريادييف .وذلؾ بدراسة
أبعاد ىذه الخصا ص المتمثمة في (الحاجة لئلنجاز ،االبتكار ،التحكـ الذاتي ،المخاطرة ،القدرة
عم ادراؾ ال موض ،الثقة بالن س).
81

واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،واالستبانة الم توحة حيت طمب منيـ االجابة
عم السؤاؿ التالي" :ماذا تخطط لمقياـ بعد االنتياء مف دراستؾ؟" واعتبر مف أجاب بأنو يخطط
لبدء مشروعو بأنيـ رواد محتمميف وتـ مقارنتيـ مع مف لـ يجيبوا بأنيـ يخططوف لمبدء بأعماؿ
خاصة ،وتضمنت االستبانة  6فقرات لمخصا ص الريادية وعدة أس مة متعمقة بالمبادرة الريادية،
وتـ توزيع االستبانة عم عينة مكونة مف ( )137طالب ماجستير مف جامعتيف في بيشاور.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 الص ات الريادية (الحاجة لئلنجاز ،االبتكار ،التحكـ الذاتي ،المخاطرة) وجدت أعم فيالطبلب الذيف يميموف إل ريادة األعماؿ.
 نسبة الطبلب الذيف يميموف لريادة األعماؿ منخ ضة ( )%27بيف طبلب الماجستير فيجامعة بيشاور.
 .4دراسة

(et..al,2011

)Alvarez-Herranz,

بعنوان":

How

Entrepreneurial Characteristics Influence Company Creation:
A Cross-National Study of 22 Countries Tested with Panel
Data Methodology”.
"كيف تؤثر أثر العوامل الديموغرافية الجتماعية عمى السموكيات الريادية لمجموعة من األفراد
في ( )22مدينة"
ىػػدفت الد ارسػػة إل ػ تحميػػؿ أثػػر العوامػػؿ الديمو رافيػػة االجتماعيػػة عم ػ السػػموكيات الرياديػػة
لمجموعة مف األفػراد فػي ( )22مدينػة .وتػـ اسػتخداـ المػنيج التحميمػي ،وتكونػت عينػة الد ارسػة مػف
األف ػراد ذوي النشػػاطات الرياديػػة فػػي ( )22مدينػػة قسػػمت حسػػب مسػػتوى الػػدخؿ عػػالي مػػف جي ػػة
ومتوسط ومنخ ض مػف جيػة أخػرى .وكانػت المػدف ذوي الػدخؿ العػالي متضػمنة كػؿ مػف الواليػات
المتحػ ػػدة ،وكنػ ػػدا ،والمممكػ ػػة المتحػ ػػدة ،والػ ػػدنمارؾ ،وفنمنػ ػػدا ،وفرنسػ ػػا ،وألمانيػ ػػا ،وبم اريػ ػػا ،وايرلنػ ػػدا،
وايطاليػػا ،واليابػػاف ،واسػػكتمندا ،والنػػرويج ،وسػػن افورة ،وسػػموفينيا .أمػػا المػػدف ذات الػػدخؿ المتوسػػط
والمػػنخ ض فقػػد تضػػمنت األرجنتػػيف ،والب ارزيػػؿ ،والصػػيف ،وكرواتيػػا ،وجنػػوب أفريقيػػا .وكػػاف وكانــت
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
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 وجود أثر لمخصا ص الريادية عم السموكيات الريادية بشكؿ إيجابي وداؿ في الحاالتالتالية :الخبرة السابقة ،والعمر ،والتعميـ.
ثانياً /الدراسات السابقة التي تناولت موضوع األداء المؤسسي:
.1

الدراسات السابقة الفمسطينية والعربية:

 .1دراسة (عبد اليادي :)2017 ،رأس المال الفكري ودوره في جـودة األداء المؤسسـي –
دراسة تطبيقية عمـى برنـامج التربيـة والتعمـيم بوكالـة الغـوث وتشـغيل الالجئـين األونـروا
في قطاع غزة.
ىدفت الدراسة إل

التعرؼ إل

برنامج التربية والتعميـ بوكالة

رأس الماؿ ال كري ودوره في جودة األداء المؤسسي في

وث وتش يؿ البلج يف في قطاع

زة ،وتـ استخداـ المنيج

الوص ي التحميمي في الدراسة ،وكانت االستبانة األداة الر يسة المستخدمة في جمع البيانات ،وتـ
توزيعيا عم جميع مجتمع الدراسة وعددىـ ( ،)268وتـ استرداد ( )249استبانة بنسبة ()%93
مف االستبانات الموزعة.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 توافر معايير جودة األداء في البرنامج بدرجة كبيرة. وجود عبلقة ارتباطية قوية موجبة بيف مكونات رأس الماؿ ال كري وجودة األداءالمؤسسي في برنامج التربية والتعميـ في األونروا في قطاع زة.
 ال توجد فروؽ ذات داللة احصا ية بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حوؿ توافرجودة األداء المؤسسي في البرنامج تعزى لمت ير (الجنس ،المؤىؿ العممي ،المسم
الوظي ي ،وسنوات الخدمة).
 .2دراســة (مبــارك :)2016 ،الرقابــة الســتراتيجية وعالقتيــا برفــع أداء مؤسســات التمويــل
األصغر – دراسة ميدانية في محافظات قطاع غزة.
ىدفت الدراسة إل التعرؼ إل

الرقابة االستراتيجية وعبلقتيا برفع أداء مؤسسات التمويؿ

األص ر في محافظات قطاع زة ،واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،وكانت االستبانة
األداة الر يسة المستخدمة في جمع البيانات ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف والممثميف
في أعضاء (مجمس اإلدارة ،المدراء التن يذييف ،مدراء ال روع ،وموظ ي اإلقراض) في مؤسسات
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التمويؿ األص ر والبالغ عددىـ ( )112م ردة ،وقد تـ توزيع أداة الدراسة عم

جميع مجتمع

الدراسة وكانت نسبة االسترداد (.)%111
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 وجود عبلقة طردية بيف الرقابة االستراتيجية بأبعادىا وبيف أداء مؤسسات التمويؿاألص ر في قطاع زة.
 وجود مستوى عاؿ مف األداء المؤسسي لدى مؤسسات التمويؿ األص ر في قطاع زة. ال يوجد فروؽ ذات داللة احصا ية بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ أداءمؤسسات التمويؿ األص ر في قطاع زة تعزى لممت يرات الديم رافية التالية (الجنس،
المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،التخصص ،المؤسسة).
 يوجد فروؽ ذات داللة احصا ية بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ أداء مؤسساتالتمويؿ األص ر في قطاع

زة تعزى لممت يرات الديم رافية التالية (العمر ،المسم

الوظي ي).
 .3دراسة (أبو غـالي :)2016 ،أثـر الرقابـة األخالقيـات الداريـة عمـى األداء الـوظيفي فـي
وزارتي العمل والشؤون الجتماعية بقطاع غزة.
ىدفت الدراسة إل التعرؼ عم أثر األخبلقيات االدارية عم األداء الوظي ي في و ازرتي
العمؿ والش وف االجتماعية بقطاع

زة ،واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،وكانت

االستبانة األداة الر يسة المستخدمة في جمع البيانات ،وتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في
الوظا ؼ اإلشراقية في و ازرتي العمؿ والشؤوف االجتماعية والبالغ عددىـ ( )121م ردة ،وقد تـ
توزيع أداة الدراسة عم

جميع مجتمع الدراسة ،وتـ استرجاع ( )111استبانة ،أي ما نسبتو

(.)%84.16
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 وجود عبلقة طردية قوية ذات داللة احصا ية بيف األخبلقيات اإلدارية بأبعادىا وبيفاألداء الوظي ي.
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 وجود فروؽ ذات داللة احصا ية في متوسط استجابة المبحوثيف حوؿ األداء الوظي يتبعاً لكؿ مف (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسم الوظي ي ،سنوات الخدمة ،ومكاف
العمؿ).
.4

دراسة (حميد :)2016 ،دور ممارسة أسموب إدارة فـرق العمـل فـي تحسـين مسـتوى
األداء واتخاذ الق اررات بوزارة الداخمية واألمن الوطني -الشؽ المدني.

ىدفت الدراسة إل التعرؼ عم دور ممارسة أسموب إدارة فرؽ العمؿ في تحسيف مستوى
األداء واتخاذ الق اررات بو ازرة الداخمية – الشؽ المدني بقطاع

زة ،واستخدـ الباحث المنيج

الوص ي التحميمي ،وكانت االستبانة األداة الر يسة المستخدمة في جمع البيانات ،وتكوف مجتمع
الدراسة مف العامميف في الوظا ؼ اإلشراقية والبالغ عددىـ ( )221م ردة ،وقد تـ توزيع أداة
الدراسة عم جميع مجتمع الدراسة ،وتـ استرجاع ( )179استبانة ،أي ما نسبتو (.)%81.36
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 مستوى األداء الوظي ي بالو ازرة حصؿ عم متوسط حسابي نسبي (.)%69.63 وجود عبلقة ذات داللة احصا ية بيف أسموب إدارة فرؽ العمؿ وتحسيف مستوى األداءواتخاذ الق اررات.
 ال توجد فروؽ ذات داللو إحصا ية عند بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ دورفرؽ العمؿ وتحسيف مستوى األداء واتخاذ الق اررات تعزى لممت يرات الديم رافية (الجنس،
المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،المسم الوظي ي ،الكادر الميني).
 .5دراسة(حســـينة :)2015 ،دور إدارة المعرفـــة فـــي تحســـين األداء المؤسســـي – دراســـة
حالة كمية العموم القتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة محمد خيصر "بسكرة"-
ىدفت الدراسة إل ابراز الدور الذي تمعبو إدارة المعرفة في بقاء ونمو المؤسسات ومحاولة
الرفع مف فعاليتيا وأداءىا ،وتـ استخداـ المنيج الوص ي التحميمي في الدراسة ،وكانت االستبانة
األداة الر يسة المستخدمة في جمع البيانات ،وتكوف مجتمع الدراسة مف أعضاء اليي ة التدريسية
في كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالجامعة وعددىـ ( ،)172وتـ توزيع ()61
استبانة عم أساتذة الكمية وتـ استرجاع ( )41استبانة.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 يوجد قبوؿ متوسط لدى أساتذة الكمية لتطبيؽ األداء المؤسسي.85

 توجد عبلقة ذات داللة إحصا ية بيف ادارة المعرفة واألداء المؤسسي. جاء ترتيب أبعاد األداء المؤسسي كالتالي (رضا الزبا ف – العمميات الداخمية – التعمـوالنمو).
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دراسة (الذويب :)2015 ،أثر التخطيط الستراتيجي التسويقي عمـى أداء المنظمـات:
دراسة تطبيقية عمى شركات انتاج الدواء العاممة في ليبيا.

ىدفت الدراسة إل توضي أثر التخطيط االستراتيجي عم أداء المنظمات لشركات انتاج
الدواء العاممة في ليبيا ،واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،وكانت االستبانة األداة
الر يسة المستخدمة في جمع البيانات ،وتمثؿ مجتمع الدراسة في الشركات المنتجة لمدواء داخؿ
ليبيا والبالغ عددىا ( )15شركة.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 وجود أثر لعناصر التخطيط االستراتيجي عم أداء المنظمة. التخطيط االستراتيجي يقوي التعاوف بيف مختمؼ أنشطة المنظمة ،كما ويسيـ في وصؼالنمو المتوقع لمستقبؿ المنظمة.
 .7دراسة (أبو حسنة :)2014 ،ميارات التخطيط السـتراتيجي لـدى قيـادات كميـات التربيـة

في الجامعات الفمسطينية وعالقتيا بتحسين األداء المؤسسي ليا.
ىدفت الدراسة التعرؼ إل

درجة ممارسة القيادات في الجامعات ال مسطينية لميارات

التخطيط االستراتيجي ،وعبلقتيا بتحسيف األداء المؤسسي ليا مف وجية نظر أعضاء اليي ة
التدريسية فييا تبعاً لممت يرات التالية (الجامعة ،الرتبة االكاديمية ،سنوات الخدمة) ،وتـ استخداـ
المنيج الوص ي التحميمي في الدراسة ،وكانت االستبانة األداة الر يسة المستخدمة في جمع
البيانات ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء اليي ة التدريسية في كميات التربية في
الجامعية االسبلمية ،وجامعة األزىر ،وجامعة األقص

والبالغ عددىـ ( )149عضواً ،وقد تـ

توزيع أداة الدراسة عم جميع مجتمع الدراسة وتـ استرداد ( )117استبانة أي بنسبة (.)%72
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 توجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف لدرجة ممارسةقيادات كمية التربية بالجامعات ال مسطينية لتحسيف األداء المؤسسي تعزى لمت ير
الجامعة ،وذلؾ لصال الجامعة اإلسبلمية.
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 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف لدرجة ممارسةقيادات كمية التربية بالجامعات ال مسطينية لتحسيف األداء المؤسسي تعزى لمت ير الرتبة
األكاديمية.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف لدرجة ممارسةقيادات كمية التربية بالجامعات ال مسطينية لتحسيف األداء المؤسسي تعزى لمت ير سنوات
الخدمة ،عدا مجاؿ الموارد المؤسساتية والخدماتية ،حيث وجد فروؽ لصال الذيف سنوات
خدمتيـ أقؿ مف  10سنوات.
 توجد عبلقة ارتباط طردية متوسطة ذات داللة إحصا ية بيف امتبلؾ القيادات لمياراتالتخطيط االستراتيجي ،ودرجة ممارستيـ لتحسيف األداء المؤسسي لمجامعات.
 .8دراسة (أبو ريـا :)2014 ،دور التخطـيط السـتراتيجي فـي تحقيـق التميـز المؤسسـي –

دراسة تطبيقية عمى وزارتي العمل والشؤون الجتماعية.
ىدفت الدراسة إل التعرؼ عم دور التخطيط االستراتيجي في تحقيؽ التميز المؤسسي في
و ازرتي العمؿ والشؤوف االجتماعية بقطاع

زة ،وتـ استخداـ المنيج الوص ي التحميمي في

الدراسة ،وكانت االستبانة األداة الر يسة المستخدمة في جمع البيانات ،وتكوف مجتمع الدراسة مف
الموظ يف في المواقع اإلشرافية في و ازرتي العمؿ والشؤوف االجتماعية بمحافظات زة والبالغ
عددىـ ( )121موظ اً وموظ ة ،وقد تـ توزيع أداة الدراسة عم جميع مجتمع الدراسة وتـ استرداد
( )21استبانة أي بنسبة (.)%111
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 -بم ت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عم

مستوى توافر معايير التميز المؤسسي في

و ازرتي العمؿ والشؤوف االجتماعية درجة كبيرة بنسبة (.)%69.39
 وجود فروؽ ذات داللة احصا ية بيف متوسطات تقديرات المبحوثيف حوؿ توفر معاييرالتميز المؤسسي تعزى لمت ير الجنس ،وكانت ال روؽ لصال االناث.
 وجود فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حوؿ توافرمعايير التميز المؤسسي تعزى لمت ير سنوات الخدمة ،وكانت ال روؽ لصال األكثر مف
15سنة.
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 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف متوسطات تقديرات المبحوثيف حوؿ توافرمعايير التميز المؤسسي تعزى لممت يرات (ال ة العمرية ،المؤىؿ العممي ،والمسم
الوظي ي).
 .9دراسة (المدىون :)2014 ،عمميات المعرفة وعالقتيا بتميز األداء المؤسسي – دراسة
تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم العالي في محافظات غزة.
ىدفت الدراسة إل التعرؼ عم عمميات إدارة المعرفة وعبلقتيا بتميز األداء المؤسسي في
ضوء استخداـ النموذج األمريكي (مالكوـ بالدريدج) لمتميز في و ازرة التربية والتعميـ العالي في
قطاع زة ،وتـ استخداـ المنيج الوص ي التحميمي في الدراسة ،وكانت اإلستبانة األداة الر يسة
المستخدمة في جمع البيانات ،وتكوف مجتمع الدراسة مف الموظ يف في المواقع اإلشرافية في و ازرة
التربية والتعميـ العالي وجميع المديرات عم مستوى محافظات زة والبالغ عددىـ ( )259موظ اً
وموظ ة ،وقد تـ توزيع أداة الدراسة عم جميع مجتمع الدراسة وتـ استرداد ( )241استبانة أي
بنسبة (.)%83
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 أظيرت النتا ج مستوى توافر معايير النموذج االمريكي لمتميز في و ازرة التربية والتعميـالعالي في قطاع زة كاف جيد حيث بمغ المتوسط الحسابي النسبي (.)%74.89
 وجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصا ية بيف عمميات إدارة المعرفة وتميز األداءالمؤسسي في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع زة.
 ال توجد فروؽ ذات داللة احصا ية حوؿ عمميات إدارة المعرفة وعبلقتيا بتميز األداءالمؤسسي في و ازرة التربية والتعميـ العالي تعزى لمعوامؿ الشخصية والتنظيمية (الجنس،
المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة ،العمر ،ومكاف العمؿ).
 .10دراســة (عيســى :)2014 ،تــأثير المنــاخ التنظيمــي عمــى األداء الــوظيفي لمعــاممين-
دراسة ميدانية عمى إدارة المنافذ بشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة في وزارة الداخمية
بمممكة البحرين.
ىدفت الدراسة إل التعرؼ عم تأثير المناخ التنظيمي عم األداء الوظي ي لمعامميف في
إدارة المنافذ بشؤوف الجنسية والجوازات واإلقامة في و ازرة الداخمية بمممكة البحريف ،وكانت
اإلستبانة األداة الر يسة المستخدمة في جمع البيانات ،وتكوف مجتمع الدراسة مف الموظ يف
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العامميف في ادارة المنافذ بشؤوف الجنسية والجوازات واالقامة في و ازرة الداخمية بمممكة البحريف،
والبالغ عددىـ ( )519موظ اً وموظ ة ،وقد تـ توزيع أداة الدراسة عم عينة مكوف مف ()227
م ردة وتـ استردادىا جميعاً.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 وجود عبلقة ذات داللة احصا ية بيف أبعاد المناخ التنظيمي السا د واألداء الوظي يلمعامميف.
 توجد فروؽ ذات داللة احصا ية في آراء أفراد العينة حوؿ درجات تأثير أبعاد المناخالتنظيمي عم

األداء الوظي ي لمعامميف تعزى لممت يرات الديم رافية (العمر – المؤىؿ

العممي – المسم الوظي ي – سنوات الخبرة).
 .11دراسة (خويمدات :)2014 ،أثر تسيير الموارد البشرية عمى األداء الوظيفي لمعاممين
في المؤسسات الوطنية – دراسة حالة الشركة الوطنية لتوزيع الكيرباء والغاز ()SDC
بورقمة.
ىدفت الدراسة إل إبراز العبلقة بيف تسيير الموارد البشرية واألداء الوظي ي لمعامميف وقياس
مدى تأثير العناصر المتعمقة بتسيير الموارد البشرية عم

األداء الوظي ي ،واستخدـ الباحث

المنيج الوص ي التحميمي ،وكانت اإلستبانة األداة الر يسة المستخدمة في جمع البيانات ،وتكوف
مجتمع الدراسة مف العامميف في مؤسسة سونم از بورقمة ،وقد تـ توزيع أداة الدراسة عم ()71
م ردة ،وتـ استرجاع ( )61استبانة ،وتـ استبعاد ( )4استبانات.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 وجود عبلقة طردية بيف تسيير الموارد البشرية واألداء الوظي ي لمعامميف ،إذ أف ت عيؿإدارة الموارد البشرية يعمؿ بدوره في زيادة وتحسيف األداء الوظي ي لمعامميف ،وبذلؾ
يقودنا إل تحقيؽ أىداؼ المؤسسة واستمرار أنشطتيا ونموىا.
 .12دراسة (حسين :)2013 ،قيـاس تـأثير ضـغوط العمـل فـي مسـتوى األداء الـوظيفي –
دراسة استطالعية تحميمية آلراء عينة من العاممين في ىيئة التعميم التقني.
ىدفت الدراسة إل قياس مدى تأثير ض وط العمؿ عم مستوى األداء الوظي ي ،واستخدـ
الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،وكانت االستبانة األداة الر يسة المستخدمة في جمع البيانات،
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وتمثؿ مجتمع الدراسة في ديواف ىي ة التعميـ التقني والمعيد الطبي التقني ،وتـ توزيع االستبانة
عم ( )81مف العامميف مف فنييف وادارييف ،وتـ استرجاع ( )75استبانة بنسبة (.)%93
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 وجود تأثير ذو داللة معنوية لؤلبعاد ال رعية لض وط العمؿ في األداء الوظي ي. .13دراســـة (فـــرج اهلل :)2012 ،دور الســـتثمار فـــي تكنولوجيـــا المعمومـــات فـــي تطـــوير
األداء المؤسسي في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية.
ىدفت الدراسة إل معرفة الدور الذي يمعبو االستثمار في تكنولوجيا المعمومات في تطوير
األداء المؤسسي ،وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ الدراسة عم الجامعات ال مسطينية العاممة بقطاع زة،
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اتباع المنيج الوص ي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة مف ()194
موظؼ مف الموظ يف ذوي المناصب اإلدارية في الجامعات ال مسطينية ،حيث تـ اختيارىـ
بطريقة العينة العشوا ية الطبقية ،واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة ر يسة لجمع البيانات.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 يسيـ االستثمار في تكنولوجيا المعمومات في تحسيف نوعية القرار وتسيؿ مياـ المدير. وجود عبلقة ذات داللة احصا ية بيف االستثمار في تكنولوجيا المعمومات وتطوير األداءالمؤسسي في الجامعات ال مسطينية العاممة في قطاع زة.
 .14دراســـة (الصـــرايرة :)2011 ،األداء الـــوظيفي لـــدى أعضـــاء الييئـــات التدريســـية فـــي
الجامعات األردنية من وجية نظر رؤساء األقسام فييا.
ىدفت الدراسة إل

التعرؼ عم

مستوى األداء الوظي ي ألعضاء اليي ات التدريسية في

الجامعات األردنية الرسمية مف وجية نظر رؤساء األقساـ فييا ،واستخدـ الباحث المنيج الوص ي
التحميمي ،وكانت االستبانة األداة الر يسة المستخدمة في جمع البيانات ،وتمثؿ مجتمع الدراسة في
جميع رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية مف مختمؼ الكميات األكاديمية
وعددىـ ( )314م ردة ،وتـ توزيع اإلستبانة عم

( )85مف رؤساء األقساـ واسترداد ()81

استبانة ،وتـ استبعاد ( )4استبانات.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 مستوى األداء الوظي ي ألعضاء اليي ات التدريسية كانت مرت عة.91

 عدـ وجدود فروؽ ذات داللة احصا ية تعود لممت يرات الديم رافية (نوع الكمية ،النوعاالجتماعي ،الرتبة االكاديمية ،سنوات الخبرة ،الجامعة).
.2

الدراسات السابقة األجنبية:

 .1دراسة ("Linking the main Obstacles to the :)Kozubíková , 2015
"Strategy Implementation Company's Performance
"ربط العوائق الرئيسة لتنفيذ الستراتيجية مع أداء الشركة"
ىدفت الدراسة إل

تحميؿ العبلقة بيف المعوقات الر يسة لتن يذ االستراتيجية وعا دات

الشركات ،واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،كما استخدـ الباحث المقابمة واالستبانة
كأداة لجمع المعمومات ،وتكوف مجتمع الدراسة مف  200شركة مف الشركات البولندية التي
احتمت المراكز المتقدمة مف حيث الت ضيؿ بيف الشركات.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 الشركات المشاركة في االستطبلع ليس لدييا مشاكؿ كبيرة في تن يذ االستراتيجية وىيقادرة عم

تقديـ الحموؿ وعبلجات ب اعمية ،والتي تيدؼ إل

القضاء عم

العوا ؽ

المحتممة ،وأف أفضؿ معيار لمعرفة أداء الشركة ىو نسبة النمو في العا د.
"The impact of management and

 .2دراسة (:)Mohammed, 2014

strategic controls on firm performance: an empirical study on
"the UK
"أثر الرقابة الستراتيجية عمى أداء الشركات – دراسة تجريبية في لندن"
ىدفت الدراسة إل

التركيز عم

استخراج األبعاد الخاصة لكؿ مف اإلدارة والرقابة

االستراتيجية ،واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،كما استخدـ الباحث البيانات البيف
قطاعية والتي تـ استخراجيا مف قاعدة بيانات (،)Fame

وتمثؿ مجتمع الدراسة الشركات

الموجودة في لندف والبالغ عددىا ( )10شركات.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 الرقابة االدارية ونوع الصناعة ليـ تأثير عم العا د عم األصوؿ وىامش الرب . الرقابة االستراتيجية ليا تأثير عم الوضع التنافسي كمعيار لؤلداء لمشركة.91

 .3دراسة ("Ethical Behavior and Employees :)Saeed et al, 2013
"Job Performance in Education Sector of Pakistan
"التأثير األخالقي واألداء الوظيفي لمموظفين في قطاع التعميم في باكستان"
ىدفت الدراسة إل تحديد العبلقة بيف السموؾ االخبلقي واألداء الوظي ي لمموظ يف العامميف
في قطاع التعميـ في باكستاف ،واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،كما استخدـ الباحث
االستبانة كأداة لجمع المعمومات.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 التوجو األخبلقي والقيـ األخبلقية ليا تأثير ايجابي عم أداء الموظ يف. -السموؾ األخبلقي يؤثر عم

كؿ جانب مف جوانب حياة موظ ي قطاع التعميـ في

باكستاف.
 التوجو األخبلقي والقيـ االخبلقية ىما عامبلف بارزاف في التأثير عم أداء الموظ يف."Impacts of External Business

 .4دراسة (:)Olarewaju, 2012

Environment on Organizational Performance in the Beverage
"Industry in Nigeria
"تأثير بيئة العمل الخارجية عمى أداء الشركات العاممة في مجال األغذية والمشروبات في
نيجيريا"
ىدفت الدراسة إل

معرفة مدى تأثير بي ة العمؿ الخارجية عم

أداء الشركات لؤل ذية

والمشروبات في نيجيريا ،واستخدـ الباحث المنيج الوص ي التحميمي ،كما استخدـ الباحث
االستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وتـ توزيعيا عم عينة مف ( )3شركات بيا ( )150موظؼ.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدارسة:
 وجود تأثير لعوامؿ البي ة الخارجية عمالمبيعات ،تحقيؽ أىداؼ الشركة).
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أداء الشركات (ال اعمية ،الك اءة ،زيادة

ثالثاً /التعقيب عمى الدراسات السابقة:

أوجو التفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .1منحت أىمية ذات قيمة تتوافؽ مع أىمية أبعاد الخصا ص الريادية في الوقت الحاضر
وىذا يتقاطع مع اىتماـ الدراسات السابقة بيذا الموضوع.
 .2ركزت الدراسات السابقة عم أىمية الخصا ص الريادية مف ناحية المبادرة ،الحاجة إل
اإلنجاز ،الثقة بالن س ،اإلبداع ،االستقبللية وتحمؿ المسؤولية ،التحكـ الذاتي ،والمخاطرة
كأحد أبعاد الخصا ص الريادية في دراستنا الحالية.
 .3استخدمت الدراسات السابقة والدراسة الحالية ن س المنيج وأدوات البحث.
 .4ىدفت الدراسات السابقة إل التعرؼ إل تأثير الخصا ص الريادية عم بعض المت يرات
والم اىيـ اإلدارية األخرى المتعمقة بالمنظمة وعوامؿ نجاحيا ،مثؿ التوجيات
اإلستراتيجية ،ونمو الشركات ،وجودة الخدمة ،وفي دراستنا الحالية تـ دراسة األداء
المؤسسي كمت ير تابع.

أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 .1ساعدت الدراسات السابقة في تجنيب دراسة قضايا سبؽ أف درسيا يره مف الباحثيف
(مكاف الدراسة وعينة الدراسة).
 .2االطبلع عم

األدوات المستخدمة في ىذه الدراسات واالنت اع منيا بما يتناسب مع

موضوع الدراسة.
 .3است ادت في تحديد األساليب اإلحصا ية المناسبة ومنيج الدراسة.
 .4وفرت الجيد ،وزودتو بأسماء العديد مف الكتب والمراجع ذات الصمة بموضوع الدراسة.
 .5ساعدت في اختيار أبعاد المت ير المستقؿ (الخصاص الريادية) ،كما ساعدت في بناء
أداة الدراسة (االستبانة) وتحديد مجاالتيا وفقراتيا.
 .6ساعدت أيضاً في مناقشة النتا ج وت سيرىا مما أسيـ في تقديـ التوصيات والمقترحات.
أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .1تناوليا مت يريف ميميف ىما الخصا ص الريادية واألداء المؤسسي.
 .2تطبيقيا عم الجامعات الخاصة في قطاع زة.
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 .3تميزت ىذه الدراسة في موضوعيا ،حيث تدرس دور الخصا ص الريادية لدى العامميف
في الجامعات ال مسطينية الخاصة في تحسيف مستوى األداء المؤسسي ،وىو موضوع
ميـ ندرت الدراسة فيو.
 .4يعتقد أف ىذه الدراسة مف الدراسات الميمة التي تناقش ىذا الموضوع وتربط بيف
الخصا ص الريادية واألداء المؤسسي ،ويأمؿ الباحث أف تكوف ىذه الدراسة إضافة
جديدة إل المكتبة العربية.

جدول رقم ( )4الفجوة البحثية:

الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
نتائج الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

أ مب الدراسات السابقة ركزت حداثة تناوؿ الخصا ص الريادية .ركزت الدراسة الحالية عم
عم

الخصا ص

الريادية لـ تربط الدراسات السابقة أبعاد أبعاد الخصا ص الريادية واألداء

وعبلقتيا بمت يرات أخرى مثؿ الخصا ص
تبني

توجيات

ربط

الريادية

واألداء المؤسسي

استراتيجية المؤسسي معاً.

لدى

الجامعات

ال مسطينية الخاصة.

والتخطيط االستراتيجي ونمو لـ تبرز دور الخصا ص الريادية ابراز دور الخصا ص الريادية
في تحسيف األداء المؤسسي.
في تحسيف األداء المؤسسي.
الشركات ،وجودة الخدمات.
توضي العبلقة بيف الخصا ص
الريادية واألداء المؤسسي.
طبقت الدراسات السابقة عم
شركات

صناعة

لـ تطبؽ الدراسات السابقة عم

تميزت ىذه الدراسة بعينة مف

األ ذية ،الجامعات ال مسطينية الخاصة الموظ يف

وشركات تكنولوجيا المعمومات ،عم حد عمـ الباحث.
والبنوؾ العاممة في قطاع زة.
(جرد بواسطة الباحث)
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في

ال مسطينية الخاصة.

الجامعات

خالصة الفصل الثالث:
تناوؿ الباحث في ىذا ال صؿ مجموعة مف الدراسات السابقة التي تعرضت إل جوانب ىذه
الدراسة بمت يرييا المستقؿ (الخصا ص الريادية) ،والتابع (األداء المؤسسي) .حيث استعرض
الباحث في الجزء األوؿ الدراسات التي تناولت الخصا ص الريادية ،وفي الجزء الثاني الدراسات
التي تناولت األداء المؤسسي ،حيث تـ تقسيـ كؿ محور إل دراسات فمسطينية وعربية ودراسات
أجنبية ،وذلؾ بناءاً عم مجتمع الدراسة ،ومف ثـ خصص محور لمتعقيب عم الدراسات السابقة
وبياف أوجو االست ادة واالختبلؼ وما تميزت بو ىذه الدراسة.
وبالر ـ مف وجود العديد مف الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الخصا ص الريادية أو
األداء المؤسسي ،في البي ات العربية واألجنبية ،إال أنو قمما ما وجد دراسات تجمع الموضوعيف
مع بعضيما ،وقد تناولتيا الدراسات السابقة مف جوانب مختم ة وحسب البي ة الموجودة فييا ،ومف
خبلؿ اطبلع الباحث وجد أنيا لـ تتطرؽ إل

موضوع الخصا ص الريادية وعبلقتيا بمستوى

األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة ،وىذا ما تميزت بو الدراسة الحالية ،وىي
األول عم حد عمـ الباحث التي تربط بيف الموضوعيف في الجامعات ال مسطينية الخاصة في
قطاع زة ،وأخي اًر يعرض الباحث ال جوة البحثية ليذه الدراسة.
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الفصل الرابع
منيجية الدراسة واجراءاتيا
مقدمة
أوالً /منيجية الد ارسة وأسموب البحث
ثانياً /مجتمع الدراسة
ثالثاً /عينة الدراسة
رابعاً /أداة الدراسة
خامساً /خطوات بناء االستبانة
سادساً /صدؽ االستبانة
سابعاً /ثبات االستبانة
ثامناً /المعالجة اإلحصا ية المستخدمة
خبلصة ال صؿ الرابع
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الفصل الرابع :منيجية الدراسة واجراءاتيا
مقدمة:
تعتبر منيجية الدراسة واجراءاتيا محو اًر ر يسياً يتـ مف خبللو إنجاز الجانب التطبيقي مف
الد ارسػػة ،وعػػف طريقيػػا يػػتـ الحصػػوؿ عمػ البيانػػات المطموبػػة إلجػراء التحميػػؿ اإلحصػػا ي لمتوصػػؿ
إل النتا ج التي يتـ ت سيرىا في ضوء أدبيػات الد ارسػة المتعمقػة بموضػوع الد ارسػة ،وبالتػالي تحقػؽ
األىداؼ التي تسع إل تحقيقيا.
حيث تناوؿ الباحث فػي ىػذا ال صػؿ وصػ اً لمػنيج الد ارسػة ومجتمعيػا وعينتيػا ،باإلضػافة
إل ػ أداة الد ارسػػة وخط ػوات إعػػدادىا ،والتأكػػد مػػف مػػدى صػػدؽ وثبػػات أداة الد ارسػػة .كمػػا تضػػمف
اس ػػتعراض األس ػػاليب اإلحص ػػا ية المس ػػتخدمة والت ػػي اعتم ػػد عميي ػػا الباح ػػث ف ػػي تحمي ػػؿ البيان ػػات
واستخبلص النتا ج ،وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

أولً /منيجية الدراسة وأسموب البحث
ػاء عم ػ طبيعػػة الد ارسػػة واألىػػداؼ التػػي تسػػع لتحقيقيػػا فقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج
بن ػ ً

الوص ي التحميمي ،والذي ٌعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد فً الواقع وٌهعتم بوصعفها وصػ اً
دقيق ػاً ويعبػػر عنيػػا تعبي ػ اًر كي ي ػاً وكمي ػاً ،كمػػا ال يكت ػػي ىػػذا المػػنيج عنػػد جمػػع المعمومػػات المتعمقػػة
بالظاىرة مف أجؿ استقصاء مظاىرىا وعبلقاتيا المختم ة ،بؿ يتعػداه إلػ التحميػؿ والػربط والت سػير
لموص ػػوؿ إلػ ػ اس ػػتنتاجات يبنػ ػ عميي ػػا التص ػػور المقت ػػرح بحي ػػث يزي ػػد م ػػف رص ػػيد المعرف ػػة ع ػػف
الموضوع.
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين لممعمومات:
 .1المصادر الثانوية :حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إل مصادر
البيانات الثانوية والتي تتمثؿ في المراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة والمنشورات
والدوريات والمقاالت و التقارير األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة،
والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختم ة.
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 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إل

جمع

البيانات األولية مف خبلؿ استبانة كأداة ر يسية لمدراسة ،صممت خصيصاً ليذا ال رض.

ثانياً /مجتمع الدراسة
يتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف اإلدارييف واألكاديمييف في الجامعات ال مسطينية
الخاصة بقطاع زة ،والبالغ عددىـ ( )259فرداً ،كما ىو موض في الجدوؿ رقـ (،)5
بحسب شؤوف الموظ يف في كؿ جامعة:
جدول رقم ()5

توزيع العاممين عمى الجامعات الفمسطينية الخاصة بمحافظات غزة
م

اجمالي الموظفين

اسم الجامعية

1

جامعة فمسطيف

186

2

جامعة زة

48

3

جامعة األمة لمتعميـ الم توح

25
259

اإلجمالي

(المصدر /شؤوف الموظ يف في الجامعات المذكورة 2017ـ)

ثالثاً /عينة الدراسة:
والتي انقسمت إلى قسمين:
العينة الستطالعية :والتػي تيػدؼ لمتأكػد مػف سػبلمة أداة الد ارسػة وصػبلحيتيا مػف خػبلؿ
حسػػاب الص ػػدؽ والثب ػػات لي ػػا ،حي ػػث ق ػػاـ الباح ػػث بتطبي ػػؽ أداة الد ارس ػػة عمػ ػ عين ػػة عشػ ػوا ية م ػػف
األكػاديمييف واإلداريػيف العػػامميف فػي الجامعػػات الخاصػة فػػي قطػاع ػزة ،حيػث تػػـ توزيػع واسػػترداد
عدد ( )30استبانة ليذا ال رض.
عينـــة الدراســـة الفعميـــة :والت ػػي تي ػػدؼ لئلجاب ػػة ع ػػف تس ػػاؤالت الد ارس ػػة ،واش ػػتممت عين ػػة
الدراسة عم عدد ( )155مف األكاديمييف واإلدارييف العػامميف فػي الجامعػات ال مسػطينية الخاصػة
(محػػؿ الد ارسػػة) ،وكانػػت العينػػة طبقيػػة عش ػوا ية حسػػب الجامعػػة ،حيػػث تػػـ حسػػاب حجػػـ العينػػة
المبلءمة أل راض الدراسة باالعتماد عم المعادلة التالية:

98

Z 2  PP  1
SS 
C2

)(Gauderman, 2002: 480

حيث إف:
( :)SSحجـ العينة المطموب.
( :)Zالدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الداللة  0.95وتساوي .1.96
( :)Pنسبة الدقة (.)%50
( :)Cفترة الثقة (.)0.05
وتـ إجراء تصحي إحصا ي لحجـ العينة الناتج مف المعادلة السابقة باستخداـ المعادلة
التالية وذلؾ نظ اًر لكوف مجتمع الدراسة محدود:

SS
SS  1
1
N

)(Gauderman, 2002: 480

NewSS 

حيث إف:
( :)New SSحجـ العينة النيا ي.
( :)Nحجـ مجتمع العينة.

Z 2  PP  1 1.96  0.51  0.5
SS 

 384
C2
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2

SS
384

 155
SS  1
384  1
1
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N
259

NewSS 

وقد بمغ حجـ العينة المطموبة أل راض الدراسة الحالية باالعتماد عم المعادالت السػابقة
( )511فرداً ،وقد قاـ الباحث بتوزيع ( )581اسػتبياناً وذلػؾ لتعػويض ال اقػد أو التػالؼ منيػا ()01
اسػػتبياناً لمعينػػة االسػػتطبلعية ،وتػػـ االعتمػػاد عم ػ أسػػموب العينػػة العش ػوا ية ،حيػػث أخػػذ باالعتبػػار
عند توزيع العينة مراعاة لمنسبة الم ويػة لعػدد المػوظ يف ،تػـ اسػترداد ( )505اسػتبيانة بعػد اسػتبعاد
ير المكتممػة ،وبػذلؾ بم ػت نسػبة العينػة ( )%15مػف مجتمػع الد ارسػة ،والجػدوؿ رقػـ ( )6يوضػ
أعداد ونسب اإلستبيانات التي تـ توزيعيا والمستردة منيا:
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جدول رقم ()6
أعداد الستبيانات الموزعة والمستردة وتوزيع عينة الدراسة
اجمالي عدد

عدد استبانات

عدد الستبانات

مسترد وصالح

نسبة

الموظفين

العينة

الموزعة

لمتحميل

السترداد

1

جامعة فمسطيف

186

111

117

85

%76

2

جامعة زة

48

29

41

28

%96

25

15

22

18

%120

259

155

180

131

%85

م

3

اسم الجامعية

جامعة األمة لمتعميـ
الم توح
اإلجمالي

رابعاً /أداة الستبانة
تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عم ػ البيانػػات األوليػػة والثانويػػة
البلزمػػة السػػتكماؿ الجانػػب العممػػي والتطبيقػػي لمد ارسػػة ،وىػػي أداة تتناسػػب مػػع طبيعػػة مثػػؿ ىػػذه
الد ارسػػات التػػي تعمػػؿ عم ػ قيػػاس مػػا صػػممت مػػف أجمػػو االسػػتبانة وىػػي قيػػاس "دور الخصػػا ص
الريادية في تحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة في قطاع زة".
تتكوف استبانة الد ارسة مف قسميف ر يسيف:
القســم األول :وىػػو عبػػارة عػػف البيانػػات الشخصػػية عػػف المسػػتجيب (الجػػنس – العمػػر – المؤىػػؿ
العممي – طبيعة الوظي ة – عدد سنوات الخدمة – الجامعة).
القسم الثاني :وىو عبارة عف محاور الدراسة ،ويتكوف مف ( )66فقرة مقسمة لجز يف:
الجزء األوؿ /الخصا ص الريادية ويتكوف مف ( )94فقرة مف سبع محاور:
المحور االوؿ :اإلبداع ويتكوف مف ( )6فقرات.
المحور الثاني :المبادرة ويتكوف مف ( )6فقرات.
المحور الثالث :المخاطرة ويتكوف مف ( )6فقرات.
المحور الرابع :الحاجة إل االنجاز ويتكوف مف ( )6فقرات.
المحور الخامس :الثقة بالن س ويتكوف مف ( )6فقرات.
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المحور السادس :اإليماف الذاتي ويتكوف مف ( )6فقرات.
المحور السابع :االستقبللية وتحمؿ المسؤولية ويتكوف مف ( )6فقرات.
الجزء الثاني /األداء المؤسسي ويتكوف مف ( )58فقرة.
تػػـ اسػػتخداـ التػػدرج ( ) 51 – 5لقيػػاس اسػػتجابات المبحػػوثيف ل قػرات االسػػتبياف حسػػب جػػدوؿ رقػػـ
(:)6
جدول رقم ( )7درجات مقياس استجابات المبحوثين
الستجابة

موافقة متدنية جداً

الدرجة

5

موافقة عالية جداً


2

0

9

1

6

6

8

4

51

اختػػار الباح ػػث الت ػػدرج ( )51 - 5لبلس ػػتجابة ،وكممػػا اقترب ػػت اإلجاب ػػة م ػػف  10دؿ عمػ ػ
الموافقة العالية نسبياً عم ما ورد في ال قرة المعنية وكؿ تدرج لو وزف .%51

خامساً /خطوات بناء الستبانة
ق ػػاـ الباح ػػث بإع ػػداد أداة الد ارس ػػة لمعرف ػػة "دور الخص ػػا ص الريادي ػػة ف ػػي تحس ػػيف مس ػػتوى
األداء المؤسسػػي فػػي الجامعػػات ال مسػػطينية الخاصػػة بقطػػاع ػزة" ،واتبػػع الباحػػث الخطػوات التاليػػة
لبناء االستبانة:
 .5االطبلع عم األدب اإلداري والد ارسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة ،واالست ادة
منيا في بناء االستبانة وصيا ة فقراتيا.
 .2استشار الباحث عدداً مف أساتذة الجامعات ال مسطينية والمشرفيف اإلدارييف في تحديد
أبعاد االستبانة وفقراتيا.
 .0تحديد المجاالت الر يسية التي شممتيا االستبانة.
 .9تحديد ال قرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 .1عرض االستبانة عم المشرؼ لمنقاش وابداء المبلحظات.
 .6تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت مف محوريف أساسييف.
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 .6تـ عرض االستبانة عم

( )51مف المحكميف ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية

واإلدارية واإلحصا ية في كؿ مف الجامعات والمؤسسات الحكومية .والممحؽ رقـ ()2
يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
 .8في ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أو اإلضافة
والتعديؿ ،لتستقر االستبانة في صورتيا النيا ية عم ( )66فقرة ،ممحؽ رقـ (.)0

سادساً /صدق الستبانة
يقصػػد بالصػػدؽ شػػموؿ االسػػتبانة لكػػؿ العناصػػر التػػي يجػػب أف تػػدخؿ فػػي التحميػػؿ مػػف
ناحية ،ووضوح فقراتيا وم رداتيا مف ناحيػة ثانيػة ،بحيػث تكػوف م يومػة لكػؿ مػف يسػتخدميا ،كمػا
يقصد بالصدؽ أف أداة القياس تقيس ما وضعت لقياسو وال تقيس شي اً آخر ،وتعد الدراسة صادقة
إذا حػػددت مػػدى صػػبلحية درجاتيػػا ،ومػػف أجػػؿ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ أداة الد ارسػػة ،أجػػرت الباحث ػة
اختبارات الصدؽ التالية:

 -1آراء المحكمين "الصدق الظاىري":
حيث قػاـ الباحػث بعػرض أداة الد ارسػة فػي صػورتيا األوليػة عمػ مجموعػة مػف المحكمػيف
بمػػغ عػػددىـ ( )10محكم ػاً مػػف ذوي الخب ػرة واالختصػػاص ،وأسػػماء المحكمػػيف بػػالممحؽ رقػػـ (،)2
والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ النص واإلرشاد وتعديؿ وحذؼ ما يمزـ عم فقرات االستبانة.
وقد طمب الباحث مف المحكميف إبداء آ ار يـ في مدى مبل مة العبارات لقياس ما وضعت
ألجمػػو ،ومػػدى وضػػوح صػػيا ة العبػػارات ومػػدى مناسػػبة كػػؿ عبػػارة لمبعػػد الػػذي ينتمػػي إليػػو ،ومػػدى
ك ايػػة العبػػارات لت طيػػة كػػؿ محػػور مػػف محػػاور مت ي ػرات الد ارسػػة األساسػػية ،ىػػذا باإلضػػافة إل ػ
اقتراح ما يرونو مناسباً وضرورياً مف تعديؿ صيا ة العبارات أو حذفيا ،أو إضافة عبارات جديدة
ألداة الدراسة ،وكذلؾ إبداء آ ار يػـ فيمػا يتعمػؽ بالبيانػات األوليػة (الخصػا ص الشخصػية والوظي يػة
المطموبػ ػػة مػ ػػف المبحػ ػػوثيف) ،وبػ ػػذلؾ خػ ػػرج االسػ ػػتبياف فػ ػػي صػ ػػورتو النيا يػ ػػة .وتركػ ػػزت توجييػ ػػات
المحكميف عم انتقاد طػوؿ االسػتبانة حيػث كانػت تحتػوى عمػ بعػض العبػارات المتكػررة ،كمػا أف
بعػػض المحكمػػيف نصػػحوا بضػػرورة تقمػػيص بعػػض العبػػارات مػػف بعػػض المحػػاور ،واضػػافة بعػػض
العبارات إل محاور أخرى.
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 -2صدق المقياس:
 .1صدق التساق الداخمي لفقرات الستبانة:
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي ،مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االسػتبانة مػع البعػد الػذي
تنتمػػي إليػػو ىػػذه ال ق ػرة ،حيػػث تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي ل ق ػرات االسػػتبانة عم ػ عينػػة الد ارسػػة
االستطبلعية البالغ حجميػا ( )01م ػردة ،وذلػؾ بحسػاب معػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة والدرجػة
الكمية لمبعد التابعة لو عم النحو التالي:
 .1صدق التساق الداخمي لجميع مجالت المجال األول :الخصائص الريادية
يبػػيف جػػدوؿ رقػػـ ( )6معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ محػػور مػػف محػػاور المجػػاؿ األوؿ :الخصػػا ص
الريادية والمعدؿ الكمي لممجاؿ األوؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتوى
داللة ( ،)1011حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف (.)1011
جدول رقم (:)8
صدق التساق الداخمي لجميع فقرات المجال األول :الخصائص الريادية

م.

عدد الفقرات

المحاور

معامل
الرتباط

الدللة*

 .1البعد األول – اإلبداع

7

0.826

0.001

 .2البعد الثاني – المبادرة

7

0.755

0.001

 .3البعد الثالث – المخاطرة

7

0.693

0.001

 .4البعد رابع – الحاجة ال اإلنجاز

7

0.692

0.001

 .5البعد الخامس -الثقة بالن س

7

0.871

0.001

 .6البعد السادس  -اإليماف الذاتي

7

0.784

0.001

 .7البعد السابع -االستقبللية وتحمؿ المس ولية

7

0.779

0.001

* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

 505صدق التساق الداخمي لمبعد األول :اإلبداع
يبيف جدوؿ رقـ ( )4معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرات البعد األوؿ اإلبداع والمعدؿ الكمػي
لمبعد األوؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينػة دالػة عنػد مسػتوى داللػة ( ،)1011حيػث أف
القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف (.)1011
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جدول رقم (:)9

صدق التساق الداخمي لفقرات البعد األول :اإلبداع
م.

معامل

المحاور

الرتباط

الدللة*

.1

أتمسؾ باإلبداع واف تجاوز ذلؾ متطمبات العمؿ.

0.715

0.001

.2

أسع دا ماً لتطوير ن سي عم مستوى العمؿ.

0.684

0.001

.3

أسع دوماً إل تبني أساليب جديدة في تطوير العمؿ.

0.692

0.001

.4

أفضؿ العمؿ الذي يحتاج إل ت كير ابداعي.

0.678

0.001

.5

أفكاري موضع نقاش دوماً.

0.77

0.001

.6

أناقش أفكاري مع اآلخريف بشكؿ مستمر.

0.716

0.001

.7

أشجع الموظ يف عم الت كير اإلبداعي في العمؿ.

0.659

0.001

* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

 205صدق التساق الداخمي لمبعد الثاني :المبادرة
يبػػيف جػػدوؿ رقػػـ ( )51معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرات لمبعػػد الثػػاني المبػػادرة والمعػػدؿ
الكمػػي لمبعػػد الثػػاني ،والػػذي يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة (،)1011
حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف (.)1011
جدول رقم ()10

صدق التساق الداخمي لفقرات البعد الثاني :المبادرة
م.

معامل

المحاور

الرتباط

الدللة*

.5

أبادر نحو االست ادة مف التطورات العممية في مجاؿ عممي.

0.705

0.001

.2

أمتمؾ القدرة عم تقديـ مبادرات ابتكارية فردية.

0.651

0.001

.0

أعمؿ عم بناء عبلقات جيدة مع زمبلء العمؿ لتطوير الخدمات المقدمة.

0.73

0.001

.9

أسع نحو استثمار ال رص الجديدة في عممي.

0.751

0.001

.1

أعمؿ عم بناء منظور مستقبمي لعممي.

0.778

0.001

.6

أستطيع العمؿ ضمف فريؽ وتقديـ مبادرات ابتكارية جماعية.

0.743

0.001

.6

أبادر في نسج عبلقات استراتيجية تخدـ مصمحة العمؿ.

0.581

0.001

* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05
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 005صدق التساق الداخمي لمبعد الثالث :المخاطرة
يبيف جػدوؿ رقػـ ( )55معػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرات البعػد الثالػث المخػاطرة والمعػدؿ
الكمػػي لمبعػػد الثالػػث ،والػػذي يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة (،)1011
حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف (.)1011
جدول رقم ()11

صدق التساق الداخمي لفقرات البعد الثالث :المخاطرة
م.

معامل

المحاور

الرتباط

الدللة*

.5

أعتقد أف أعظـ المكاسب وال وا د تكمف خمؼ المخاطر المحسوبة.

0.724

0.001

.2

أمتمؾ القدرة عم مواجية الصعوبات والتحديات.

0.703

0.001

.0

أؤمف بضرورة مواجية ت يرات البي ة ال جا ية.

0.689

0.001

.9

أميؿ لمعمؿ بجرأة في الحاالت التي تتسـ بمخاطرة عالية.

0.803

0.001

.1

أر ب بتحقيؽ االىداؼ الصعبة لتحقيؽ درجات عالية مف الرضا.

0.634

10115

.6
.6

لدي ق اررات حاسمة في العمؿ ب ض النظر عف درجة المخاطرة وحالة عدـ
التأكد.
أسع إل المخاطرة في أعماؿ ير واضحة النتا ج.

0.725

10115

0.605

10115

* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

 905صدق التساق الداخمي لمبعد الرابع :الحاجة في اإلنجاز
يبيف جدوؿ رقـ ( )52معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرات البعػد ال اربػع الحاجػة الػ اإلنجػاز
والمعػػدؿ الكمػػي لمبعػػد ال اربػػع ،والػػذي يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة
( ،)1011حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف (.)1011
جدول رقم ()12
صدق التساق الداخمي لفقرات البعد الرابع :الحاجة في اإلنجاز
م.

معامل

المحاور

الرتباط

الدللة*

.5

تقؿ حاجتي لمراحة عندما أكوف ميتماً بعمؿ معيف.

0.870

0.001

.2

عندما تواجيني أي مشكمة فإنني أستمر بالعمؿ إل أف أقوـ بحميا.

0.517

0.001
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م.
.0

معامل

المحاور

الرتباط

أنجز االعماؿ المطموبة مني بشكؿ تاـ.

الدللة*

0.493

0.001

0.587

0.001

.1

ينتابني الشعور بال رح عند إنجاز األعماؿ المطموبة في الوقت المحدد.

0.447

10115

.6

أواصؿ القياـ بالمياـ الموكمة وفؽ ما تـ التخطيط لو.

0.509

10115

.6

أنجز أعمالي قبؿ أف يطمب مني ذلؾ.

0.569

10115

.9

لدي االستعداد لتقديـ التضحيات مقابؿ ما سأحصؿ عميو مف عوا د
مستقبمية.

* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

 105صدق التساق الداخمي لمبعد الخامس :الثقة بالنفس
يبيف جدوؿ رقـ ( )50معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرات البعد الرابع الثقة بالن س والمعدؿ
الكمي لمبعد الخامس ،والذي يبػيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتوى داللػة (،)1011
حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف (.)1011
جدول رقم ()13

صدق التساق الداخمي لفقرات البعد الخامس :الثقة بالنفس
م.

معامل

المحاور

الرتباط

الدللة*

.5

لدي ثقة كبيرة عم تحقيؽ ما أريد.

0.746

0.001

.2

أوقف بأنني سأنج في أي عمؿ جديد أقوـ بو.

0.718

0.001

.0

لدي االستعداد العميؽ الستعادة ما فقدتو في العمؿ بم ردي.

0.793

0.001

.9

أتمتع بالقدرة الكافية في استكشاؼ الميوؿ ير الواضحة لآلخريف.

0.757

0.001

.1

اتمتع بثقة عالية في قدرتي عم الدفاع عف افكاري بالحجة والبرىاف.

0.764

10115

.6

أتمسؾ برأيي عند مواجية اآلخريف إذا كاف ذلؾ في مصمحة العمؿ.

0.699

10115

.6

يصعب التثبيط مف عزيمتي ،فانا أصر عم مواجية العقبات.

0.771

10115

* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05
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 605صدق التساق الداخمي لمبعد السادس :اإليمان الذاتي
يبػػيف جػػدوؿ رقػػـ ( )59معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرات البعػػد السػػادس اإليمػػاف الػػذاتي
والمعػػدؿ الكمػػي لمبعػػد السػػادس ،والػػذي يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة
( ،)1011حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف (.)1011
جدول رقم ()14

صدق التساق الداخمي لفقرات البعد السادس :اإليمان الذاتي
م.

معامل

المحاور

الرتباط

الدللة*

.5

أسيطر عم ر باتي وأستطيع توجيييا لما ىو م يد.

0.698

0.001

.2

أستطيع ضبط ان عاالتي وتعبيري عف مشاعري عند التعامؿ مع اآلخريف.

0.669

0.001

.0

أستطيع تعمـ أي شيء إذا ما ت ر ت بشكؿ كامؿ لو.

0.655

0.001

.9

عندما أر ب في تحقيؽ أمر ما أحافظ عم وضوح اليدؼ في عقمي.

0.655

0.001

.1

حينما تواجيني مشكمة صعبة في العمؿ فإنني أدرسيا بجوانبيا المختم ة.

0.739

10115

.6

أفكر بنتا ج العمؿ الذي أؤديو قبؿ البدء باإلجراءات.

0.673

10115

.6

أتخذ ق ارراتي بحكمة وبدوف استعجاؿ.

0.751

10115

* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

 905صدق التساق الداخمي لمبعد السابع :الستقاللية وتحمل المسئولية
يبيف جدوؿ رقـ ( )51معامبلت االرتباط بيف كػؿ فقػرات البعػد السػابع االسػتقبللية وتحمػؿ
المس ولية والمعدؿ الكمي لمبعد الرابع ،والذي يبػيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتوى
داللة ( ،)1011حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف (.)1011
جدول رقم ()15
صدق التساق الداخمي لفقرات البعد السابع :الستقاللية وتحمل المسئولية
م.

معامل

المحاور

الرتباط

الدللة*

.5

أتمتع بحرية اتخاذ القرار في تحديد طريقة وكي ية أداء عممي.

0.712

0.001

.2

أتخذ ق اررات العمؿ اليومية عف قناعة ومس ولية.

0.802

0.001

.0

يمكنني تدبر أموري بن سي في أي عمؿ أقوـ بو.

0.716

0.001
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م.

معامل

المحاور

الرتباط

الدللة*

.9

أستثمر وقت العمؿ فيما أحب وبالطريقة التي تناسبني.

0.688

0.001

.1

أتحمؿ مسؤولية ما أقوـ بو مف أعماؿ.

0.729

10115

.6

أتخذ الق اررات وأن ذىا دوف االعتماد عم اآلخريف.

0.721

10115

.6

نتا ج العمؿ دا ماً أفضؿ عندما تكوف تحت إشرافي الشخصي.

0.637

10115

* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

 .2صدق التساق الداخمي لممجال الثاني :األداء المؤسسي
يبػػيف جػػدوؿ رقػػـ ( )56معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف المجػػاؿ الثػػاني :األداء المؤسسػػي والمعػػدؿ
الكمي لممجاؿ الثاني ،والذي يبػيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتوى داللػة (،)1011
حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف (.)1011
جدول رقم (:)16
صدق التساق الداخمي لفقرات المجال الثاني :األداء المؤسسي
م.

معامل

المحاور

الرتباط

الدللة*

.5

يتـ تن يذ األعماؿ والمياـ الجامعية المطموبة وفقاً لمخطط المعدة مسبقاً.

0.610

0.001

.2

يتـ إجراء وتن يذ المعامبلت األكاديمية واإلدارية في الوقت المحدد ليا.

0.524

0.001

.0

يوجد مؤشرات قياس محددة ومناسبة لقياس األداء المؤسسي في الجامعة.

0.645

0.001

0.606

0.001

0.733

0.001

0.772

0.001

.6

تعمؿ الجامعة باستمرار عم متابعة الخريجيف بعد تخرجيـ مف الجامعة.

0.709

0.001

.8

يتوفر لدى الجامعة استراتيجية واضحة لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة.

0.827

0.001

0.798

0.001

0.616

0.001

.9
.1
.6

.4
.51

تسع الجامعة لمتابعة ومراعاة متطمبات سوؽ العمؿ وحاجات المجتمع
المتجددة باستمرار.
تقدـ الجامعة خدماتيا لممست يديف بجودة وك اءة عالية.
تأخذ الجامعة بالحسباف الشكاوى والمقترحات المقدمة مف المتعامميف معيا
لتحسيف األداء.

تسع الجامعة لتطوير أدا يا (األكاديمي ،والبحثي ،واالداري) باستخداـ وسا ؿ
تكنولوجية حديثة ومتطورة.

تعمؿ الجامعة عم استثمار الموارد البشرية المتاحة.
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م.
.55

معامل

المحاور
يتمتع العامموف بالقدرة عم

الرتباط

ابتكار الحموؿ وتطوير األداء المؤسسي في

الدللة*

0.659

0.001

.52

تسع الجامعة إل استثمار قدرات العامميف والطاقات الكامنة لدييـ.

0.723

0.001

.50

تحرص الجامعة عم تحسيف األداء بشكؿ مستمر.

0.785

0.001

0.745

0.001

0.76

0.001

0.723

0.001

0.797

0.001

0.805

0.001

.59
.51
.56
.56
.58

الجامعي.

يوجد لدى الجامعة القدرة عم تطوير مخرجات العمؿ األكاديمي واالداري
لدييا.
تسع

الجامعة لمقياـ بمس

ميداني بيف فترة أخرى لقياس مدى رض

المجتمع عف خدماتيا.
تعمؿ الجامعة عم دعـ انشطة البحث والتطوير مف اجؿ االرتقاء بأدا يا
المؤسسي.
تيتـ الجامعة بكافة أنشطة الداعمة لعممية التحسيف المستمر وتدريب
العامميف واستقطاب الك اءات.
يتـ مراعاة جودة المعمومات البلزـ توافرىا التخاذ ق اررات سميمة.

* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

سابعاً /ثبات الستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة ن س النتيجة لو تـ إعادة توزيػع االسػتبانة
أكثر مف مرة تحت ن س الظروؼ والشػروط ،أو بعبػارة أخػرى يعنػي االسػتقرار فػي نتػا ج االسػتبانة
وعػػدـ ت ييرىػػا بشػػكؿ كبيػػر فيمػػا لػػو تػػـ إعػػادة توزيعيػػا عمػ األفػراد عػػدة مػرات خػػبلؿ فتػرات زمنيػػة
معينة ،ولمتحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة أجريت خطوات الثبات عم العينة االسػتطبلعية ن سػيا
بطريقتيف ىما :التجز ة النص ية ومعامؿ أل ا كرونباخ.
 -1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ األسػ مة ال رديػة الرتبػة ومعػدؿ األسػ مة الزوجيػة
الرتب ػػة لك ػػؿ بع ػػد وق ػػد ت ػػـ تص ػػحي مع ػػامبلت االرتب ػػاط باس ػػتخداـ معام ػػؿ ارتب ػػاط س ػػبيرماف بػ ػراوف
لمتصحي ( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
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2ر
معامؿ الثبات =   1ر حيث (ر) معامؿ االرتباط ،وقد بيف جدوؿ رقـ ( )56يبيف أف

ىناؾ معامؿ ثبات كبير نسبياً ل قرات االستبياف ،مما يطم ف الباحث عم استخداـ االستبانة بكؿ
طمأنينة .كما واستخدـ طريقة أل ا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد
بيف أف معامبلت الثبات مرت عة مما يطم ف الباحث عم استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة.
جدول رقم (:)17
يوضح معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) و ألفا كرونباخ
م

عدد الفقرات

المجالت

كرونباخ

سبيرمان

ألفا

براون

49

0.916

0.853

0.826

0.728
0.749

.1

الخصائص الريادية

1.1

البعد األول – اإلبداع

7

1.2

البعد الثاني – المبادرة

7

0.832

1.3

البعد الثالث – المخاطرة

7

0.811

0.719

1.4

البعد رابع – الحاجة ال اإلنجاز

7

0.899

0.859

1.5

البعد الخامس -الثقة بالن س

7

0.868

0.792

1.6

البعد السادس  -اإليماف الذاتي

7

0.811

0.737

1.7

البعد السابع -االستقبللية وتحمؿ المس ولية

7

0.837

0.748

.2

األداء المؤسسي

18

0.945

0.905

ويسػػتخمص الباحػػث مػػف نتػػا ج اختبػػاري الصػػدؽ والثبػػات أف أداة الد ارسػػة (االسػػتبانة) صػػادقة فػػي
قيػػاس مػػا وضػػعت لقياسػػو ،كمػػا أنيػػا ثابتػػة بدرجػػة عاليػػة جػػداً ،مػػا يؤىميػػا لتكػػوف أداة قيػػاس مناسػػبة
وفاعمة ليذه الدراسة ويمكف تطبيقيا بثقة ،وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيا ية.
سابعاً /المعالجة الحصائية المستخدمة
تم تفرٌغ وتحلٌل االستبانة من خالل برنامج التحلٌل اإلحصائً
)Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
اختبار التوزيع الطبيعي
تم استخدام اختبار (كولمجروؼ – سمرنوؼ) ))1- Sample K-Sالختبعار معا إذا كانعت
البٌانات تتب التوزٌ الطبٌعً من عدمع ،،وىػو اختبػار ضػروري فػي حالػة اختبػار ال رضػيات ألف
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معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يكوف توزيع البيانات طبيعياً ،وكانت النتائج كمعا هعً مبٌنعة
فً جدول رقم (.)88
جدول رقم ()18
يوضح اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
المجالت

م

القيمة

عدد الفقرات

قيمة Z

.5

الخصائص الريادية

94

0.052

0.091

505

البعد األول – اإلبداع

7

0.052

0.092

502

البعد الثاني – المبادرة

7

0.086

0.119

500

البعد الثالث – المخاطرة

7

0.061

0.098

509

البعد رابع – الحاجة ال اإلنجاز

7

0.105

0.218

501

البعد الخامس -الثقة بالن س

7

0.049

0.083

506

البعد السادس  -اإليماف الذاتي

7

0..082

0.116

506

البعد السابع -االستقبللية وتحمؿ المس ولية

7

0.067

0.107

.2

األداء المؤسسي

18

0.083

0.111

الحتمالية

يوض ػ ػ الجػ ػػدوؿ رقػ ػػـ ( )58نتػ ػػا ج االختبػ ػػار ،حيػ ػػث أف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ( )Sigلكػ ػػؿ
المحاور أكبر مف مستوى الداللة  ،1011وىذا يدؿ عم أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعػي ويجػب
استخداـ االختبارات المعممية الختبار فرضيات الدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:استخداـ الباحث األساليب اإلحصا ية عم النحو التالي:
 .1معامؿ ارتباط بيرسوف ( :)Pearson Correlation Coefficientلقياس صدؽ االتساؽ
الداخمي ،وكذلؾ تحديد طبيعة العبلقة بيف المت يرات المستقمة والتابعة.
 .2لقياس ثبات االستبانة تـ استخداـ طريقتيف ،وىما:
 معادلة أل ا كرونباخ ).(Cronbach's Alpha طريقة التجز ة النص ية ).(Split-Half Method111

 .3اختبار كولمجوروؼ – سمرنوؼ :الختبار إذا ما كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف
عدمو.
 .4اختبار  Tلمعينة الواحدة :لمعرفة مدى ارت اع أو انخ اض استجابات عينة الدراسة عم
فقرات أبعاد محاور االستبانة ،ولمتعرؼ عم

مدى انحراؼ االستجابات لكؿ فقرة مف

ال قرات عف وسطيا الحسابي ،ولمتعرؼ عم قيمة ) ،(Tوقيمة ).(Sig
 .5اختبار  Tلعينتيف مستقمتيف ( :)T-Testلمتحقؽ مف وجود فروؽ ذات داللة إحصا ية في
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمت ير (الجنس).
 .6اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( :)One Way ANOVAلمتحقؽ مف وجود فروؽ ذات
داللة إحصا ية بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى لثبلثة مت يرات أو أكثر (المسم
الوظي ي ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة).
 .7المتوسطات الحسابية لمعرفة اتجاه درجات الموافقة بيف المجموعات.
 .8نموذج تحميؿ االنحدار المتدرج الخطي (.)Linear Stepwise Regression- Model
خالصة الفصل الرابع
استعرض الباحث في ىذا ال صؿ منيجية الدراسة واجراءاتيا ،وأشار الباحث إل اعتماد
المنيج الوص ي التحميمي ألنو أكثر المناىج استخداماً في دراسة الظواىر االجتماعية واإلنسانية،
وأكثرىا مناسبة لموضوع الدراسة .كما أوض

الباحث المصادر التي استخدميا في الدراسة

بنوعييا الثانوية واألولية .واستعرض مجتمع الدراسة المكوف مف األكاديمييف واإلدارييف العامميف
في الجامعات الخاصة بقطاع

زة والبالغ عددىـ ( )214م ردة ،وتكونت عينة الدراسة مف

( )511م ردة ،حيث تـ توزيع ( )581استبانة عم

أف ارد مجتمع الدراسة بشكؿ عشوا ي وتـ

استرداد ( )505استبانة بنسبة استرداد  %81مف عدد أفراد العينة .وأوض الباحث الخطوات
التي اتبعيا إلعداد االستبانة بشكميا النيا ي ،ومف ثـ اوض الطرؽ التي تـ استخداميا لمتحقؽ
مف صدؽ وثبات االستبانة ،وفي الختاـ تـ عرض األساليب اإلحصا ية المستخدمة في ىذه
الدراسة.
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الفصل الخامس
مقدمة

التحميل والنقاش

أوالً :المحؾ المعتمد في الدراسة
ثانياً :الوصؼ اإلحصا ي لعينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية
ثالثاً :نتا ج اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ومناقشتيا
رابعاً :نتا ج اإلجابة عف السؤاؿ الثاني ومناقشتيا
خامساً :نتا ج اإلجابة عف السؤاؿ الثالث ومناقشتيا
سادساً :نتا ج اإلجابة عف السؤاؿ الرابع ومناقشتيا
سابعاً :نتا ج اإلجابة عف السؤاؿ الخامس ومناقشتيا
ثامناً :نتا ج اإلجابة عف السؤاؿ السادس ومناقشتيا
ممخص نتا ج اإلجابة عف ال رضيات الر يسية الثالثة والرابعة
خبلصة ال صؿ الخامس
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الفصل الخامس :التحميل والنقاش
مقدمة:

يحتوي ىذا ال صؿ عم

عرض لتحميؿ البيانات ومناقشة األس مة واختبار فرضيات

الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عم أس مة الدراسة واستعراض النتا ج ،والتي تـ التوصؿ إلييا
مف خبلؿ تحميؿ فقرات االستبانة ،وذلؾ بعد اجراء المعالجات اإلحصا ية لمبيانات التي تـ
تجميعيا باستخداـ أداة الدراسة "االستبانة" وتحميميا باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصا ية لمدراسات
( )SPSSلمحصوؿ عم نتا ج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا ال صؿ.

أولً /المحك المعتمد في الدراسة:

لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة ،فقد تـ تحديد طوؿ الخبليا ( وىو يمثؿ المتوسط

الحسابي ل قرات ومجاالت االستبياف) في المقياس مف خبلؿ حساب المدى بيف درجات المقياس
( )9=1-10ومف ثـ تقسيمو عم

عدد مستويات الحكـ وىو  5وبالتالي نحصؿ عم

الخمية أي ( ،)1.8=5/9وبعد ذلؾ تـ اضافة ىذه القيمة إل

طوؿ

أقؿ قيمة في المقياس (بداية

المقياس ىي الواحد الصحي ) ،وذلؾ لتحديد الحد األعم ليذه الخمية ،وىكذا أصب طوؿ الخبليا
كما ىو موض في الجدوؿ رفـ (:)19
جدول رقم ()19
يوضح المحك المعتمد في الدراسة
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة الموافقة

مف 2.8 – 1

مف %28 – %10

منخ ضة جداً

أكبر مف 4.6 – 2.8

أكبر مف %46 – %28

منخ ضة

أكبر مف 6.4 – 4.6

أكبر مف %64 – %46

متوسطة

اكبر مف 8.2 – 6.4

اكبر مف %82 – %64

كبيرة

أكبر مف 10 - 8.2

أكبر مف %100 – %82

كبيرة جداً

لت سير نتا ج الدراسة والحكـ عم

مستوى االستجابة ،اعتمد الباحث عم

ترتيب

المتوسطات الحسابية عم مستوى المجاالت لبلستبياف ومستوى ال قرات في كؿ مجاؿ ،وقد حدد
الباحث درجة الموافقة حسب المحؾ المعتمد في الدراسة.
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ثانياً /الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

فيما يمي عرض لخصا ص عينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية:

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
يتض مف الجدوؿ ( )20أف ما نسبتو  %75.6مف المستجيبيف كانوا مف الذكور بينما
 %24.4كانوا مف اإلناث ،ويعزو الباحث ذلؾ كوف أف

البية ال ة العاممة في المجتمع

ال مسطيني ىي مف الذكور ،ويؤكد ذلؾ المركز ال مسطيني لئلحصاء في تقريره عف القوى العاممة
في فمسطيف حيث بم ت نسبة القوى العاممة مف الذكور  71.6%وىي نسبة كبيرة ،باإلضافة إل
الثقافة التي كانت سا دة في قطاع زة حت وقت قصير والتي كانت تحد مف حصوؿ االناث
عم شيادات عممية عميا ،وذلؾ بدا جمياً في الجامعات قيد الدراسة ،ف البية اإلناث العامبلت كف
توجو وت ضيؿ اإلناث لمعمؿ في مؤسسات التربية والتعميـ

في المجاؿ اإلداري ،إضافة إل

(كالمدارس) عف العمؿ في (الكميات والجامعات(.
جدول رقم ()22
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

العدد

النسبة المئوية

الجنس
ذكر

99

75.6

أنث

32

24.4

131

100.0

المجموع

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر
يتض مف جدوؿ رقـ ( )21أف ال ة العمرية لممستجيبيف مف  25إل أقؿ مف  35سنة
شكمت نسبة  ،%48.9بينما ال ة العمرية مف  35إل أقؿ مف  45سنة  ،%22.9وىذه نسب
طبيعية كوف أف الجامعات الخاصة الزالت حديثة وىي في طور التطور ،وىي تحسب ليذه
الجامعات حيث تست يد مف الطاقات الكامنة لدى ىذه ال ات العمرية الشابة ،وت ت الباب أماـ
الشباب لمتقدـ والنمو وش ؿ المناصب اإلدارية فييا .حيث أف ف ة الشباب تجمع بيف الطاقات
والقدرات اإلبداعية وبيف روح التطوير والتحديث معاً ،وتكوف قادرة عم
وتحسيف جودة الخدمات المقدمة.
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اإلبداع في العمؿ

جدول رقم ()21
توزيع عينة الدراسة حسب العمر

العدد

النسبة المئوية

العمر
أقؿ مف  25سنة

11

8.4

مف  25ال أقؿ مف  35سنة

64

48.9

مف  35ال أقؿ مف  45سنة

30

22.9

 45سنة فأكثر

26

19.8

131

100.0

المجموع

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
يتض

مف جدوؿ ( )22أف نسبة حممة الدراسات العميا مف المستجيبيف %54.9

( %32.8ماجستير %22.1 ،دكتوراه) ،ويرى الباحث أف ذلؾ يعود لطبيعة عمؿ الجامعات
فيي تقدـ خدمات تعميمية وتمن درجتي البكالوريوس والدبموـ ،ويتطمب عمؿ األكاديمييف فييا أف
يكونوا مف حممة الشيادات العميا ،فيما حممة البكالوريوس والدبموـ يعمموف في الوظا ؼ اإلدارية.
جدول رقم ()22
توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية

المؤىل العممي
دكتوراه

29

22.1

ماجستير

43

32.8

بكالوريوس

44

33.6

دبموـ متوسط

15

11.5

131

100.0

المجموع

 توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة الوظيفة
يتض مف الجدوؿ ( )23أف نسبة المستجيبيف والذيف يعمموف بمسم

إداري %46.6

بينما الذيف يعمموف في المجاؿ األكاديمي  ،%34.4والذيف يعمموف كإدارييف وأكاديمييف
 ،%19.1عمماً بأف الذيف يعمموف كإدارييف وأكاديمييف ىـ مف حممة الشيادات العميا ويرأسوف
األقساـ األكاديمية ،أو يجمعوف بيف الوظي ة اإلدارية والعمؿ األكاديمي ،وذلؾ بعدد ساعات معيف
مت ؽ عمييا في النظاـ الداخمي لمجامعات الخاصة ،ويرى الباحث أف عدد اإلدارييف كبير بالنسبة
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لعدد األكاديمييف وذلؾ يرجع إلتباع الجامعات نظاـ العمؿ بالساعة؛ سعياً منيا لتوفير
المصروفات في ظؿ األوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بيا قطاع زة وعدـ قدرة الطمبة عم
تسديد األقساط الجامعية.
جدول رقم ()23
توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة الوظيفة

العدد

النسبة المئوية

طبيعة الوظيفة
أكاديمي

45

34.4

إداري

61

46.6

أكاديمي واداري

25

19.1

131

100.0

المجموع

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
يتض مف الجدوؿ ( )24أف نسبة المستجيبيف الذيف تقؿ خبرتيـ عف  10سنوات بم ت
 %72.5بينما  %9.9فقط كانت خبرتيـ تزيد عف  15سنة ،ويعزو الباحث ذلؾ إل
الجامعات الخاصة الزالت حديثة العيد بالعمؿ التعميمي ،اضافة إل

أف

قياـ ىذه الجامعات

باستحداث وافتتاح تخصصات جديدة ،وزيادة أعداد الطمبة الممتحقيف بيا مما تطمب توظيؼ
أعداد اضافية مف الموظ يف ،وأيضاَ اعتماد ىذه الجامعات عم العمؿ بنظاـ العقد أو الساعة
وذلؾ حسب عدد الطبلب لخ ض التكاليؼ وزيادة العوا د المالية.
جدول ()24
توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية

عدد سنوات الخدمة
أقؿ مف  5سنة

38

29.0

مف  5ال أقؿ مف  10سنة

57

43.5

مف  10ال أقؿ مف  15سنة

23

17.6

 15سنة فأكثر

13

9.9

131

100.0

المجموع
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 توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة
يتض مف الجدوؿ ( )21أف نسبة المستجيبيف مف جامعػة فمسػطيف  %6909بصػ تيا أكبػر

الجامعات ال مسطينية الخاصة في قطاع زة عدداً في الموظ يف في قطاع ػزة يمييػا جامعػة ػزة
بنسػػبة  %2509بينمػػا جامعػػة األمػػة فقػػد بم ػػت  .%5006وىػػذا يػػتبلءـ مػػع حجػػـ الطمبػػة والب ػرامج
األكاديمية المعتمدة في ىذه الجامعات ،حيث تعتبر جامعة فمسطيف أوؿ جامعة خاصة في قطاع
ػزة وليػػا عػػدة فػػروع فػػي عػػدة محافظػػات ،وتت ػػرد فػػي العديػػد مػػف الب ػرامج ال توجػػد فػػي الجامعػػات

األخرى.

جدول ()25
توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة

العدد

النسبة المئوية

الجامعة

28

21.4

فمسطيف

85

64.9

األمة

18

13.7

131

100.0

زة

المجموع

ثالثاً /نتائج اإلجابة عن السؤال األول لمدراسة ومناقشتيا:
ينص السؤاؿ األوؿ عم ما يمي:
ما واقع الخصائص الريادية (اإلبداع – المبادرة – المخاطرة – الحاجة إلى النجاز – الثقة
بالنفس – اإليمان الذاتي – الستقاللية وتحمل المسؤولية) لدى العاممين في الجامعات
الفمسطينية الخاصة؟
لئلجابة عم

السؤاؿ األوؿ لمدراسة ،تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمحور الخصا ص الريادية ،ويوض الجدوؿ رقـ ()26
ىذه القيـ ألبعاد المحور األوؿ (الخصا ص الريادية).
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جدول رقم ()26

تحميل أبعاد مجال الخصائص الريادية
الوسط

الوسيط

النحراف

الحسابي

الحسابي

المعياري

.1

الخصائص الريادية

77.9

79.0

8.3

1.1

البعد األول – اإلبداع

76.8

78.6

9.9

1.2

البعد الثاني – المبادرة

78.7

78.6

9.4

1.3

البعد الثالث – المخاطرة

71.7

72.9

10.7

1.4

البعد رابع – الحاجة ال اإلنجاز

81.9

81.4

16.8

1.5

البعد الخامس -الثقة بالن س

79.4

80.0

9.8

1.6

البعد السادس  -اإليماف الذاتي

78.0

78.6

9.2

1.7

البعد السابع -االستقبللية وتحمؿ المس ولية

78.8

81.4

9.9

المحاور

م.

تبيف مف جدوؿ رقـ ( )26أف الوسط الحسابي لجميع فقرات الخصا ص الريادية يساوي
 77.9أي أف الوزف النسبي  ،%77.9وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد
العينة عم فقرات الخصا ص الريادية بشكؿ عاـ .ويعزو الباحث ذلؾ إل أف الجامعات الخاصة
موضوع الدراسة تعتمد عم التمويؿ الذاتي لتحقيؽ أىدافيا فبالتالي تقوـ باستقطاب موظ يف عم
درجة عالية مف الك اءة والميارة والخبرة العممية والعممية لكي تحقؽ مكاسب مالية ،لذا يرتبط بقاء
ىذه الجامعات واستمرارىا طالما تحقؽ األىداؼ التي تسع مف أجميا .لذلؾ كانت أعم مجاالت
الخصا ص الريادية ىو الحاجة إل

اإلنجاز مما يعني أف الجامعات الخاصة تعتني بالدرجة

األول بما يحقؽ مف أىدافيا والتي تعبر بدورىا عف النجاح والنمو والبقاء ،ومف ثـ يمييا الثقة
بالن س بوزف نسبي  79.4%مما يدؿ عم أف الجامعات الخاصة تسع

الستقطاب أشخاص

يتمتعوف بدرجة كبيرة مف الريادية ،فيما جاء بعد المخاطرة في المرتبة السابعة بوزف نسبي
 ،%71.7وىذا يدؿ عم

أف الجامعات تسير وفؽ خطط مدروسة وال تعمؿ في حاالت عدـ

التأكد.
وات قت ىذه النتا ج بع بعض الدراسات كدراسة ( ناـ ،)2017 ،دراسة (فارس،)2016 ،
دراسة (البمعاوي ،)2015 ،دراسة (المومني ،)2014 ،دراسة ( ،)Al-Damen, 2015ودراسة
( ،)Alvarez-Herranz, et..al, 2011ويعزو الباحث سبب االت اؽ إل
الدراسة المتمثمة في المؤسسات الربحية التي تسع لمتطوير واالستمرار.
119

تشابو مجتمع

واختم ت ىذه النتا ج مع دراسة (ناصر والعمري ،)2011 ،التي أشارت إل

مستوى

الخصا ص الريادية لدى المبحوثيف كاف متوسطاً ويعزو الباحث ىذا الختبلؼ مجتمع الدراسة
حيث أجريت الدراسة عم طمبة الدراسات العميا في جامعتي عماف العربية ودمشؽ بينما تمت
الدراسة الحالية عم

العامميف األكاديمييف واإلدارييف في الجامعات الخاصة بقطاع زة ،كما

اختم ت مع دراسة (حسيف ،)2012 ،ويري الباحث أف ىذا االختبلؼ يرجع إل أف بي ة الدراسة
كانت في الشركة العامة لمصناعات الكيربا ية بالعراؽ وىي مف المؤسسات الحكومية بينما بي ة
الدراسة الحالية في القطاع الخاص .والجدوؿ رقـ ( )27يمخص ات اؽ واختبلؼ نتا ج مجاؿ
الخصا ص الريادية مع الدراسات السابقة:
جدول رقم ()27
اتفاق واختالف نتائج مجال الخصائص الريادية مع الدراسات السابقة
مجالت الخصائص
الريادية

درجة الموافقة

الدراسات السابقة التي اتفقت نتائجيا مع
نتائج ىذه الدراسة
( ناـ،

اإلبداع

كبيرة

المبادرة

كبيرة

المخاطرة

كبيرة

الحاجة إل االنجاز

كبيرة

،)2017

(فارس،

الدراسات السابقة التي
اختمفت نتائجيا مع نتائج
ىذه الدراسة

،)2016

(البمعاوي( ،)2015 ،القاسـ،)2013 ،
(Dudnik, ( ،)Al-Habib, 2012

---

.)2013
( ناـ( ،)2017 ،عمي( ،)2016 ،فارس،
،)2016

(2015

،)Al-Damen,

---

(القاسـ.)2013 ،
( ناـ( ،)2017 ،عمي( ،)2016 ،فارس،
( ،)2016سمطاف( ،)2016 ،المومني،
( ،)2016البمعاوي( ،)2015 ،شعث،
،)2015

(2015

،)Al-Damen,

(المومني( ،)2014 ،القاسـ،)2013 ،

(حسيف( ،)2012 ،ناصر
والعمري،)2011 ،

(Dudnik, ( ،)Al-Habib, 2012
.)Zaman, 2013( ،)2013
( ناـ( ،)2017 ،عمي( ،)2016 ،فارس( ،حسيف( ،)2012 ،ناصر
( ،)2016سمطاف( ،)2016 ،المومني ،والعمري،)2011 ،
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( ،)2016البمعاوي( ،)2015 ،شعث،
،)2015

،)Al-Damen,

(2015

(المومني( ،)2014 ،القاسـ،)2013 ،
(2013

،)Dudnik,

(

Zaman,

.)2013
( ناـ( ،)2017 ،عمي( ،)2016 ،فارس،
( ،)2016سمطاف( ،)2016 ،المومني،
الثقة بالن س

كبيرة

اإليماف الذاتي

كبيرة

،)2016

(شعث،

،)2015

(Al-

( ،)Damen, 2015المومني،)2014 ،

(حسيف( ،)2012 ،ناصر
والعمري،)2011 ،

(القاسـ.)Zaman, 2013( ،)2013 ،
( ناـ( ،)2017 ،سمطاف،)2016 ،
(المومني( ،)2016 ،البمعاوي( ،)2015 ،ناصر والعمري،
(المومني،)2011 ،)Dudnik, 2013( ،)2014 ،
(.)Zaman, 2013
( ناـ،
االستقبللية وتحمؿ
المسؤولية

كبيرة

،)2017

(فارس،

،)2016

(سمطاف( ،)2016 ،البمعاوي،)2015 ،
(2015

،)Al-Damen,

(القاسـ،

---

.)Dudnik, 2013( ،)2013
المصدر /جرد بواسطة الباحث بالعتماد عمى الدراسات السابقة

أما فيما يتعمؽ بواقع الخصا ص الريادية لدى العامميف في الجامعات الخاصة ،لكؿ بعد
مف أبعاد الخصا ص الريادية ،فقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف
النسبي لكؿ فقرة مف فقرات ىذه األبعاد.
وقد تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة ) (One Sample T testلتحميؿ فقرات
االستبانة ،وتعتبر ال قرة ايجابية بمعن

أف أفراد العينة يوافقوف عم

محتواىا إذا كانت قيمة t

المحسوبة أكبر مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( 1.97أو القيمة الحتمالية أقؿ مف 0.05
والوزف النسبي أكبر مف  ،)%60وتعتبر ال قرة سمبية بمعن

أف أفراد العينة ال يوافقوف عم

محتواىا إذا كانت قيمة  tالمحسوبة أص ر مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي(1.97أو القيمة
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الحتمالية أقؿ مف  0.05والوزف النسبي أقؿ مف  ،)%60وتكوف آراء العينة في ال قرة محايدة
إذا كاف القيمة الحتمالية ليا أكبر مف (.)0.05
وجاءت نتائج تحميل فقرات المحور األول (الخصائص الريادية) كما يمي:
 .1تحميل فقرات البعد األول :اإلبداع
تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة ،وكذلؾ تـ استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي ل قرات البعد األوؿ كما ىو موض في الجدوؿ ()28
جدول ()28
تحميل لفقرات البعد األول "اإلبداع"

م.
.1
.2
.3
.4

البيان
أتمسؾ باإلبداع واف تجاوز
ذلؾ متطمبات العمؿ.
أسع دا ماً لتطوير ن سي
عم مستوى العمؿ.

أسع دوماً إل تبني أساليب
جديدة في تطوير العمؿ.

أفضؿ العمؿ الذي يحتاج إل
ت كير ابداعي.

 .5أفكاري موضع نقاش دوماً.
.6
.7

أناقش أفكاري مع اآلخريف

بشكؿ مستمر.
أشجع الموظ يف عم الت كير
اإلبداعي في العمؿ.
جميع الفقرات

الوسط

الوزن النحراف

الحسابي النسبي المعياري

قيمة t

القيمة
الحتمالية

الترتيب

7.7

76.6

1.4

13.266

0.000

4

8.3

83.1

1.2

22.613

0.000

1

7.8

78.4

1.2

17.621

0.000

2

7.8

78.3

1.4

15.234

0.000

3

7.3

73.4

1.6

9.608

0.000

6

7.5

74.7

1.6

10.716

0.000

5

7.3

73.1

1.6

9.667

0.000

7

7.7

76.8

9.9

81.566

0.000

مف خبلؿ جدوؿ ( )28تبيف النتا ج أف الوزف النسبي البعد األوؿ "اإلبداع" ( )%76.8وىو أكبر
مف القيمة االفتراضية العدد ( )6أي أكبر مف ( ،)%60.0وكانت القيمة االحتمالية ()0.000
وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات المبحوثيف عم

ىذا البعد كانت إيجابية ،وقد

جاءت ال قرة ( " )2أسعى دائماً لتطوير نفسي عمى مستوى العمل" في المرتبة األول في ترتيب
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فقرات ىذا البعد ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%83.1وىو أكبر مف العدد ( )6أي أكبر مف
( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عم أف اآلراء
كانت في ىذه ال قرة إيجابياً حسب المبحوثيف .بينما كانت أضعؼ ال قرات ال قرة ( )7وىي
"أشجع الموظفين عمى التفكير اإلبداعي في العمل" حيث بمغ الوزف النسبي ( )%73.1وىي
أكبر مف العدد ( )6أي أقؿ مف  %60.0والقيمة االحتمالية لم قرة بم ت ( )0.001وىي أقؿ مف
( )0.05مما يدؿ عم أف اآلراء في ىذه ال قرة إيجابية.
بشكؿ عاـ يمكف القوؿ أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عم فقرات ىذا
المجاؿ .ويعزو الباحث ذلؾ إل اىتماـ اإلدارة العميا في الجامعات ال مسطينية الخاصة باإلبداع
وذلؾ مف خبلؿ تبني أنظمة إدارية وأساليب جديدة تدعـ االبتكار وتطوير األعماؿ ،وكذلؾ خمؽ
بي ة عمؿ تدعـ تحرير الطاقات والقدرات لدى موظ ييا ،مما يساىـ في تحقيؽ ميزة تنافسية
لمجامعة مف خبلؿ األفكار الريادية لمعامميف.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات كدراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (فارس،
 ،)2016ودراسة (البمعاوي ،)2015 ،ودراسة (القاسـ ،)2013 ،ودراسة ( Al-Habib,
 ،)2012ودراسة ( .)Dudnik, 2013حيث أكدت أف مستوى اإلبداع كاف مرت عاً بدرجة كبيرة،
ويدؿ ذلؾ عم أىمية االبداع في المنظمات المختم ة ،وتوفر ىذه الخاصية لدى األفراد يساىـ
في تحسيف مركز المنظمات ،ويحقؽ ميزة تنافسية.
 .2تحميل فقرات البعد الثاني :المبادرة
تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة ،وكذلؾ تـ استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي ل قرات البعد الثاني كما ىو موض في الجدوؿ رقـ ()29
جدول رقم ()29
تحميل لفقرات البعد الثاني "المبادرة"
م.
.1
.2

البيان
أبادر نحو االست ادة مف التطورات العممية

في مجاؿ عممي.

أمتمؾ القدرة عم تقديـ مبادرات ابتكارية
فردية.

الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي النسبي المعياري

قيمة t

القيمة

الحتمالية

الترتيب

8.0

79.6

1.4

15.733

0.000

3

7.7

77.4

1.3

15.342

0.000

6

123

.3
.4
.5
.6
.7

أعمؿ عم بناء عبلقات جيدة مع زمبلء
العمؿ لتطوير الخدمات المقدمة.
أسع نحو استثمار ال رص الجديدة في
عممي.
أعمؿ عم بناء منظور مستقبمي لعممي.
أستطيع العمؿ ضمف فريؽ وتقديـ مبادرات
ابتكارية جماعية.
أبادر في نسج عبلقات استراتيجية تخدـ

مصمحة العمؿ.

جميع الفقرات

8.0

80.1

1.3

17.624

0.000

2

8.0

79.5

1.3

17.444

0.000

4

7.9

78.5

1.4

14.835

0.000

5

8.1

81.2

1.3

19.293

0.000

1

7.5

74.8

1.3

12.950

0.000

7

7.9

78.7

9.4

88.627

0.000

مف خبلؿ جدوؿ رقـ ( )29تبيف النتا ج أف الوزف النسبي لمبعد الثاني "المبادرة"
( )%78.7وىي أكبر مف القيمة الم ترضة العدد ( )6أي أكبر مف  %60.0وكانت القيمة
االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات المبحوثيف عم ىذا البعد
كانت إيجابية ،وقد جاءت ال قرة ( " )6أستطيع العمل ضمن فريق وتقديم مبادرات ابتكارية
جماعية" في المرتبة األول في ترتيب فقرات ىذا البعد ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%81.2وىو
أكبر مف العدد ( )6أي أكبر مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي أقؿ مف
( )0.05مما يدؿ عم

أف اآلراء كانت في ىذه ال قرة إيجابية حسب المبحوثيف ،بينما كانت

أضعؼ ال قرات ال قرة ( )7وىي " أبادر في نسج عالقات استراتيجية تخدم مصمحة العمل" بوزف
نسبي  %74.8وىي أكبر مف  %60.0والقيمة االحتمالية لم قرة بم ت ( )0.000وىي أقؿ مف
( )0.05مما يدؿ عم أف آراء المبحوثيف عم ىذه ال قرة كانت إيجابية.
بشكؿ عاـ يمكف القوؿ أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عم فقرات ىذا
المجاؿ .ويعزو الباحث ذلؾ إل

السموؾ ال عاؿ لمعامميف في الجامعات الخاصة نحو توقع

االحتياجات والت يرات في بي ة العمؿ ،باإلضافة إل أف طبيعة العقود واستمرار عمؿ الموظؼ
منوط بمستوى األداء مما يح ز الموظؼ عم المبادرة والتقدـ باألفكار الريادية باستمرار لمح اظ
عم عممو.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات كدراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (عمي،
 ،)2016ودراسة (فارس ،)2016 ،ودراسة ( ،)Al-Damen, 2015ودراسة (القاسـ.)2013 ،
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حيث أكدت ىذه الدراسات أف مستوى المبادرة كاف مرت عاً بدرجة كبيرة ،ويعزى االت اؽ إل تشابو
مجتمعات الدراسة ،حيث استيدفت جميع الدراسات المنظمات الخاصة والتي تعن

بالمبادرات

ال ردية والجماعية وتشجع عم األفكار الجديدة.
 .3تحميل فقرات البعد الثالث :المخاطرة
تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة ،وكذلؾ تـ استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي ل قرات البعد الثالث كما ىو موض في الجدوؿ رقـ ()30
جدول رقم ()30
تحميل لفقرات البعد الثالث "المخاطرة"

م.
.1
.2
.3
.4
.5

البيان
أعتقد أف أعظـ المكاسب وال وا د
تكمف خمؼ المخاطر المحسوبة.
أمتمؾ القدرة عم مواجية
الصعوبات والتحديات.
أؤمف بضرورة مواجية ت يرات البي ة

ال جا ية.

أميؿ لمعمؿ بجرأة في الحاالت التي
تتسـ بمخاطرة عالية.
أر ب بتحقيؽ االىداؼ الصعبة
لتحقيؽ درجات عالية مف الرضا.
لدي ق اررات حاسمة في العمؿ

 .6ب ض النظر عف درجة المخاطرة

الوسط

الوزن النحراف

الحسابي النسبي المعياري

قيمة t

القيمة
الحتمالية

الترتيب

7.4

74.0

1.6

9.832

0.000

4

8.0

79.7

1.2

19.604

0.000

1

7.7

76.8

1.4

13.902

0.000

3

7.1

70.5

1.6

7.677

0.000

5

7.7

76.9

1.4

14.106

0.000

2

6.7

67.3

1.6

5.236

0.000

6

وحالة عدـ التأكد.

.7

أسع إل المخاطرة في أعماؿ
ير واضحة النتا ج.

جميع الفقرات

5.6

56.3

2.1

-2.058

0.042

7.2

71.7

10.7

70.152

0.000

مف خبلؿ جدوؿ رقـ ( )30تبيف النتا ج أف الوزف النسبي لمبعد الثالث "المخاطرة"
( )%71.7وىي أكبر القيمة الم ترضة العدد ( )6أي أكبر مف  %60.0وكانت القيمة
االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات المبحوثيف عم ىذا البعد
125

7

كانت إيجابية ،وقد جاءت ال قرة ( " )2أمتمك القدرة عمى مواجية الصعوبات والتحديات" في
المرتبة األول

في ترتيب فقرات ىذا البعد ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%79.7وىو أكبر مف

العدد ( )6أي أكبر مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي أقؿ مف ()0.05
مما يدؿ عم

أف اآلراء كانت في ىذه ال قرة إيجابية حسب المبحوثيف ،بينما كانت أضعؼ

ال قرات ال قرة ( )7وىي " أسعى إلى المخاطرة في أعمال غير واضحة النتائج" بوزف نسبي
 %56.3وىي أقؿ مف  %60.0والقيمة االحتمالية لم قرة بم ت ( )0.042وىي أقؿ مف ()0.05
مما يدؿ عم أف آراء المبحوثيف عم ىذه ال قرة سمبية وىذا يعني أف ما يقارب  %50.0مف
المستجيبيف ال يسعوف لممخاطرة في األعماؿ ير الواضحة.
ويعزو الباحث ذلؾ إل

كوف المخاطرة أحد الص ات الميمة التي يجب أف يتمتع بيا

الرياديوف ،حيث يتعامموف مع حاالت عدـ التأكد بثقة عالية ويعمموف عم استثمارىا لمحصوؿ
عم المكاسب والعوا د المادية والمعنوية.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات كدراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (عمي،
 ،)2016ودراسة (فارس ،)2016 ،ودراسة (سمطاف ،)2016 ،ودراسة (المومني،)2016 ،
ودراسة (البمعاوي ،)2015 ،ودراسة (شعث ،)2015 ،ودراسة ( ،)Al-Damen, 2015ودراسة
(المومني ،)2014 ،ودراسة (القاسـ ،)2013 ،ودراسة ( ،)Al-Habib, 2012ودراسة
( ،)Dudnik, 2013ودراسة ( .)Zaman, 2013حيث أكدت أف مستوى المخاطرة كاف مرت عاً
بدرجة كبيرة ،ويدؿ ذلؾ عم

تبني المبحوثيف ثقافة التعامؿ مع حاالت عدـ التأكد واستثمارىا

لتحقيؽ المكاسب المعنوية والمادية سواء عم المستوى الشخصي أو عم مستوى المنظمة ككؿ.
واختم ت ىذه النتا ج مع دراسة (ناصر والعمري ،)2011 ،حيث كاف مستوى المخاطرة
متوسطاً ،ويعزى ذلؾ الختبلؼ عينة الدراسة حيث طبقت الدراسة عم طمبة الدراسات العميا في
تخصص إدارة األعماؿ في جامعتي عماف العربية ودمشؽ ،خبلفاً لمدراسة الحالية التي طبقت
عم اإلدارييف واألكاديمييف العامميف في الجامعات ال مسطينية الخاصة .كما واختم ت مع دراسة
(حسيف )2012 ،حيت أظيرت الدراسة مستوى متوسطاً مف المخاطرة وذلؾ الختبلؼ مجتمع
الدراسة حيث اجريت الدراسة عم شركة صناعية حكومية بالعراؽ مما ي سر انخ اض الدافعية
لدى العامميف بالشركة مقارنة مع القطاع الخاص الذي أجريت بو ىذه الدراسة.
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 .4تحميل فقرات البعد الرابع :الحاجة إلى النجاز
تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة ،وكذلؾ تـ استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي ل قرات البعد الرابع كما ىو موض في الجدوؿ رقـ ()31
جدول رقم ()31
تحميل لفقرات البعد الرابع "الحاجة إلى النجاز"

م.
.1
.2
.3

البيان
تقؿ حاجتي لمراحة عندما أكوف
ميتماً بعمؿ معيف.

عندما تواجيني أي مشكمة فإنني

أستمر بالعمؿ إل أف أقوـ بحميا.
أنجز االعماؿ المطموبة مني بشكؿ

تاـ.

الوسط

الوزن النحراف

الحسابي النسبي المعياري

قيمة t

القيمة
الحتمالية

الترتيب

9.1

90.6

8.7

4.018

0.000

1

8.3

83.0

1.2

22.771

0.000

3

8.5

84.8

1.1

24.780

0.000

2

لدي االستعداد لتقديـ التضحيات
 .4مقابؿ ما سأحصؿ عميو مف عوا د
مستقبمية.

7.6

75.5

1.5

12.119

0.000

7

ينتابني الشعور بال رح عند إنجاز
 .5األعماؿ المطموبة في الوقت
المحدد.

.6
.7

أواصؿ القياـ بالمياـ الموكمة وفؽ
ما تـ التخطيط لو.
أنجز أعمالي قبؿ أف يطمب مني
ذلؾ.
جميع الفقرات

8.1

81.2

1.6

15.432

0.000

4

8.1

80.6

1.3

18.237

0.000

5

7.7

77.3

1.4

14.236

0.000

6

8.2

81.9

16.8

51.688

0.000

مف خبلؿ جدوؿ رقـ ( )31تبيف النتا ج أف الوزف النسبي لمبعد الرابع "الحاجة الى
اإلنجاز" ( )%81.9وىي أكبر القيمة الم ترضة العدد ( )6أي أكبر مف  %60.0وكانت القيمة
االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات المبحوثيف عم ىذا البعد
كانت إيجابية ،وقد جاءت ال قرة ( " )1تقل حاجتي لمراحة عندما أكون ميتماً بعمل معين" في
المرتبة األول

في ترتيب فقرات ىذا البعد ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%90.6وىو أكبر مف
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العدد ( )6أي أكبر مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي أقؿ مف ()0.05
مما يدؿ عم

أف اآلراء كانت في ىذه ال قرة إيجابية حسب المبحوثيف ،بينما كانت أضعؼ

ال قرات ال قرة ( )4وىي " لدي الستعداد لتقديم التضحيات مقابل ما سأحصل عميو من عوائد
مستقبمية" بوزف نسبي  %75.5وىي أكبر مف  %60.0والقيمة االحتمالية لم قرة بم ت
( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عم أف آراء المبحوثيف عم ىذه ال قرة كانت إيجابية.
ويعزو الباحث ذلؾ إل

كوف الر بة بتحقيؽ الطموحات عم

صعيد العمؿ مف أكثر

اىتمامات العامميف في الجامعات ،ألنيـ بشكؿ عاـ يسعوا إل تحقيؽ الذات والمتمثؿ باإلنجازات
المحققة عم صعيدىـ الشخصي وعم صعيد الجامعات التي يعمموف بيا .بينما االستعداد لتقديـ
التضحيات مقابؿ الحصوؿ عم عوا د مستقبمية ير مضمونة و ير مستقرة حيث أف الجامعات
تنتيج سياسة التدوير الوظي ي المستمر عم
المسميات اإلدارية بشكؿ أقؿ ،وتأكيد عم

مستوى المسميات األكاديمية بشكؿ كبير ،وعم
أف االنجازات التي يقوموف بيا ىي لتحقيؽ الذات

أكثر منيا لمحصوؿ عم عوا د مستقبمة.
وات قت ىذه النتا ج مع دراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (عمي ،)2016 ،ودراسة (فارس،
 ،)2016ودراسة (سمطاف ،)2016 ،ودراسة (البمعاوي ،)2015 ،ودراسة (شعث،)2015 ،
ودراسة ( ،)Al-Damen, 2015ودراسة (المومني ،)2014 ،ودراسة (القاسـ ،)2013 ،ودراسة
( ،)Dudnik, 2013ودراسة ( .)Zaman, 2013والتي أكدت جميعيا بأف مستوى الحاجة إل
االنجاز كاف مرت عاً بدرجة كبيرة ،ويرى الباحث أف سبب االت اؽ كاف لتشابو عينة الدراسة في
الدراسات السابقة المتمثمة في اإلدارييف واألكاديمييف ومتخذي القرار في المنظمات الخاصة وبيف
مجتمع الدراسة الحالية ،مما يؤكد عم

االصرار والمثابرة والعمؿ الدؤوب مف أجؿ تحقيؽ

األىداؼ سواء عم المستوى الشخصي أو المؤسسي.
واختم ت ىذه النتا ج مع دراسة (ناصر والعمري ،)2011 ،حيث كاف مستوى الحاجة
إل

االنجاز متوسطاً ،ويعزى ذلؾ الختبلؼ عينة الدراسة حيث طبقت الدراسة عم

طمبة

الدراسات العميا في تخصص إدارة األعماؿ في جامعتي عماف العربية ودمشؽ ،خبلفاً لمدراسة
الحالية التي طبقت عم اإلدارييف واألكاديمييف العامميف في الجامعات ال مسطينية الخاصة .كما
واختم ت مع دراسة (حسيف )2012 ،حيت أظيرت الدراسة مستوى متوسطاً مف الحاجة إل
128

االنجاز وذلؾ الختبلؼ مجتمع الدراسة حيث اجريت الدراسة عم

شركة صناعية حكومية

بالعراؽ مما ي سر انخ اض الدافعية لدى العامميف بالشركة مقارنة مع القطاع الخاص الذي
أجريت بو ىذه الدراسة.
 .5تحميل فقرات البعد الخامس :الثقة بالنفس
تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة ،وكذلؾ تـ استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي ل قرات البعد الخامس كما ىو موض في الجدوؿ ()32
جدول رقم ()32
تحميل لفقرات البعد الخامس "الثقة بالنفس"

البيان

م.

 .1لدي ثقة كبيرة عم تحقيؽ ما أريد.
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أوقف بأنني سأنج في أي عمؿ
جديد أقوـ بو.
لدي االستعداد العميؽ الستعادة ما
فقدتو في العمؿ بم ردي.

أتمتع بالقدرة الكافية في استكشاؼ
الميوؿ ير الواضحة لآلخريف.
اتمتع بثقة عالية في قدرتي عم
الدفاع عف افكاري بالحجة والبرىاف.
أتمسؾ برأيي عند مواجية اآلخريف
إذا كاف ذلؾ في مصمحة العمؿ.
يصعب التثبيط مف عزيمتي ،فانا
أصر عم مواجية العقبات.
جميع الفقرات

الوسط

الوزن النحراف

الحسابي النسبي المعياري

قيمة t

القيمة
الحتمالية

الترتيب

8.6

85.9

1.1

27.060

0.000

1

8.5

84.9

1.2

24.157

0.000

2

7.9

78.5

1.3

16.218

0.000

3

7.3

73.1

1.5

10.273

0.000

7

7.8

78.0

1.3

15.341

0.000

5

7.8

78.2

1.2

16.698

0.000

4

7.7

77.0

1.5

13.104

0.000

6

7.9

79.4

9.8

85.851

0.000

مف خبلؿ جدوؿ ( )32تبيف النتا ج أف الوزف النسبي لمبعد الخامس "الثقة بالنفس"
( )%79.4وىي أكبر القيمة الم ترضة العدد ( )6أي أكبر مف  %60.0وكانت القيمة
االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات المبحوثيف عم ىذا البعد
كانت إيجابية ،وقد جاءت ال قرة ( " )1لدي ثقة كبيرة عمى تحقيق ما أريد" في المرتبة األول في

129

ترتيب فقرات ىذا البعد ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%85.9وىو أكبر مف العدد ( )6أي أكبر
مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عم أف
اآلراء كانت في ىذه ال قرة إيجابية حسب المبحوثيف ،بينما كانت أضعؼ ال قرات ال قرة ( )4وىي
" أتمتع بالقدرة الكافية في استكشاف الميول غير الواضحة لآلخرين" بوزف نسبي  %73.1وىي
أكبر مف  %60.0والقيمة االحتمالية لم قرة بم ت ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عم
أف آراء المبحوثيف عم ىذه ال قرة كانت إيجابية.
ويعزو الباحث ذلؾ لئليماف الذاتي لدى العامميف بقدراتيـ وامكانياتيـ العممية والعممية في
تن يذ المياـ وتحقيؽ األىداؼ باالعتماد عم أن سيـ .ولعؿ بعد الثقة في الن س لـ يحصؿ عم
درجة كبيرة جداً ر ـ ضرورة توفره في رواد األعماؿ بسبب الظروؼ التي تمر بيا الجامعات
وحاالت عدـ التأكد بسبب تذبذب أعداد الطمبة الممتحقيف في الجامعات ،باإلضافة إل أف نسبة
كبيرة مف المبحوثيف يعمموف في مجاؿ االدارة والسكرتاريا وال يتطمب عمميـ طرح األفكار
ومناقشتيا وانما تن يذ التعميمات فقط.
وات قت ىذه النتا ج مع دراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (عمي ،)2016 ،ودراسة (فارس،
 ،)2016ودراسة (سمطاف ،)2016 ،ودراسة (المومني ،)2016 ،ودراسة (شعث،)2015 ،
ودراسة ( ،)Al-Damen, 2015ودراسة (المومني ،)2014 ،ودراسة (القاسـ ،)2013 ،ودراسة
( .)Zaman, 2013والتي أكدت جميعيا بأف مستوى الثقة بالن س كاف مرت عاً بدرجة كبيرة،
ويرى الباحث أف سبب االت اؽ كاف لتشابو عينة الدراسة في الدراسات السابقة المتمثمة في
اإلدارييف واألكاديمييف ومتخذي القرار في المنظمات الخاصة وبيف مجتمع الدراسة الحالية ،مما
يؤكد عم

اإلصرار والمثابرة والعمؿ الدؤوب مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ سواء عم

المستوى

الشخصي أو المؤسسي.
واختم ت ىذه النتا ج مع دراسة (ناصر والعمري ،)2011 ،حيث كاف مستوى الثقة
بالن س متوسطاً ،ويعزى ذلؾ الختبلؼ عينة الدراسة حيث طبقت الدراسة عم طمبة الدراسات
العميا في تخصص إدارة األعماؿ في جامعتي عماف العربية ودمشؽ ،خبلفاً لمدراسة الحالية التي
طبقت عم اإلدارييف واألكاديمييف العامميف في الجامعات ال مسطينية الخاصة .كما واختم ت مع
دراسة (حسيف )2012 ،حيت أظيرت الدراسة مستوى متوسطاً مف الثقة بالن س وذلؾ الختبلؼ
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مجتمع الدراسة حيث أجريت الدراسة عم

شركة صناعية حكومية بالعراؽ مما ي سر انخ اض

الدافعية لدى العامميف بالشركة مقارنة مع القطاع الخاص الذي أجريت بو ىذه الدراسة.
 .6تحميل فقرات البعد السادس :اإليمان الذاتي
تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة ،وكذلؾ تـ استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي ل قرات البعد السادس كما ىو موض في الجدوؿ ()33
جدول رقم ()33
تحميل لفقرات البعد السادس "اإليمان الذاتي "

م.
.1

البيان
أسيطر عم ر باتي وأستطيع
توجيييا لما ىو م يد.

الوسط

الوزن النحراف

الحسابي النسبي المعياري
7.9

79.0

1.3

قيمة t
16.584

القيمة
الحتمالية

الترتيب

0.000

4

أستطيع ضبط ان عاالتي وتعبيري
 .2عف مشاعري عند التعامؿ مع

7.4

73.9

1.7

9.386

0.000

7

اآلخريف.

.3

أستطيع تعمـ أي شيء إذا ما
ت ر ت بشكؿ كامؿ لو.

8.1

81.3

1.2

19.517

0.000

1

عندما أر ب في تحقيؽ أمر ما
 .4أحافظ عم وضوح اليدؼ في
عقمي.

8.0

79.7

1.1

20.455

0.000

3

حينما تواجيني مشكمة صعبة في
 .5العمؿ فإنني أدرسيا بجوانبيا

8.0

79.9

1.2

19.543

0.000

2

المختم ة.

.6
.7

أفكر بنتا ج العمؿ الذي أؤديو قبؿ
البدء باإلجراءات.
أتخذ ق ارراتي بحكمة وبدوف
استعجاؿ.
جميع الفقرات

7.8

78.1

1.2

16.769

0.000

5

7.4

74.4

1.6

10.620

0.000

6

7.8

78.0

9.2

89.494

0.000

مف خبلؿ جدوؿ ( )33تبيف النتا ج أف الوزف النسبي لمبعد السادس "اإليمان الذاتي"
( )%78.0وىي أكبر القيمة الم ترضة العدد ( )6أي أكبر مف  %60.0وكانت القيمة
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االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات المبحوثيف عم ىذا البعد
كانت إيجابية ،وقد جاءت ال قرة ( " )3أستطيع تعمم أي شيء إذا ما تفرغت بشكل كامل لو" في
المرتبة األول

في ترتيب فقرات ىذا البعد ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%81.3وىو أكبر مف

العدد ( )6أي أكبر مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي أقؿ مف ()0.05
مما يدؿ عم

أف اآلراء كانت في ىذه ال قرة إيجابية حسب المبحوثيف ،بينما كانت أضعؼ

ال قرات ال قرة ( )2وىي " أستطيع ضبط انفعالتي وتعبيري عن مشاعري عند التعامل مع
اآلخرين" بوزف نسبي  %73.9وىي أكبر مف  %60.0والقيمة االحتمالية لم قرة بم ت ()0.000
وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عم أف آراء المبحوثيف عم ىذه ال قرة كانت إيجابية.
ويعزو الباحث ذلؾ إل قدرة المبحوثيف عم السيطرة عم أمورىـ والتحكـ بيا وتوجيييا،
خاصة وأف جؿ المبحوثيف مف ف ة الشباب الذي يتمتع بالحكمة والروية وقدرة عم السيطرة عم
االن عاالت وضبط عواط يـ اتجاه اآلخريف.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة
(سمطاف ،)2016 ،ودراسة (المومني ،)2016 ،ودراسة (البمعاوي ،)2015 ،ودراسة (المومني،
 ،)2014ودراسة ( ،)Dudnik, 2013ودراسة ( .)Zaman, 2013حيث أشارت إل مستوى
مرت ع مف اإليماف الذاتي والقدرة عم السيطرة عم األمور والتحكـ فييا وتوجيييا.
واختم ت ىذه الدراسة مع دراسة (ناصر والعمري ،)2011 ،التي أشارت إل

مستوى

متوسط مف اإليماف الذاتي لممبحوثيف ،ويعزى ذلؾ الختبلؼ عينة الدراسة حيث طبقت الدراسة
عم طمبة الدراسات العميا في تخصص إدارة األعماؿ في جامعتي عماف العربية ودمشؽ ،خبلفاً
لمد راسة الحالية التي طبقت عم

اإلدارييف واألكاديمييف العامميف في الجامعات ال مسطينية

الخاصة.
 .7تحميل فقرات البعد السابع :الستقاللية وتحمل المسؤولية
تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة ،وكذلؾ تـ استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي ل قرات البعد السابع كما ىو موض في الجدوؿ ()34
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جدول رقم ()34
تحميل لفقرات البعد السابع "الستقاللية وتحمل المسؤولية"

م.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

البيان
أتمتع بحرية اتخاذ القرار في تحديد
طريقة وكي ية أداء عممي.
أتخذ ق اررات العمؿ اليومية عف
قناعة ومس ولية.
يمكنني تدبر أموري بن سي في أي
عمؿ أقوـ بو.

أستثمر وقت العمؿ فيما أحب
وبالطريقة التي تناسبني.
أتحمؿ مسؤولية ما أقوـ بو مف
أعماؿ.
أتخذ الق اررات وأن ذىا دوف االعتماد
عم اآلخريف.
نتا ج العمؿ دا ماً أفضؿ عندما
تكوف تحت إشرافي الشخصي.
جميع الفقرات

الوسط

الوزن النحراف

الحسابي النسبي المعياري

قيمة t

القيمة
الحتمالية

الترتيب

7.7

77.2

1.4

13.577

0.000

5

8.0

80.1

1.3

17.545

0.000

3

8.1

80.6

1.2

19.538

0.000

2

7.7

77.1

1.4

14.199

0.000

6

8.4

83.7

1.4

19.970

0.000

1

7.5

75.0

1.6

10.902

0.000

7

7.8

78.2

1.5

14.179

0.000

4

7.9

78.8

9.9

83.932

0.000

مف خبلؿ جدوؿ ( )34تبيف النتا ج أف الوزف النسبي لمبعد السابع "الستقاللية وتحمل
المسئولية" ( )%78.8وىي أكبر القيمة الم ترضة العدد ( )6أي أكبر مف  %60.0وكانت
القيمة االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات المبحوثيف عم ىذا
البعد كانت إيجابية ،وقد جاءت ال قرة ( " )5أتحمل مسؤولية ما أقوم بو من أعمال ".في المرتبة
األول في ترتيب فقرات ىذا البعد ،حيث بمغ الوزف النسبي ( )%83.7وىو أكبر مف العدد ()6
أي أكبر مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ
عم أف اآلراء كانت في ىذه ال قرة إيجابية حسب المبحوثيف ،بينما كانت أضعؼ ال قرات ال قرة
( )6وىي " أتخذ الق اررات وأنفذىا دون العتماد عمى اآلخرين" بوزف نسبي  %75.0وىي أكبر
مف  %60.0والقيمة االحتمالية لم قرة بم ت ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عم أف
آراء المبحوثيف عم ىذه ال قرة كانت إيجابية.
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ويري الباحث أف مستوى االستقبللية وتحمؿ المسؤولية كاف مرت عاً ،وذلؾ ألنيا
المبحوثيف يعمموف في مؤسسات خاصة ممموكة لم ير ودرجة االستقبللية محدودة ،بينما درجة
المسؤولية مرت عة ،وخاصة في الوظا ؼ اإلدارية التي يعتمد فييا الموظؼ عم تمقي التعميمات
ولو استقبللية محدودة في اتخاذ الق اررات باستثناء الق اررات اليومية الروتينية ،مع تحمؿ كافة
التبعيات والنتا ج المترتبة عم ذلؾ ،ويتض ذلؾ جمياً مف كوف نسبة ال قرة " أتحمؿ مسؤولية ما
أقوـ بو مف أعماؿ" ىي أعم نسبة  ،%83.7فيما كانت نسبة ال قرة " أتخذ الق اررات وأن ذىا دوف
االعتماد عم اآلخريف" ىي أدن نسبة  ،%75وكذلؾ فقرة "أتمتع بحرية إتخاذ القرار في تحديد
طريقة وكي ية أداء عممي" حازت عم نسبة  ،%77.2وىذا يدؿ عم حرية محدودة في إتخاذ
الق اررات.
وات قت ىذه النتا ج مع دراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (فارس ،)2016 ،ودراسة
(سمطاف ،)2016 ،ودراسة (البمعاوي ،)2015 ،ودراسة ( ،)Al-Damen, 2015ودراسة
(القاسـ ،)2013 ،ودراسة ( .)Dudnik, 2013ويعزو الباحث سبب االت اؽ لر بة المبحوثيف
وسعييـ إل أف يكوف كؿ منيـ الر يس المباشر لذاتو في العمؿ ،فضبلً عف سعييـ لتن يذ المياـ
الموكمة مييـ وفؽ االسموب الذي يؤمف ليـ حرية التصرؼ في العمؿ.

رابعاً /نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني لمدراسة ومناقشتيا:
ينص السؤاؿ الثاني عم ما يمي:

ما مستوى األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية الخاصة؟
لئلجابة عم

السؤاؿ الثاني لمدراسة ،تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة ،واستخراج

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لممحور الثاني :األداء المؤسسي ،كما
ىو موض في الجدوؿ رقـ (:)35
جدول ()35

تحميل لفقرات المحور الثاني "األداء المؤسسي"
م.
.1
.2

البيان
يتـ تن يذ األعماؿ والمياـ الجامعية
المطموبة وفقاً لمخطط المعدة مسبقاً.

يتـ إجراء وتن يذ المعامبلت األكاديمية

الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي النسبي المعياري

قيمة t

القيمة

الحتمالية

الترتيب

7.9

79.3

1.5

15.106

0.000

1

7.7

76.6

1.3

14.160

0.000

3
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واإلدارية في الوقت المحدد ليا.
.3

يوجد مؤشرات قياس محددة ومناسبة
لقياس األداء المؤسسي في الجامعة.
تسع

.4

.5

سوؽ العمؿ وحاجات المجتمع المتجددة

.7
.8

تقدـ الجامعة خدماتيا لممست يديف بجودة
وك اءة عالية.
الجامعة

الشكاوى

بالحسباف

والمقترحات المقدمة مف المتعامميف معيا

.10
.11
.12
.13
.14

7.7

7.3

76.9

72.5

1.4

1.6

13.721

8.850

0.000

0.000

2

6

لتحسيف األداء.
تعمؿ الجامعة باستمرار عم

متابعة

الخريجيف بعد تخرجيـ مف الجامعة.
يتوفر لدى الجامعة استراتيجية واضحة
لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة.
تسع الجامعة لتطوير أدا يا (األكاديمي،

.9

7.0

70.0

1.6

7.295

0.000

10

باستمرار.

تأخذ
.6

الجامعة لمتابعة ومراعاة متطمبات

6.9

69.1

1.7

6.071

0.000

13

والبحثي ،واالداري) باستخداـ وسا ؿ

6.3

63.2

1.7

2.139

0.034

15

7.2

72.3

1.7

8.208

0.000

7

7.6

75.5

1.7

10.491

0.000

4

تكنولوجية حديثة ومتطورة.

استثمار الموارد

تعمؿ الجامعة عم
البشرية المتاحة.

يتمتع العامموف بالقدرة عم ابتكار الحموؿ
وتطوير األداء المؤسسي في الجامعي.
تسع

استثمار قدرات

الجامعة إل

العامميف والطاقات الكامنة لدييـ.
تحرص الجامعة عم
بشكؿ مستمر.

تحسيف األداء

يوجد لدى الجامعة القدرة عم

تطوير

مخرجات العمؿ األكاديمي واالداري لدييا.
تسع

الجامعة لمقياـ بمس

 .15فترة أخرى لقياس مدى رض
عف خدماتيا.

تعمؿ الجامعة عم

ميداني بيف
المجتمع

دعـ أنشطة البحث

 .16والتطوير مف أجؿ االرتقاء بأدا يا

7.1

71.2

1.5

8.371

0.000

9

6.8

68.4

1.4

7.020

0.000

14

6.9

69.2

1.6

6.704

0.000

12

7.1

71.3

1.9

6.913

0.000

8

7.4

74.2

1.5

11.155

0.000

5

6.1

6.0

المؤسسي.
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61.2

60.1

1.9

1.9

0.743

0.047

0.459

0.963

17

18

تيتـ الجامعة بكافة أنشطة الداعمة لعممية
 .17التحسيف

المستمر

وتدريب

العامميف

6.2

62.0

1.9

1.217

0.226

16

واستقطاب الك اءات.

.18

يتـ مراعاة جودة المعمومات البلزـ توافرىا

التخاذ ق اررات سميمة.

جميع الفقرات

7.0

69.5

1.7

6.330

0.000

7.0

69.9

12.2

59.883

0.000

مف خبلؿ جدوؿ رقـ ( )35تبيف النتا ج أف الوزف النسبي لممحور الثاني" :األداء
المؤسسي" ( )%69.9وىي أكبر القيمة الم ترضة العدد ( )6أي أكبر مف  %60.0وكانت
القيمة االحتمالية ( )0.000وىي أقؿ مف ( )0.05وىذا يعني أف استجابات المبحوثيف عم ىذا
البعد كانت إيجابية ،وقد جاءت ال قرة ( " )1يتم تنفيذ األعمال والميام الجامعية المطموبة وفقاً
لمخطط المعدة مسبقاً" في المرتبة األول في ترتيب فقرات ىذا البعد ،حيث بمغ الوزف النسبي
( )%79.3وىو أكبر مف العدد ( )6أي أكبر مف ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي
( ،)0.000وىي أقؿ مف ( )0.05مما يدؿ عم أف اآلراء كانت في ىذه ال قرة إيجابية حسب
المبحوثيف ،بينما كانت أضعؼ ال قرات ال قرة ( )16وىي " تعمل الجامعة عمى دعم انشطة
البحث والتطوير من أجل الرتقاء بأدائيا المؤسسي" بوزف نسبي  %60.1وىي أكبر مف
 %60.0والقيمة االحتمالية لم قرة بم ت ( )0.963وىي أكبر مف ( )0.05مما يدؿ عم أف آراء
المبحوثيف عم ىذه ال قرة كانت عم الحياد.
ويعزو الباحث حصوؿ ال قرة األول " يتـ تن يذ األعماؿ والمياـ الجامعية المطموبة وفقاً
لمخطط المعدة مسبقاً" عم

أعم

درجة بوزف نسبي  ،%79.3لوجود نظاـ لمجمس الجامعة

واألمناء في الجامعات ال مسطينية الخاصة يقضي بصبلحية كبل المجمسيف في عممية اعتماد
الخطط االستراتيجية واألنظمة والقوانيف الجامعية ،ويشاركوف في وضعيا وتحديثيا واالشراؼ
والمتابعة عم

تن يذىا ،باإلضافة إل

عمميات التقييـ المستمرة لمستوى تن يذ الخطط مف قبؿ

وحدات الجودة في ىذه الجامعات ،مما جعؿ استجابة المبحوثيف ليذه ال قرة إيجابية بدرجة كبيرة.
وجاءت ال قرة الخامسة " تقدـ الجامعة خدماتيا لممست يديف بجودة وك اءة عالية" في
المرتبة الثانية بوزف نسبي  ،%76.9ويرجع ذلؾ إل اىتماـ إدارة الجامعات ال مسطينية الخاصة
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11

في جودة الخدمات المقدمة لمطمبة وسرعة إنجاز المعامبلت والرد عم المطالبات بمرونة عالية
سعياً في كسب ثقة الطمبة لنشر سمعة طيبة عف أدا يا واستقطاب أكبر عدد مف الطمبة الجدد.
فيما حصمت ال قرة رقـ " 16تعمؿ الجامعة عم دعـ أنشطة البحث والتطوير مف أجؿ االرتقاء
بأدا يا المؤسسي" عم أدن موافقة بوزف نسبي  ،%61.1تبلىا ال قرة رقـ  " 15تسع الجامعة
لمقياـ بمس ميداني بيف فترة أخرى لقياس مدى رض المجتمع عف خدماتيا" عم
 ،%61.2ويعزو الباحث ذلؾ إل

وزف نسبي

أف الجامعات ال مسطينية الخاصة في قطاع

زة حديثة

النشأة ،وعدد الطمبة الخريجيف محدود وال زاؿ تأثير الجامعات في سوؽ العمؿ محدود مقارنة
بالجامعات األخرى ،باإلضافة أنو الزاؿ ال يوجد برنامج دراسات عميا في الجامعات ال مسطينية
الخاصة في قطاع زة لذا فإف عممية البحث والتطوير محدودة ومقتصرة عم قسـ الجودة في
الجامعة.
ات قت نتا ج الدراسة مع دراسة (أبو حسنة )2014 ،حيث أظيرت الدراسة درجة موافقة
كبيرة حوؿ قبوؿ قيادات كمية التربية في الجامعات ال مسطينية بتحسف مستوى األداء المؤسسي،
ودراسة (أبو ريا ،)2014 ،والتي أظيرت درجة موافقة كبيرة حوؿ توافر معايير التميز المؤسسي
مف وجية نظر العامميف ذوي الوظا ؼ اإلشرافية في و ازرتي العمؿ والش وف االجتماعية ،ودراسة
(المدىوف ،)2014 ،والتي أظيرت درجة موافقة كبيرة حوؿ توفر معايير التميز األمريكي مف
وجية نظر العامميف ذوي الوظا ؼ اإلشرافية في وزارة التربية والتعميـ ،ويعزو الباحث ذلؾ لتشابو
مجتمع الدراسة.
واختم ت الدراسة مع دراسة (حسينة )2015 ،والتي طبقت عم كمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة محمد خيصر ،حيث أظيرت مستوى متوسط مف األداء
المؤسسي ،ويعزو الباحث ذلؾ الختبلؼ مجتمع الدراسة حيث طبقت دراسة حسينة في الج از ر
الذي لو خصا ص اجتماعية تختمؼ عف بي ة ىذه الدراسة التي طبقت عم قطاع زة.
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خامساً /نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث لمدراسة ومناقشتيا:
ينص السؤاؿ الثالث عم ما يمي:

مـــا العالقـــة بـــين الخصـــائص الرياديـــة وتحســـين مســـتوى األداء المؤسســـي فـــي
الجامعات الفمسطينية الخاصة؟

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث ،وضع الباحث فرضية لدراسة العبلقة بيف الخصا ص

الريادية بأبعادىا السبعة وبيف تحسيف مستوى األداء المؤسسي لمجامعات الخاصة.
الفرضية الرئيسية األولى:
توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الخصا ص
الريادية (اإلبداع ،المبادرة ،المخاطرة ،الحاجة إل

اإلنجاز ،الثقة بالن س ،اإليماف الذاتي،

االستقبللية وتحمؿ المس ولية) وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية
الخاصة.
لدراسة ال رضية األول

قاـ الباحث بإيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف لكؿ بعد مف أبعاد

المت ير المستقؿ "الخصا ص الريادية" مع المت ير التابع "األداء المؤسسي في الجامعات
الخاصة" ،وىو ما يوضحو جدوؿ رقـ (:)36
جدول رقم ()36
معامل الرتباط لختبار العالقة بين الخصائص الريادية واألداء المؤسسي

قيمة ر

الدللة

الدللة

البعد األول – اإلبداع

0.507

0.001

دالة

البعد الثاني – المبادرة

0.398

0.001

دالة

البعد الثالث – المخاطرة

0.236

0.001

دالة

البعد رابع – الحاجة ال اإلنجاز

0.328

0.001

دالة

البعد الخامس -الثقة بالن س

0.451

0.001

دالة

البعد السادس  -اإليماف الذاتي

0.421

0.001

دالة

البعد السابع -االستقبللية وتحمؿ المس ولية

0.436

0.001

دالة

0.509

0.001

دالة

المجالت

الخصائص الريادية
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يتض مف جدوؿ رقـ ( )36أنو توجد عبلقة ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة
( )α ≥ 0.05بيف بيف الخصا ص الريادية وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات
ال مسطينية الخاصة حيث كانت قيمة (ر) =  0.509والداللة اإلحصا ية أقؿ مف .0.05
 .1.1يوجد عبلقة ذات داللة إحصا ية بيف اإلبداع ومستوى األداء المؤسسي حيث كانت قيمة
(ر) =  0.507والداللة اإلحصا ية أقؿ مف .0.05
 .1.2يوجد عبلقة ذات داللة إحصا ية بيف المبادرة ومستوى األداء المؤسسي حيث كانت قيمة
(ر) =  0.398والداللة اإلحصا ية أقؿ مف .0.05
 .1.3يوجد عبلقة ذات داللة إحصا ية بيف المخاطرة ومستوى األداء المؤسسي حيث كانت
قيمة (ر) =  0.236والداللة اإلحصا ية أقؿ مف .0.05
 .1.4يوجد عبلقة ذات داللة إحصا ية بيف الحاجة ال

اإلنجاز ومستوى األداء المؤسسي

حيث كانت قيمة (ر) =  0.328والداللة اإلحصا ية أقؿ مف .0.05
 .1.5يوجد عبلقة ذات داللة إحصا ية بيف الثقة بالن س ومستوى األداء المؤسسي حيث كانت
قيمة (ر) =  0.451والداللة اإلحصا ية أقؿ مف .0.05
 .1.6يوجد عبلقة ذات داللة إحصا ية بيف اإليماف الذاتي ومستوى األداء المؤسسي حيث
كانت قيمة (ر) =  0.421والداللة اإلحصا ية أقؿ مف .0.05
 .1.7يوجد عبلقة ذات داللة إحصا ية بيف االستقبللية وتحمؿ المس ولية ومستوى األداء
المؤسسي حيث كانت قيمة (ر) =  0.436والداللة اإلحصا ية أقؿ مف .0.05
ولمتحقؽ مف عبلقة كؿ خاصية مف الخصا ص الريادية في تحسيف مستوى األداء
المؤسسي لمجامعات الخاصة ،قام الباحث بتجزئة الفرضية الرئيسية األولى إلى سبع فرضيات
فرعية ،كما ىو موضح أدناه:
 .1الفرضية الفرعية األولى:
توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف اإلبداع وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
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الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف لبياف ىذه العبلقة ،كما يتض
في الجدوؿ رقـ (:)37
جدول رقم ()37
معامل الرتباط لختبار العالقة بين اإلبداع واألداء المؤسسي

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

عبلقة االرتباط بيف االبداع وتحسف مستوى

0.507

األداء المؤسسي في الجامعات الخاصة.

القيمة الحتمالية (* )Sig

0.001

* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

أشارت النتا ج أف قيمة معامؿ االرتباط (ر) =  ،0.507والداللة اإلحصا ية
( ،)Sig=0.001حيث أف القيمة االحتمالية أص ر مف  0.05وبالتالي توجد عبلقة ذات داللة
احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف اإلبداع واألداء المؤسسي لمجامعات ال مسطينية
الخاصة في قطاع زة.
ويعزو الباحث ذلؾ إل

أف اإلبداع لو عبلقة وثيقة بمستوى األداء في الجامعات

ال مسطينية الخاصة ،فالعامموف في الجامعات الخاصة لدييـ القدرة عم
األساليب القديمة ،وخمؽ أفكار جديدة ،وتتي

توليد األفكار وتطوير

بي ة العمؿ تولد األفكار وتشجع عم

طرح

المبادرات ،وتتبن األفكار اإلبداعية.
وات قت ىذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة التي ت يد بوجود عبلقة بيف خاصية
اإلبداع وبعض المت يرات والم اىيـ اإلدارية األخرى المتعمقة بالمنظمة وعوامؿ نجاحيا ،مثؿ
دراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (فارس ،)2016 ،ودراسة (البمعاوي ،)2015 ،ودراسة (القاسـ،
 ،)2013ودراسة ( ،)Dudnik, 2013ودراسة ( ،)Al-Habib, 2012ويعزو الباحث ذلؾ إل
أف اإلبداع يرتبط بعبلقة وثيقة بالتطور والنمو في المنظمات ،وتوليد األفكار الجديدة.
 .2الفرضية الفرعية الثانية:
توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف المبادرة وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
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الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف لبياف ىذه العبلقة ،كما يتض
في الجدوؿ رقـ (:)38
جدول رقم ()38
معامل الرتباط لختبار العالقة بين المبادرة واألداء المؤسسي

الفرضية

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة الحتمالية (*)Sig

0.398

0.001

عبلقة االرتباط بيف المبادرة وتحسف مستوى
األداء المؤسسي في الجامعات الخاصة.
* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

أشارت النتا ج أف قيمة معامؿ االرتباط (ر) =  ،0.398والداللة اإلحصا ية
( ،)Sig=0.001حيث أف القيمة االحتمالية أص ر مف  0.05وبالتالي توجد عبلقة ذات داللة
احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف المبادرة واألداء المؤسسي لمجامعات ال مسطينية
الخاصة في قطاع زة.
ويعزو الباحث ذلؾ إل

أف المبادرة ليا عبلقة وثيقة بمستوى األداء في الجامعات

ال مسطينية الخاصة ،فالمؤسسات التعميمية ىي بي ة خصبة لمناقشة األفكار وطرح وتبني
المبادرات ال ردية والجماعية ،وىي تعكس السموؾ ال عاؿ لممبحوثيف.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات كدراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (عمي،
 ،)2016ودراسة (فارس ،)2016 ،ودراسة ( ،)Al-Damen, 2015ودراسة (المومني،
 ،)2014ودراسة (القاسـ ،)2013 ،حيث كش ت ىذه الدراسات عف وجود عبلقة ارتباط بيف
خاصية المبادرة وبعض المت يرات والم اىيـ اإلدارية األخرى المتعمقة بالمنظمة وعوامؿ نجاحيا.
حيث أكدت ىذه الدراسات أف مستوى المبادرة كاف مرت عاً بدرجة كبيرة ،ويعزى الباحث االت اؽ
إل

تشابو مجتمعات الدراسة ،حيث استيدفت جميع الدراسات المنظمات الخاصة والتي تعن

بالمبادرات ال ردية والجماعية وتشجع عم األفكار الجديدة.
 .3الفرضية الفرعية الثالثة:
توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف المخاطرة
وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
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الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف لبياف ىذه العبلقة ،كما يتض
في الجدوؿ رقـ (:)39
جدول رقم ()39
معامل الرتباط لختبار العالقة بين المخاطرة واألداء المؤسسي

الفرضية

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة الحتمالية (*)Sig

0.236

0.001

عبلقة االرتباط بيف المخاطرة وتحسف مستوى
األداء المؤسسي في الجامعات الخاصة.
* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

أشارت النتا ج أف قيمة معامؿ االرتباط (ر) =  ،0.236والداللة اإلحصا ية
( ،)Sig=0.001حيث أف القيمة االحتمالية أص ر مف  0.05وبالتالي توجد عبلقة ذات داللة
احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف المخاطرة واألداء المؤسسي لمجامعات ال مسطينية
الخاصة في قطاع زة.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة التي ت يد بوجود عبلقة بيف خاصية
المخاطرة وبعض المت يرات والم اىيـ اإلدارية األخرى المتعمقة بالمنظمة وعوامؿ نجاحيا ،مثؿ
كدراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (عمي ،)2016 ،ودراسة (فارس ،)2016 ،ودراسة (سمطاف،
 ،)2016ودراسة (المومني ،)2016 ،ودراسة (البمعاوي ،)2015 ،ودراسة (شعث،)2015 ،
ودراسة ( ،)Al-Damen, 2015ودراسة (المومني ،)2014 ،ودراسة (القاسـ ،)2013 ،ودراسة
( ،)Al-Habib, 2012ودراسة ( ،)Dudnik, 2013ودراسة ( .)Zaman, 2013حيث كش ت
ىذه الدراسات عف وجود عبلقة ارتباط بيف خاصية المخاطرة وبعض المت يرات والم اىيـ اإلدارية
األخرى المتعمقة بالمنظمة وعوامؿ نجاحيا .حيث أكدت ىذه الدراسات أف مستوى المخاطرة كاف
مرت عاً بدرجة كبيرة ،ويدؿ ذلؾ عم

تبني المبحوثيف ثقافة التعامؿ مع حاالت عدـ التأكد

واستثمارىا لتحقيؽ المكاسب المعنوية والمادية سواء عم

المستوى الشخصي أو عم

مستوى

المنظمة ككؿ.
 .4الفرضية الفرعية الرابعة:
توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الحاجة إل
االنجاز وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
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الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف لبياف ىذه العبلقة ،كما يتض
في الجدوؿ رقـ (:)40
جدول رقم ()40
معامل الرتباط لختبار العالقة بين الحاجة إلى اإل نجاز واألداء المؤسسي
الفرضية

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة الحتمالية (*)Sig

0.328

0.001

عبلقة االرتباط بيف الحاجة إل االنجاز وتحسف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات الخاصة.
* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

أشارت النتا ج أف قيمة معامؿ االرتباط (ر) =  ،0.328والداللة اإلحصا ية
( ،)Sig=0.001حيث أف القيمة االحتمالية أص ر مف  0.05وبالتالي توجد عبلقة ذات داللة
احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الحاجة إل االنجاز واألداء المؤسسي لمجامعات
ال مسطينية الخاصة في قطاع زة.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة التي ت يد بوجود عبلقة بيف خاصية
الحاجة إل

االنجاز وبعض المت يرات والم اىيـ اإلدارية األخرى المتعمقة بالمنظمة وعوامؿ

نجاحيا ،مثؿ دراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (عمي ،)2016 ،ودراسة (فارس ،)2016 ،ودراسة
(سمطاف ،)2016 ،ودراسة (البمعاوي ،)2015 ،ودراسة (شعث ،)2015 ،ودراسة (Al-
 ،)Damen, 2015ودراسة (المومني ،)2014 ،ودراسة (القاسـ ،)2013 ،ودراسة ( Dudnik,
 ،)2013ودراسة ( ،)Zaman, 2013ودراسة (العمري .)2011 ،والتي أكدت جميعيا بأف
مستوى الحاجة إل

االنجاز كاف مرت عاً بدرجة كبيرة ،ويرى الباحث أف ذلؾ يعود إل

كوف

اإلنجاز مرتبط في الر بة في تحقيؽ األىداؼ سواء عم المستوى الشخصي أو المؤسسي.
 .5الفرضية الفرعية الخامسة:
توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الثقة بالن س
وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف لبياف ىذه العبلقة ،كما يتض
في الجدوؿ رقـ (:)41

143

جدول رقم ()41
معامل الرتباط لختبار العالقة بين الثقة بالنفس واألداء المؤسسي

الفرضية

معامل بيرسون لالرتباط

عبلقة االرتباط بيف الثقة بالن س وتحسف مستوى

0.451

األداء المؤسسي في الجامعات الخاصة.

القيمة الحتمالية (*)Sig

0.001

* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

أشارت النتا ج أف قيمة معامؿ االرتباط (ر) =  ،0.451والداللة اإلحصا ية
( ،)Sig=0.001حيث أف القيمة االحتمالية أص ر مف  0.05وبالتالي توجد عبلقة ذات داللة
احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الثقة بالن س واألداء المؤسسي لمجامعات
ال مسطينية الخاصة في قطاع زة.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة التي ت يد بوجود عبلقة بيف خاصية الثقة
بالن س وبعض المت يرات والم اىيـ اإلدارية األخرى المتعمقة بالمنظمة وعوامؿ نجاحيا ،مثؿ
دراسة ( ناـ )2017 ،التي توصمت لوجود عبلقة ارتباط بيف الثقة بالن س والتوجيات
االستراتيجية في شركات صناعة األ ذية في قطاع زة ،ودراسة (فارس )2016 ،التي اكدت
بوجود عبلقة بيف خاصية الثقة بالن س والتخطيط االستراتيجي لمبنوؾ التجارية في قطاع زة،
ودراسة (عمي ،)2016 ،ودراسة (سمطاف ،)2016 ،ودراسة (المومني ،)2016 ،ودراسة (شعث،
 ،)2015ودراسة ( ،)Al-Damen, 2015ودراسة (المومني ،)2014 ،ودراسة (القاسـ،
 ،)2013ودراسة ( .)Zaman, 2013والتي أكدت جميعيا بأف مستوى الثقة بالن س كاف مرت عاً
بدرجة كبيرة ،ويرى الباحث أف الثقة بالن س ليا عبلقة في توجيات ال رد نحو تحسيف األداء
واالرتقاء بأساليب العمؿ.
 .6الفرضية الفرعية السادسة:
توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف اإليماف الذاتي
وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف لبياف ىذه العبلقة ،كما يتض
في الجدوؿ رقـ (:)42
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جدول رقم ()42
معامل الرتباط لختبار العالقة بين اإليمان الذاتي واألداء المؤسسي

الفرضية

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة الحتمالية (*)Sig

عبلقة االرتباط بيف اإليماف الذاتي وتحسف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات

0.421

0.001

الخاصة.
* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

أشارت النتا ج أف قيمة معامؿ االرتباط (ر) =  ،0.421والداللة اإلحصا ية
( ،)Sig=0.001حيث أف القيمة االحتمالية أص ر مف  0.05وبالتالي توجد عبلقة ذات داللة
احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف اإليماف الذاتي واألداء المؤسسي لمجامعات
ال مسطينية الخاصة في قطاع زة.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة التي ت يد بوجود عبلقة بيف خاصية
اإليماف الذاتي وبعض المت يرات والم اىيـ اإلدارية األخرى المتعمقة بالمنظمة وعوامؿ نجاحيا،
مثؿ كدراسة ( ناـ )2017 ،التي توصمت لوجود عبلقة ارتباط بيف الثقة بالن س والتوجيات
االستراتيجية في شركات صناعة األ ذية في قطاع زة  ،ودراسة (البمعاوي )2015 ،والتي
أشارت بوجود عبلقة بيف خاصية اإليماف الذاتي ونمو شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
في قطاع

زة ،ودراسة (سمطاف ،)2016 ،ودراسة (المومني ،)2016 ،ودراسة (المومني،

 ،)2014ودراسة ( ،)Dudnik, 2013ودراسة ( .)Zaman, 2013حيث أشارت إل مستوى
مرت ع مف اإليماف الذاتي والقدرة عم
الباحث ذلؾ إل

السيطرة عم

األمور والتحكـ فييا وتوجيييا .ويعزو

قدرة العامميف في الجامعات الخاصة عم

السيطرة والتحكـ في االن عاالت

الداخمية وتوجيييا نحو تحسيف األداء المؤسسي.
 .7الفرضية الفرعية السابعة:
توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف االستقبللية
وتحمؿ المسؤولية وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف لبياف ىذه العبلقة ،كما يتض
في الجدوؿ رقـ (:)43
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جدول رقم ()43
معامل الرتباط لختبار العالقة بين الستقاللية وتحمل المسؤولية واألداء المؤسسي

الفرضية
عبلقة

االرتباط

بيف

االستقبللية

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة الحتمالية (*)Sig

وتحمؿ

المسؤولية وتحسف مستوى األداء المؤسسي في

0.436

0.001

الجامعات الخاصة.
* االرتباط داؿ احصا ياً عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05

أشارت النتا ج أف قيمة معامؿ االرتباط (ر) =  ،0.436والداللة اإلحصا ية
( ،)Sig=0.001حيث أف القيمة االحتمالية أص ر مف  0.05وبالتالي توجد عبلقة ذات داللة
احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف االستقبللية وتحمؿ المسؤولية واألداء المؤسسي
لمجامعات ال مسطينية الخاصة في قطاع زة.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة التي ت يد بوجود عبلقة بيف خاصية
االستقبللية وتحمؿ المسؤولية وبعض المت يرات والم اىيـ اإلدارية األخرى المتعمقة بالمنظمة
وعوامؿ نجاحيا ،مثؿ دراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (فارس ،)2016 ،ودراسة (سمطاف،
 ،)2016ودراسة ( ،)Al-Damen, 2015ودراسة (القاسـ ،)2013 ،ودراسة ( Dudnik,
 .)2013ويعزو الباحث ذلؾ لدرجة المس ولية التي يتمتع بيا العامموف في الجامعات الخاصة،
ومستوى الريادية التي يمتمكونيا فيـ يميموف إل

أداء أعماليـ دوف التقيد باإلجراءات وروتيف

العمؿ ،بؿ يسعوف بشكؿ مستمر لتطوير أساليب وطرؽ العمؿ.
واختم ت الدراسة مع دراسة (البمعاوي )2015 ،التي توصمت إل أف الحاجة لبلستقبللية
ليس ليا عبلقة وثيقة بالنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وينسب الباحث
االختبلؼ الختبلؼ بي ة العمؿ ،مف حيث حجـ العمؿ وطبيعة المياـ والق اررات اليومية.
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سادساً /نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع لمدراسة ومناقشتيا:
ينص السؤاؿ الرابع عم ما يمي:

مـا أثـر الخصـائص الرياديـة عمـى تحسـين مسـتوى األداء المؤسسـي فـي الجامعـات الفمسـطينية

الخاصة؟

لئلجاب ػػة عمػ ػ سػ ػؤاؿ الد ارس ػػة ال ارب ػػع ،وض ػػع الباح ػػث فرض ػػية لد ارس ػػة ت ػػأثير الخص ػػا ص

الريادية بأبعادىا السبعة عم تحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.

الفرضية الرئيسية الثانية:

يوجد أثر ذو دللة احصائية عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05لمخصائص الريادية
عمى تحسين مستوى األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية الخاصة.
ولموقػػوؼ عمػ مسػػتوى تػػأثير الخصػػا ص الرياديػػة عمػ تحسػػيف مسػػتوى األداء المؤسسػػي
لمجامعػػات ال مسػػطينية الخاصػػة ،الختبػػار ىػػذه ال رضػػية تػػـ اسػػتخداـ االنحػػدار الخطػػي لتحميػػؿ
أثر المت ير المستقؿ (الخصا ص الريادية) عم المت يػر التػابع (األداء المؤسسػي) ،وقػد تبػيف

مػػف خػػبلؿ نتػػا ج ىػػذا التحميػػؿ أف معادلػػة االنحػػدار جيػػدة ومقبولػػة حيػػث أف قيمػػة  Fالمحسػػوبة
تساوي ( )7.933وىي ذات داللػة إحصػا ية عنػد مسػتوى ( )1011حيػث أف القيمػة االحتماليػة

تسػػاوي ( )10111وىػػي أقػػؿ مػػف ( .)1011وىػػذا يػػدؿ عم ػ وجػػود عبلقػػة معنويػػة ذات داللػػة
إحصا ية بيف أبعاد الخصػا ص الرياديػة واألداء المؤسسػي وأف نمػوذج االنحػدار جيػد الػ حػد

ما.

Y = 10.247+0.372(X1) + 0.146(X2) – 0.176(X3) + 0.068(X4) +
)0.078(X5) + 0.047 (X6) + 0.213 (X7) + 0.753 (X8
االلتشام المؤسسي Y :
اإلبذاع X1:

المببدرة X2:

المخبطزة X3:
الحبجت الى اإلنجبس X4:
الثقت ببلنفس X5:

اإليمبن الذاتي X6:

االستقالليت وتحمل المسئوليت X7:
الخصبئص الزيبديتX8:
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جذول رقم ()44
يوضح تحليل االنحذار الخطي لقياس تأثير أبعاد الخصائص الريادية على األداء المؤسسي
معامالت
معامالت

الخطأ

الثابت

10.247

9.319

المتغيرات المستقمة

النحدار

النحدار

المعيارية

المعيار

القيمة

قيمة t

الحتمالية
sig.

Beta

مستوى

الدللة عند
()0.05

1.100

0.274

ير داؿ

اإلبداع

0.372

0.154

0.303

2.421

0.017

داؿ

المبادرة

0.146

0.141

0.112

1.039

0.301

ير داؿ

المخاطرة

-0.176

0.113

-0.155

-1.559

0.122

ير داؿ

الحاجة ال اإلنجاز

0.068

0.065

0.093

1.035

0.303

ير داؿ

الثقة بالن س

0.078

0.170

0.062

0.459

0.647

ير داؿ

اإليماف الذاتي

0.047

0.153

0.035

0.305

0.761

ير داؿ

االسػ ػ ػ ػ ػ ػػتقبللية وتحمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

0.213

0.141

0.174

1.514

0.133

الخصائص الريادية

.753

.112

.509

6.722

0.000

المس ولية

ير داؿ
دال

تحميؿ التبايف ANOVA
قيمة اختبار F

7.933

قيمة معامؿ الت سير المعدؿ R2

0.272

القيمة االحتمالية
القيمة االحتمالية لمعامؿ
الت سير

0.000
0.000

ومػػف خػػبلؿ الداللػػة اإلحصػػا ية يتض ػ أنػػو يوجػػد تػػأثير بػػيف الخصػػا ص الرياديػػة بشػػكؿ عػػاـ
واألداء المؤسسي حيث كانت قيمػة الداللػة اإلحصػا ية  10115وىػي أقػؿ مػف  1011وكػاف مقػدار
التأثير قيمة  βوالتي تساوي  10610وىذا يعني أنػو كممػا ت يػر المت يػر التػابع (األداء المؤسسػي)
بمقدار وحدة واحدة ت ير المت ير المستقؿ (الخصا ص الريادية) بمقدار  10615وذلؾ بر ـ وجود
تأثير كما أظيرت النتا ج أنو:
 .1يوجد أثر لئلبداع عم األداء المؤسسي المقدمة حيث بم ت قيمػة الداللػة اإلحصػا ية 1.156
وىي أقؿ مف .1011
 .2ال يوج ػػد أث ػػر لممب ػػادرة عمػ ػ األداء المؤسس ػػي المقدم ػػة حي ػػث بم ػػت قيم ػػة الدالل ػػة اإلحص ػػا ية
 10015وىي أكبر مف .1011
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 .3ال يوجػػد أثػػر لممخػػاطرة عم ػ األداء المؤسسػػي المقدمػػة حيػػث بم ػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػا ية
 10522وىي أكبر مف .1011
 .4ال يوجػػد أثػػر الحاجػػة ال ػ اإلنجػػاز عم ػ األداء المؤسسػػي المقدمػػة حيػػث بم ػػت قيمػػة الداللػػة
اإلحصا ية  10010وىي أكبر مف .1011
 .5ال يوجد أثر الثقة بالن س عم األداء المؤسسػي المقدمػة حيػث بم ػت قيمػة الداللػة اإلحصػا ية
 10696وىي أكبر مف .1011
 .6ال يوج ػ ػػد أث ػ ػػر اإليم ػ ػػاف ال ػ ػػذاتي عمػػ ػ األداء المؤسس ػ ػػي المقدم ػ ػػة حي ػ ػػث بم ػ ػػت قيم ػ ػػة الدالل ػ ػػة
اإلحصا ية  10665وىي أكبر مف .1011
 .7ال يوجػػد أثػػر االسػػتقبللية وتحمػػؿ المس ػ ولية عم ػ األداء المؤسسػػي المقدمػػة حيػػث بم ػػت قيمػػة
الداللة اإلحصا ية  10500وىي أكبر مف .1011
ولمعرفة األثر تم استخدام األمر  Stepwiseلمعرفة التأثير الحقيقي ونتج عن ذلك:
جدول رقم ()45
يوضح تحميل النحدار الخطي لقياس تأثير الخصائص الريادية عمى األداء المؤسسي
معامالت

معامالت

الخطأ

الثابت

11.655

8.659

المتغيرات المستقمة

النحدار

النحدار

المعيارية

المعيار

القيمة

الحتمالية

قيمة t

sig.

Beta

مستوى

الدللة عند
()0.05

1.346

0.181

داؿ

المخاطرة

-0.256

0.118

-0.224

-2.168-

0.032

داؿ

الخصائص الريادية

0.983

0.153

0.665

6.419

0.000

داؿ

تحميؿ التبايف ANOVA
قيمة اختبار F

25.588

قيمة معامؿ الت سير المعدؿ R2

0.286

القيمة االحتمالية
القيمة االحتمالية لمعامؿ
الت سير

0.000
0.000

ومػػف خػػبلؿ الداللػػة اإلحصػػا ية يتض ػ أنػػو يوجػػد تػػأثير ب ػيف المخػػاطرة واف كانػػت عكسػػية
واألداء المؤسسي حيث كانت قيمة الداللة اإلحصا ية  10102وىي أقؿ مػف  1011و كػاف مقػدار
التأثير قيمػة  βو التػي تسػاوي  10216بالسػالب وىػذا يعنػي أنػو كممػا ت يػر المت يػر التػابع (األداء
المؤسسي) بمقدار وحدة واحدة ت ير عكسياً المت ير المستقؿ (المخاطرة) بمقدار  .10216وبشػكؿ
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عػػاـ يتض ػ أنػػو يوجػػد تػػأثير بػػيف الخصػػا ص الرياديػػة بشػػكؿ عػػاـ واألداء المؤسسػػي حيػػث كانػػت
قيمػػة الداللػػة اإلحصػػا ية  10115وىػػي أقػػؿ مػػف  1011وكػػاف مقػػدار التػػأثير قيمػػة  βوالتػػي تسػػاوي
 10480وىػػذا يعنػػي أنػػو كممػػا ت يػػر المت يػػر التػػابع (األداء المؤسسػػي) بمقػػدار وحػػدة واحػػدة ت يػػر
المت ير المستقؿ (الخصا ص الريادية) بمقدار .10480
ولمتحقؽ مف أثر كؿ خاصية مف الخصا ص الريادية في تحسيف مستوى األداء
المؤسسي لمجامعات الخاصة ،قام الباحث بتجزئة الفرضية الرئيسية الثانية إلى سبع فرضيات
فرعية ،كما ىو موضح أدناه:
 .1الفرضية الفرعية األولى:
يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف اإلبداع وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االنحدار الخطي لبيػاف ىػذا التػأثير ،كمػا يتضػ فػي
الجدوؿ رقـ ( ،)44حيث أظيػرت النتػا ج وجػود أثػر لئلبػداع عمػ األداء المؤسسػي المقدمػة حيػث
بم ػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػا ية  1.156وىػػي أقػػؿ مػػف  .1011ولمعرفػػة األثػػر تػػـ اسػػتخداـ األمػػر
 Stepwiseلمعرفػػة التػػأثير الحقيقػػي ونػػتج عػػف ذلػػؾ أنػػو ال يوجػػد أثػػر ذو داللػػة احصػػا ية لئلبػػداع
عم األداء المؤسسي.
 .2الفرضية الفرعية الثانية:
يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف المبادرة وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االنحدار الخطي لبيػاف ىػذا التػأثير ،كمػا يتضػ فػي
الجػػدوؿ رقػػـ ( ،)44حيػػث أظيػػرت النتػػا ج عػػدـ وجػود أثػر لممبػػادرة عمػ األداء المؤسسػػي المقدمػػة
حيػػث بم ػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػا ية  1.015وىػػي أكبػػر مػػف  .1011ولمعرفػػة األثػػر تػػـ اسػػتخداـ
األمػػر  Stepwiseلمعرفػػة التػػأثير الحقيقػػي ونػػتج عػػف ذلػػؾ أنػػو ال يوجػػد أثػػر ذو داللػػة احصػػا ية
لممبادرة عم األداء المؤسسي.
 .3الفرضية الفرعية الثالثة:
يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف المخاطرة وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
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الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االنحدار الخطي لبيػاف ىػذا التػأثير ،كمػا يتضػ فػي
الجدوؿ رقـ ( ،)44حيث أظيرت النتا ج عدـ وجود أثػر لممخػاطرة عمػ األداء المؤسسػي المقدمػة
حيػػث بم ػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػا ية  1.522وىػػي أكبػػر مػػف  .1011ولمعرفػػة األثػػر تػػـ اسػػتخداـ
األم ػػر  Stepwiseلمعرف ػػة الت ػػأثير الحقيق ػػي ون ػػتج ع ػػف ذل ػػؾ أن ػػو يوج ػػد أث ػػر ذو دالل ػػة احص ػػا ية
لممخاطرة بشكؿ عكسي عم األداء المؤسسػي حيػث بم ػت قيمػة الداللػة اإلحصػا ية  10102وىػي
أقؿ مف  ،1011فعند زيادة مستوى االداء بمعدؿ  5فإف المخاطرة تقؿ بمعدؿ .10216
 .4الفرضية الفرعية الرابعة:
يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الحاجة إل اإلنجاز
وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االنحدار الخطي لبيػاف ىػذا التػأثير ،كمػا يتضػ فػي
الج ػػدوؿ رق ػػـ ( ،)44حي ػػث أظي ػػرت النت ػػا ج ع ػػدـ وجػ ػود أث ػػر لمحاج ػػة إلػ ػ اإلنج ػػاز عمػ ػ األداء
المؤسسػػي المقدمػػة حيػػث بم ػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػا ية  1.010وىػػي أكبػػر مػػف  .1011ولمعرفػػة
األثر تػـ اسػتخداـ األمػر  Stepwiseلمعرفػة التػأثير الحقيقػي ونػتج عػف ذلػؾ أنػو ال يوجػد أثػر ذو
داللة احصا ية لمحاجة إل اإلنجاز عم األداء المؤسسي.
 .5الفرضية الفرعية الخامسة:
يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الثقة بالن س وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االنحدار الخطي لبيػاف ىػذا التػأثير ،كمػا يتضػ فػي
الجػػدوؿ رقػػـ ( ،)44حيػػث أظيػػرت النتػػا ج وجػود أثػػر لمثقػػة بػػالن س عمػ األداء المؤسسػػي المقدمػػة
حيػػث بم ػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػا ية  1.696وىػػي أكبػػر مػػف  .1011ولمعرفػػة األثػػر تػػـ اسػػتخداـ
األمػػر  Stepwiseلمعرفػػة التػػأثير الحقيقػػي ونػػتج عػػف ذلػػؾ أنػػو ال يوجػػد أثػػر ذو داللػػة احصػػا ية
لمثقة بالن س عم األداء المؤسسي.
 .6الفرضية الفرعية السادسة:
يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف اإليماف الذاتي
وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االنحدار الخطي لبيػاف ىػذا التػأثير ،كمػا يتضػ فػي
الجدوؿ رقـ ( ،)44حيث أظيرت النتا ج وجود أثر اإليماف الػذاتي عمػ األداء المؤسسػي المقدمػة
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حيػػث بم ػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػا ية  1.665وىػػي أكبػػر مػػف  .1011ولمعرفػػة األثػػر تػػـ اسػػتخداـ
األمػػر  Stepwiseلمعرفػػة التػػأثير الحقيقػػي ونػػتج عػػف ذلػػؾ أنػػو ال يوجػػد أثػػر ذو داللػػة احصػػا ية
اإليماف الذاتي عم األداء المؤسسي.
 .7الفرضية الفرعية السابعة:
يوجد أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف االستقبللية وتحمؿ
المسؤولية وتحسيف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة.
الختبار ىذه ال رضية تـ استخداـ معامؿ االنحدار الخطي لبياف ىػذا التػأثير ،كمػا يتضػ
في الجدوؿ رقـ ( ،)44حيث أظيرت النتا ج وجود أثر االسػتقبللية وتحمػؿ المسػؤولية عمػ األداء
المؤسسػػي المقدمػػة حيػػث بم ػػت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػا ية  1.500وىػػي أكبػػر مػػف  .1011ولمعرفػػة
األثر تػـ اسػتخداـ األمػر  Stepwiseلمعرفػة التػأثير الحقيقػي ونػتج عػف ذلػؾ أنػو ال يوجػد أثػر ذو
داللة احصا ية لبلستقبللية وتحمؿ المسؤولية عم األداء المؤسسي.

سابعاً /نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس لمدراسة ومناقشتيا:
ينص السؤاؿ الخامس عم ما يمي:
ما الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية تبعاً
لممتغيرات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،طبيعة الوظيفة ،المؤىل العممي ،سنوات الخدمة).
لئلجابة عم

سؤاؿ الدراسة الخامس ،وضع الباحث فرضية لبحث تمؾ ال روؽ في

متوسط استجابة أفراد العينة حوؿ الخصا ص الريادية تعزى إل المت يرات الديم رافية.
الفرضية الثالثة:
توجد فروؽ ذات داللة عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05إحصا ية بيف متوسطات استجابات
المبحوثيف حوؿ الخصا ص الريادية تعزى لممت يرات الديم رافية (الجنس ،العمر ،طبيعة
الوظي ة ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة).
ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 .1توجد فروق ذات دللة عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى لمجنس:
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الختبار صحة ىذه ال رض تـ استخداـ اختبار " "Tلعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ
فروؽ بيف الذكور واإلناث في مجاالت االستبانة وفي الدرجة الكمية لبلستبانة ،وىو اختبار
معممي يصم لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البيانات .والجدوؿ رقـ ( )46يوض ذلؾ:
جدول رقم ()46

نتائج اختبار " "Tلمتحقق من الفروق في الخصائص الريادية تبعاً لمتغير الجنس
المتطمبات

الوسط

النحراف

الجنس

العدد

ذكر

99

76.4

أنث

32

78.0

8.8

ذكر

99

79.0

9.6

أنث

32

77.9

9.0

ذكر

99

71.7

10.3

أنث

32

71.6

12.0

ذكر

99

79.9

9.7

أنث

32

87.8

29.0

ذكر

99

79.1

10.1

أنث

32

80.3

8.9

ذكر

99

77.8

9.7

أنث

32

78.9

7.8

االستقبللية وتحمؿ

ذكر

99

79.0

10.5

المس ولية

أنث

32

78.3

8.2

ذكر

99

77.6

8.0

أنثى

32

79.0

9.1

اإلبداع
المبادرة
المخاطرة
الحاجة ال اإلنجاز
الثقة بالن س
اإليماف الذاتي

الخصائص الريادية

الحسابي

المعياري
10.3

قيمة ف

الدللة

اإلحصائية

-0.812

0.418

0.552

0.582

0.058

0.954

-2.330

0.021

-0.597

0.551

-0.620

0.536

0.375

0.708

-0.840

0.403

جدوؿ رقـ ( )46يوض أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف مستويات تقديرات أفراد
العينة حوؿ الخصا ص الريادية والجنس حيث كانت قيمة  0.840- tوقيمة الداللة اإلحصا ية
 0.403وىي أكبر مف .0.05
ويعزو الباحث ذلؾ إل

أف كبل الجنسيف متقاربيف في الخصا ص الريادية ،إذ أف حقؿ ريادة

األعماؿ يرحب بالطموحيف ب ض النظر عف الجنس.
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وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (فارس،
 ،)2016ودراسة (البمعاوي ،)2015 ،ودراسة (شعث ،)2015 ،التي أكدت عم أنو ال توجد
فروؽ ذات داللة احصا ية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ الخصا ص الريادية تعزي
إل الجنس ويعزى الباحث ذلؾ لتشابو مجتمع الدراسة.
 .2توجد فروق ذات دللة عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى لمعمر:
الختبار صحة ىذه ال رض تـ استخداـ اختبار التبايف األحادي "One Way
 "Analysis Of Variance ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ تعزي لمت ير العمر في
مجاالت االستبانة وفي الدرجة الكمية لبلستبانة ،وىو اختبار معممي يصم لمقارنة  3متوسطات
مف البيانات .والجدوؿ رقـ ( )47يوض ذلؾ:
جدول رقم (:)47
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي " "ANOVAلمتحقق من الفروق في الخصائص الريادية تبعاً لمتغير
العمر

المتطمبات

العمر

العدد

أقؿ مف  25سنة

11

74.9

64

76.7

10.3

30

74.3

9.9

26

80.7

8.4

131

76.8

9.9

11

79.2

8.3

64

78.8

8.5

30

78.2

10.7

26

79.1

10.9

131

78.7

9.4

مف  25ال أقؿ مف 35
اإلبداع

سنة
مف  35ال أقؿ  45سنة
 45سنة فأكثر
المجموع
أقؿ مف  25سنة
مف  25ال أقؿ مف 35

المبادرة

الوسط

النحراف

سنة
مف  35ال أقؿ  45سنة
 45سنة فأكثر
المجموع
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الحسابي

المعياري
9.7

قيمة ف

2.109

2.109

0.057

0.057

الدللة

اإلحصائية

0.102

0.102

0.982

0.982

المتطمبات

العمر

العدد

أقؿ مف  25سنة

11

71.7

64

70.4

11.1

30

72.3

11.0

26

74.0

9.8

131

71.7

10.7

11

80.4

9.9

64

83.5

21.5

30

78.6

12.2

26

82.1

8.1

131

81.9

16.8

11

78.4

12.0

64

78.5

9.5

30

78.7

10.5

26

82.7

8.4

131

79.4

9.8

11

76.5

10.9

64

77.8

7.8

30

75.5

11.7

26

82.1

7.4

131

78.0

9.2

11

77.9

8.1

64

75.8

9.3

30

80.1

11.8

26

85.1

6.5

131

78.8

9.9

مف  25ال أقؿ مف 35
المخاطرة

سنة
مف  35ال أقؿ  45سنة
 45سنة فأكثر
المجموع
أقؿ مف  25سنة
مف  25ال أقؿ مف 35

الحاجة الى اإلنجاز

سنة
مف  35ال أقؿ  45سنة
 45سنة فأكثر
المجموع
أقؿ مف  25سنة
مف  25ال أقؿ مف 35

الثقة بالنفس

سنة
مف  35ال أقؿ  45سنة
 45سنة فأكثر
المجموع
أقؿ مف  25سنة
مف  25ال أقؿ مف 35

اإليمان الذاتي

سنة
مف  35ال أقؿ  45سنة
 45سنة فأكثر
المجموع
أقؿ مف  25سنة
مف  25ال أقؿ مف 35

الستقاللية وتحمل
المسئولية

الوسط

النحراف

سنة
مف  35ال أقؿ  45سنة
 45سنة فأكثر
المجموع
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الحسابي

المعياري
10.3

قيمة ف

0.758

0.758

0.602

0.602

1.303

1.303

2.678

2.678

6.196

6.196

الدللة

اإلحصائية

0.520

0.520

0.615

0.615

0.276

0.276

0.050

0.050

0.001

0.001

المتطمبات

العمر

العدد

أقؿ مف  25سنة

11

77.0

64

77.4

8.4

30

76.8

9.0

26

80.8

6.3

131

77.9

8.3

مف  25ال أقؿ مف 35
الخصائص الريادية

الوسط

النحراف

سنة
مف  35ال أقؿ  45سنة
 45سنة فأكثر
المجموع

الحسابي

المعياري
8.8

قيمة ف

الدللة

اإلحصائية

1.413

1.413

0.242

0.242

جدوؿ رقـ ( )47يوض أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف مستويات تقديرات
أفراد العينة حوؿ مستوى الخصا ص الريادية بشكؿ عاـ والعمر حيث كانت قيمة ؼ 1.415
وقيمة الداللة اإلحصا ية  0.242وىي أكبر مف .0.05
ويعزو الباحث ذلؾ إل أف الريادة ليس ليا عمر محدد ،وطموح ال رد ال تتوقؼ عند سف محدد
أو ببموغ ىدؼ معيف ،إذ حقؿ ريادة األعماؿ يرحب بالطموحيف ب ض النظر عف العمر.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (فارس،
 ،)2016ودراسة (البمعاوي ،)2015 ،ودراسة (شعث ،)2015 ،ودراسة (القاسـ )2013 ،التي
أكدت عم أ نو ال توجد فروؽ ذات داللة احصا ية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ
الخصا ص الريادية تعزي إل العمر ويعزى الباحث ذلؾ لتشابو مجتمع الدراسة.
واختم ت ىذه النتا ج مع دراسة ( )Alvarez-Herranz et..al, 2011التي أشارت لوجود
فروؽ بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ الخصا ص الريادية تعزى لمعمر ،ويعزى الباحث
ذلؾ الختبلؼ مجتمع الدراسة وبي ة العمؿ.
 .3توجد فروق ذات دللة عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى لممؤىل العممي:
الختبار صحة ىذه ال رض تـ استخداـ اختبار التبايف األحادي "One Way
 "Analysis Of Variance ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ تعزي لمت ير المؤىؿ
العممي في مجاالت االستبانة وفي الدرجة الكمية لبلستبانة ،وىو اختبار معممي يصم لمقارنة 3
متوسطات مف البيانات .والجدوؿ رقـ ( )48يوض ذلؾ:
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جدول رقم ( :)48نتائج اختبار تحميل التباين األحادي " "ANOVAلمتحقق من الفروق في الخصائص
الريادية تبعاً لمتغير المؤىل العممي

المتطمبات

اإلبداع

العمر

الحسابي

المعياري

دكتوراه

29

78.8

7.9

ماجستير

43

78.8

9.4

بكالوريوس

44

74.8

11.3

دبموـ

15

73.0

9.1

131

76.8

9.9

دكتوراه

29

78.6

8.5

ماجستير

43

79.7

10.0

بكالوريوس

44

78.1

9.5

دبموـ

15

78.1

9.7

131

78.7

9.4

دكتوراه

29

76.7

9.7

ماجستير

43

70.5

11.7

بكالوريوس

44

70.9

9.9

دبموـ

15

67.7

9.6

131

71.7

10.7

دكتوراه

29

79.0

7.7

ماجستير

43

88.6

24.0

بكالوريوس

44

77.9

13.1

دبموـ

15

79.7

6.3

131

81.9

16.8

دكتوراه

29

81.1

6.2

ماجستير

43

81.4

9.1

بكالوريوس

44

77.3

11.1

دبموـ

15

76.5

12.1

131

79.4

9.8

دكتوراه

29

79.8

7.4

ماجستير

43

80.0

6.4

بكالوريوس

44

76.7

11.1

دبموـ

15

73.2

11.3

131

78.0

9.2

المجموع

المبادرة

المجموع

المخاطرة

المجموع

الحاجة الى اإلنجاز

المجموع

الثقة بالنفس

المجموع

اإليمان الذاتي

العدد

الوسط

النحراف

المجموع
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قيمة ف

2.338

2.338

0.253

0.253

3.186

3.186

3.761

3.761

2.052

2.052

2.779

2.779

الدللة

اإلحصائية

0.077

0.077

0.859

0.859

0.026

0.026

0.013

0.013

0.110

0.110

0.044

0.044

المتطمبات

الستقاللية وتحمل
المسئولية

العمر

العدد

الحسابي

المعياري

دكتوراه

29

84.2

7.4

ماجستير

43

79.7

10.6

بكالوريوس

44

76.0

9.9

دبموـ

15

74.1

7.6

131

78.8

9.9

دكتوراه

29

79.7

5.7

ماجستير

43

79.8

8.2

بكالوريوس

44

75.9

9.5

دبموـ

15

74.6

6.8

131

77.9

8.3

المجموع

الخصائص الريادية

الوسط

النحراف

المجموع

قيمة ف

5.860

5.860

2.984

2.984

الدللة

اإلحصائية

0.001

0.001

0.034

0.034

جدوؿ رقـ ( )48يوض أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف مستويات تقديرات أفراد العينة
حوؿ مستوى الخصا ص الريادية بشكؿ عاـ والمؤىؿ العممي حيث كانت قيمة ؼ  2.984وقيمة الداللة
اإلحصا ية  0.034وىي أقؿ مف  ،0.05حث كانت ال روؽ لحممة شيادة الماجستير بوزف نسبي
 %79.8يميو حممة الدكتوراه بوزف نسبي .%79.7
ويعزو الباحث ذلؾ إل أف حممة الماجستير بحاجة إلثبات الذات ،وير بوف في تطوير أن سيـ
عم

المستوى األكاديمي والميني والحصوؿ عم

درجة عممية أعم  ،حيث أف البيتيـ يعمموف في

المجاؿ األكاديمي ،وير بوف في الحصوؿ عم مركز وظي ي أفضؿ ،وبدا ذلؾ واضحاً في بعد الحاجة
إل

االنجاز حيث حصؿ حممة الماجستير عم

المرتبة األول

بدرجة كبيرة جداً ،أما بالنسبة لحممة

البكالوريوس والدبموـ فيـ يعمموف في الوظا ؼ اإلدارية ووضعيـ الوظي ي مستقر نسبياً.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة ()Alvarez-Herranz et..al, 2011
التي أشارت لوجود فروؽ بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ الخصا ص الريادية تعزى المؤىؿ
العممي.
واختم ت ىذه النتا ج مع دراسة ( ناـ ،)2017 ،ودراسة (فارس ،)2016 ،ودراسة (البمعاوي،
 ،)2015ودراسة (شعث ،)2015 ،التي أكدت عم

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصا ية بيف

متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ الخصا ص الريادية تعزي إل المؤىؿ العممي ،ويعزى الباحث ذلؾ
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لتجانس مجتمع الدراسة الذي أجريت فيو ىذه الدراسات مف حيث المؤىؿ العممي حيث أف

البية

المبحوثيف يحمموف شيادة البكالوريوس.
 .4توجد فروق ذات دللة عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى لطبيعة الوظيفة:
الختبار صحة ىذه ال رض تـ استخداـ اختبار التبايف األحادي "One Way
 "Analysis Of Variance ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ تعزي لمت ير طبيعة
الوظي ة في مجاالت االستبانة وفي الدرجة الكمية لبلستبانة ،وىو اختبار معممي يصم لمقارنة
 3متوسطات مف البيانات .والجدوؿ رقـ ( )49يوض ذلؾ:
جدول رقم ()49

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي " "ANOVAلمتحقق من الفروق في الخصائص الريادية تبعاً لمتغير
طبيعة الوظيفة
المتطمبات

اإلبداع

العمر

الحسابي

المعياري

أكاديمي

45

78.1

8.9

إداري

61

75.3

10.7

أكاديمي واداري

25

78.0

9.7

131

76.8

9.9

أكاديمي

45

78.7

9.4

إداري

61

78.5

9.9

أكاديمي واداري

25

79.3

8.3

131

78.7

9.4

أكاديمي

45

73.3

11.8

إداري

61

71.1

8.6

أكاديمي واداري

25

70.2

13.1

131

71.7

10.7

أكاديمي

45

84.4

25.3

إداري

61

79.8

10.8

أكاديمي واداري

25

82.3

6.2

131

81.9

16.8

المجموع

المبادرة

المجموع

المخاطرة

المجموع

الحاجة الى اإلنجاز

العدد

الوسط

النحراف

المجموع
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قيمة ف

1.228

0.062

0.838

1.015

الدللة

اإلحصائية
0.296

0.940

0.435

0.365

العمر

المتطمبات

الثقة بالنفس

الحسابي

المعياري

أكاديمي

45

81.0

9.5

إداري

61

78.0

10.5

أكاديمي واداري

25

79.8

8.4

131

79.4

9.8

أكاديمي

45

80.3

7.9

إداري

61

76.6

10.9

أكاديمي واداري

25

77.6

5.9

131

78.0

9.2

أكاديمي

45

81.3

9.4

إداري

61

76.5

9.0

أكاديمي واداري

25

80.1

12.0

131

78.8

9.9

أكاديمي

45

79.6

8.7

إداري

61

76.5

8.3

أكاديمي واداري

25

78.2

7.0

131

77.9

8.3

المجموع

اإليمان الذاتي

المجموع
الستقاللية وتحمل
المسئولية

المجموع

الخصائص الريادية

العدد

الوسط

النحراف

المجموع

قيمة ف

1.321

2.234

3.347

1.821

الدللة

اإلحصائية
0.270

0.111

0.038

0.166

جدوؿ رقـ ( )49يوض أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف مستويات تقديرات
أفراد العينة حوؿ مستوى الخصا ص الريادية بشكؿ عاـ وطبيعة الوظي ة حيث كانت قيمة ؼ 1.821
وقيمة الداللة اإلحصا ية  0.166وىي أكبر مف .0.05
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (البمعاوي ،)2015 ،التي أشارت لعدـ
وجود فروؽ بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ الخصا ص الريادية تعزى لطبيعة الوظي ة .ويعزو
الباحث ذلؾ إل أف الريادة ير مرتبطة بطبيعة الوظي ة أو التخصص ،إذ حقؿ ريادة األعماؿ يرحب
بالطموحيف ب ض النظر عف الوظي ة .فاإلداري يمكنو أف يبدع في مكانة واألكاديمي كذلؾ فاإلبداع
والتطور ليس مقتصر عم أحد.
 .5توجد فروق ذات دللة عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى لعدد سنوات الخدمة:
الختبار صحة ىذه ال رض تـ استخداـ اختبار التبايف األحادي "One Way
 "Analysis Of Variance ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ تعزي لمت ير عدد سنوات
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الخدمة في مجاالت االستبانة وفي الدرجة الكمية لبلستبانة ،وىو اختبار معممي يصم لمقارنة 3
متوسطات مف البيانات .والجدوؿ رقـ ( )50يوض ذلؾ:
جدول رقم ( :)52نتائج اختبار تحميل التباين األحادي " "ANOVAلمتحقق من الفروق في الخصائص
الريادية تبعاً لمتغير عدد سنوات الخدمة

المتطمبات

اإلبداع

العمر

العدد

أقؿ مف  5سنوات

38

76.7

مف  5ال أقؿ مف  10سنوات

57

76.6

10.3

مف  10ال أقؿ مف  15سنة

23

73.0

10.5

 15سنة فأكثر

13

84.6

4.0

131

76.8

9.9

أقؿ مف  5سنوات

38

79.0

9.6

مف  5ال أقؿ مف  10سنوات

57

79.3

8.7

مف  10ال أقؿ مف  15سنة

23

75.8

11.8

 15سنة فأكثر

13

80.8

6.4

131

78.7

9.4

أقؿ مف  5سنوات

38

71.4

12.5

مف  5ال أقؿ مف  10سنوات

57

71.6

10.0

مف  10ال أقؿ مف  15سنة

23

69.4

10.3

 15سنة فأكثر

13

76.7

7.4

131

71.7

10.7

أقؿ مف  5سنوات

38

85.5

27.1

مف  5ال أقؿ مف  10سنوات

57

81.6

7.5

مف  10ال أقؿ مف  15سنة

23

76.0

14.2

 15سنة فأكثر

13

82.4

6.5

131

81.9

16.8

أقؿ مف  5سنوات

38

79.4

10.5

مف  5ال أقؿ مف  10سنوات

57

79.5

9.3

مف  10ال أقؿ مف  15سنة

23

78.3

11.7

 15سنة فأكثر

13

80.4

5.8

131

79.4

9.8

المجموع

المبادرة

المجموع

المخاطرة

المجموع

الحاجة الى اإلنجاز

المجموع

الثقة بالنفس

الوسط

النحراف

المجموع
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الحسابي

المعياري
9.1

قيمة ف

4.097

1.009

1.329

1.557

0.153

الدللة

اإلحصائية

0.008

0.391

0.268

0.203

0.928

المتطمبات

اإليمان الذاتي

العمر

العدد

أقؿ مف  5سنوات

38

78.7

مف  5ال أقؿ مف  10سنوات

57

78.1

8.3

مف  10ال أقؿ مف  15سنة

23

75.2

12.3

 15سنة فأكثر

13

80.9

4.9

131

78.0

9.2

أقؿ مف  5سنوات

38

78.5

8.5

مف  5ال أقؿ مف  10سنوات

57

77.5

10.2

مف  10ال أقؿ مف  15سنة

23

79.0

12.6

 15سنة فأكثر

13

85.4

4.2

131

78.8

9.9

أقؿ مف  5سنوات

38

78.5

10.0

مف  5ال أقؿ مف  10سنوات

57

77.7

7.1

مف  10ال أقؿ مف  15سنة

23

75.2

9.0

 15سنة فأكثر

13

81.6

4.0

131

77.9

8.3

المجموع

الستقاللية وتحمل
المسئولية

المجموع

الخصائص الريادية

الوسط

النحراف

المجموع

الحسابي

المعياري
9.3

قيمة ف

1.207

2.327

1.760

الدللة

اإلحصائية

0.310

0.078

0.158

جدوؿ رقـ ( )50يوض أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف مستويات تقديرات
أفراد العينة حوؿ مستوى الخصا ص الريادية بشكؿ عاـ وعدد سنوات الخدمة حيث كانت قيمة
ؼ  1.760وقيمة الداللة اإلحصا ية  0.158وىي أكبر مف .0.05
ويعزو الباحث ذلؾ إل تقارب الخبرة لدى المبحوثيف ،حيث أف الجامعات الخاصة في
قطاع

زة حديثة النشأة .وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة ( ناـ،

 ،)2017ودراسة (البمعاوي ،)2015 ،التي أكدت عم أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصا ية
بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ الخصا ص الريادية تعزي إل عدد سنوات الخدمة،
ويعزى الباحث ذلؾ لتشابو مجتمع الدراسة.
واختم ت ىذه النتا ج مع دراسة (فارس ،)2016 ،ودراسة (شعث ،)2015 ،ودراسة
(القاسـ ،)2013 ،ودراسة ( )Alvarez-Herranz et..al, 2011التي أشارت لوجود فروؽ
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بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ الخصا ص الريادية تعزى لعدد سنوات الخدمة ،ويعزي
الباحث الختبلؼ بي ة العمؿ.

ثامناً /نتائج اإلجابة عن السؤال السادس لمدراسة ومناقشتيا:
ينص السؤاؿ الخامس عم ما يمي:
ما الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مستوى األداء المؤسسي تبعاً
لممتغيرات الديمغرافية (الجنس ،العمر ،طبيعة الوظيفة ،المؤىل العممي  ،سنوات الخدمة).
لئلجابة عم

سؤاؿ الدراسة السادس ،وضع الباحث فرضية لبحث تمؾ ال روؽ في

متوسط استجابة أفراد العينة حوؿ األداء المؤسسي تعزى إل المت يرات الديم رافية.
الفرضية الرابعة:
توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ()α ≥ 0.05

بين متوسطات

استجابات المبحوثين حول مستوى األداء المؤسسي تعزى لممتغيرات الديمغرافية (الجنس،
العمر ،طبيعة الوظيفة ،المؤىل العممي ،عدد سنوات الخبرة).
الختبار صحة ىذه ال رضية تـ استخداـ اختبار " "Tلعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما إذا كاف
ىناؾ فروؽ ذات داللة احصا ية وىو اختبار معممي يصم لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف
البيانات ،كذلؾ تـ استخداـ اختبار التبايف األحادي One Way Analysis Of Variance
 ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصا ية وىو اختبار معممي يصم
لمقارنة  3متوسطات مف البيانات أو أكثر.
ويشتق من الفرضية الرئيسة الرابعة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1توجد فروق ذات دللة عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول األداء المؤسسي تعزى لمجنس:
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جدول رقم ()51

نتائج اختبار " "Tلمتحقق من الفروق في األداء المؤسسي تبعاً لمتغير الجنس
المتطمبات
األداء المؤسسي

الوسط

الجنس

العدد

ذكر

99

69.9

أنث

32

69.8

النحراف

الحسابي

المعياري
12.1
12.9

قيمة ف
0.038

الدللة

اإلحصائية
0.970

جدوؿ رقـ ( )50يوض أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف مستويات تقديرات
أفراد العينة حوؿ األداء المؤسسي والجنس حيث كانت قيمة الداللة اإلحصا ية  0.970وىي
أكبر مف .0.05
ويعزو الباحث ذلؾ إل

أف الجنسيف متقاربيف في األفكار واالتجاىات والميوؿ

والميارات ،وأف العمؿ في المؤسسات التعميمية وخصوصاً الجامعات يعتمد عم

الك اءة

الشخصية وليس عم الجنس.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (عبد اليادي ،)2017 ،ودراسة
(مبارؾ ،)2016 ،ودراسة (أبو الي ،)2016 ،ودراسة (الصرايرة ،)2011 ،التي أشارت لعدـ
وجود فروؽ بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ األداء المؤسسي تعزى لمجنس.
 .2توجد فروق ذات دللة عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول األداء المؤسسي تعزى لمعمر:
جدول رقم ()52
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي " "ANOVAلمتحقق من الفروق في األداء المؤسسي تبعاً لمتغير العمر
المتطمبات

العمر

العدد

أقؿ مف  25سنة

11

71.8

64

68.7

13.0

30

69.2

12.9

26

72.8

10.6

131

69.9

12.2

مف  25ال أقؿ مف 35
األداء المؤسسي

الوسط

النحراف

سنة
مف  35ال أقؿ  45سنة
 45سنة فأكثر
المجموع
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الحسابي

المعياري
8.4

قيمة ف

0.819

الدللة

اإلحصائية

0.486

جدوؿ رقـ ( )52يوض أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف مستويات تقديرات
أفراد العينة حوؿ مستوى األداء المؤسسي بشكؿ عاـ والعمر حيث كانت قيمة ؼ  0.819وقيمة
الداللة اإلحصا ية  0.486وىي أكبر مف .0.05
ويعزو الباحث ذلؾ إل أف العامميف ىـ مف ف ة الشباب وأعمارىـ متقاربة.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (عبد اليادي ،)2017 ،ودراسة
(أبو ريا ،)2014 ،التي أشارت لعدـ وجود فروؽ بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ
األداء المؤسسي تعزى لمت ير العمر.
واختم ت ىذه النتا ج مع دراسة (أبو الي )2016 ،والتي أظيرت وجود فروؽ حوؿ األداء
الوظي ي تعزى لمت ير العمر ويعزي الباحث ذلؾ الختبلؼ بي ة العمؿ فدراسة أبو الي طبقت
الو ازرات الحكومة أما ىذه الدراسة فطبقت عم

عم

 ،)2016التي أكدت عم

القطاع الخاص،

ودراسة (مبارؾ،

أنو يوجد فروؽ ذات داللة احصا ية بيف متوسطات تقديرات عينة

الدراسة حوؿ األداء المؤسسي تعزي إل العمر .ويعزى الباحث ذلؾ الختبلؼ بي ة الدراسة.
 .3توجد فروق ذات دللة عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول األداء المؤسسي تعزى لممؤىل العممي
جدول رقم ()53

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي " "ANOVAلمتحقق من الفروق في األداء المؤسسي تبعاً لمتغير
المؤىل العممي
المتطمبات

األداء المؤسسي

العمر

العدد

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

دكتوراه

29

69.6

10.3

ماجستير

43

69.9

13.7

بكالوريوس

44

68.5

13.4

دبموـ

15

74.7

5.6

131

69.9

12.2

المجموع
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قيمة ف

0.982

الدللة

اإلحصائية

0.404

جدوؿ رقـ ( )53يوض أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف مستويات تقديرات
أفراد العينة حوؿ مستوى األداء المؤسسي بشكؿ عاـ والمؤىؿ العممي حيث كانت قيمة ؼ
 0.982وقيمة الداللة اإلحصا ية  0.404وىي أكبر مف .0.05
ويعزو الباحث ذلؾ إل

أف الجامعات الخاصة حديثة النشأة ،وجميع العامميف يعمموف

بك اءة عالياً سعياً لتحقيؽ أىداؼ الجامعة التي يعمموف بيا.
وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (مبارؾ ،)2016 ،و دراسة (أبو
الي ،)2016 ،ودراسة (أبو ريا ،)2014 ،التي أشارت لعدـ وجود فروؽ بيف متوسطات
استجابة المبحوثيف حوؿ األداء المؤسسي تعزى لمت ير المؤىؿ العممي.
 .4توجد فروق ذات دللة عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول األداء المؤسسي تعزى لطبيعة الوظيفة:
جدول رقم ()54

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي " "ANOVAلمتحقق من الفروق في األداء المؤسسي تبعاً لمتغير طبيعة
الوظيفة
العمر

المتطمبات

األداء المؤسسي

العدد

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

أكاديمي

45

70.6

12.2

إداري

61

70.3

11.5

أكاديمي واداري

25

67.8

14.1

131

69.9

12.2

المجموع

قيمة ف

0.466

الدللة

اإلحصائية
0.628

جدوؿ رقـ ( )54يوض أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف مستويات تقديرات
أفراد العينة حوؿ مستوى األداء المؤسسي بشكؿ عاـ وطبيعة الوظي ة حيث كانت قيمة ؼ
 0.466وقيمة الداللة اإلحصا ية  0.628وىي أكبر مف .0.05
ويعزو الباحث ذلؾ إل أف العامميف األكاديميوف واإلداريوف يعمموف بك اءة عالية سعياً
لتحقيؽ أىداؼ الجامعة التي يعمموف بيا.
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وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (مبارؾ ،)2016 ،ودراسة
(الصرايرة ،)2011 ،التي أشارت لعدـ وجود فروؽ بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ
األداء المؤسسي تعزى لمت ير طبيعة الوظي ة.
واختم ت ىذه النتا ج مع دراسة (أبو الي ،)2016 ،التي أكدت عم أنو ال توجد فروؽ ذات
داللة احصا ية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ األداء المؤسسي تعزي إل

طبيعة

الوظي ة.
 .5توجد فروق ذات دللة عند مستوى دللة ( )α ≥ 0.05إحصائية بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول األداء المؤسسي تعزى لعدد سنوات الخدمة:
جدوؿ رقـ ( )55يوض أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف مستويات تقديرات أفراد
العينة حوؿ مستوى األداء المؤسسي بشكؿ عاـ وعدد سنوات الخدمة حيث كانت قيمة ؼ
 1.189وقيمة الداللة اإلحصا ية  0.317وىي أكبر مف .0.05
ويعزو الباحث ذلؾ إل

أف البية العامميف ليـ سنوات متقاربة مف الخدمة في الجامعات

الخاصة.
جدول رقم ( :)55نتائج اختبار تحميل التباين األحادي " "ANOVAلمتحقق من الفروق في األداء المؤسسي
تبعاً لمتغير عدد سنوات الخدمة
المتطمبات

العمر

العدد

أقؿ مف  5سنوات

38

71.4

57

70.5

12.7

23

65.6

13.7

 15سنة فأكثر

13

70.8

11.4

المجموع

131

69.9

12.2

مف  5ال أقؿ مف 10
سنوات
األداء المؤسسي

الوسط

النحراف

مف  10ال أقؿ مف 15
سنة

الحسابي

المعياري
10.5

قيمة ف

1.189

الدللة

اإلحصائية

0.317

وات قت ىذه النتا ج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة (عبد اليادي ،)2017 ،ودراسة
(مبارؾ ،)2016 ،و(أبو الي ،)2016 ،ودراسة (أبو حسنة ،)2014 ،التي أشارت لعدـ وجود
فروؽ بيف متوسطات استجابة المبحوثيف حوؿ األداء المؤسسي تعزى لمت ير عدد سنوات
الخدمة.
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واختم ت ىذه النتا ج مع دراسة (أبو ريا ،)2014 ،التي أكدت عم أنو ال توجد فروؽ
ذات داللة احصا ية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ األداء المؤسسي تعزي إل عدد
سنوات الخدمة.
جدول رقم ( )65يوضح ممخص نتائج الفرضية الرئيسية الرابعة مع نتائج الدراسات السابقة
النتيجة

الفرضية

الدراسات التي اتفقت مع

الدراسات التي اختمفت

نتيجة الدراسة

مع نتيجة الدراسة

(عبد اليادي،)2017 ،

توجد فروؽ ذات داللة عند مستوى

(مبارؾ( ،)2016 ،أبو

داللة ( )α ≥ 0.05إحصا ية بيف ال توجد فروؽ
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ

الي( ،)2016 ،الصرايرة،
)2011

األداء المؤسسي تعزى لمجنس.
توجد فروؽ ذات داللة عند مستوى
داللة ( )α ≥ 0.05إحصا ية بيف ال توجد فروؽ
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ

----

(عبد اليادي( ،)2017 ،أبو

(مبارؾ( ،)2016 ،أبو

ريا)2014 ،

الي)2016 ،

األداء المؤسسي تعزى العمر.
توجد فروؽ ذات داللة عند مستوى

(مبارؾ( ،)2016 ،أبو

داللة ( )α ≥ 0.05إحصا ية بيف ال توجد فروؽ
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ

الي( ،)2016 ،أبو ريا،

----

)2014

األداء المؤسسي تعزى لممؤىؿ العممي.
توجد فروؽ ذات داللة عند مستوى
داللة ( )α ≥ 0.05إحصا ية بيف

(مبارؾ،)2016 ،

متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ ال توجد فروؽ
األداء

المؤسسي

تعزى

(الصرايرة)2011 ،

لطبيعة

(أبو الي)2016 ،

الوظي ة.
(عبد اليادي،)2017 ،

توجد فروؽ ذات داللة عند مستوى

(مبارؾ( ،)2016 ،أبو

داللة ( )α ≥ 0.05إحصا ية بيف

متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ ال توجد فروؽ
األداء المؤسسي تعزى لعدد سنوات

الي( ،)2016 ،أبو

حسنة( ،)2014 ،الصرايرة،
،)2011

الخدمة.

(المصدر :مف اعداد الباحث)
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(أبو ريا)2014 ،

ممخص نتائج اإلجابة عن الفرضية الثالثة والرابعة:
جدول رقم ( :)57ممخص اإلجابة عن الفرضية الرئيسية الثالثة والرابعة
ل يوجد فروق

المتغيرات الديمغرافية

يوجد فروق

الجنس

بعد الحاجة إل اإلنجاز

الخصا ص الريادية مجتمعة معاً ،وكؿ مف بعد
اإلبداع ،والمبادرة ،والمخاطرة ،والثقة بالن س،
واإليماف الذاتي ،واالستقبللية وتحمؿ
المس ولية ،واألداء المؤسسي.
العمر

بعد اإليماف الذاتي ،وبعد
االستقبللية وتحمؿ المسؤولية

الخصا ص الريادية مجتمعة معاً ،وكؿ مف بعد
اإلبداع ،والمبادرة ،والمخاطرة ،والحاجة إل
اإلنجاز ،والثقة بالن س ،واألداء المؤسسي.

الخصا ص الريادية مجتمعة معاً،
المؤىل العممي

وكؿ مف بعد المخاطرة ،والحاجة

كؿ مف بعد اإلبداع ،والمبادرة ،والثقة بالن س،

إل اإلنجاز ،واإليماف الذاتي،

واألداء المؤسسي.

االستقبللية وتحمؿ المسؤولية
الخصا ص الريادية مجتمعة معاً ،وكؿ مف بعد
طبيعة الوظيفة

بعد االستقبللية وتحمؿ المسؤولية

عدد سنوات الخدمة

بعد اإلبداع

اإلبداع ،والمبادرة ،والمخاطرة ،والحاجة إل
اإلنجاز ،والثقة بالن س ،واإليماف الذاتي،
واألداء المؤسسي.
الخصا ص الريادية مجتمعة معاً ،وكؿ مف بعد
المبادرة ،والمخاطرة ،والحاجة إل اإلنجاز،
والثقة بالن س ،واإليماف الذاتي ،و االستقبللية
وتحمؿ المسؤولية ،واألداء المؤسسي.

(المصدر :مف اعداد الباحث)
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خالصة الفصل الخامس:
استعرض الباحث في ىذا ال صؿ تحميؿ خصا ص مجتمع الدراسة ،والتي تضمنت
الوصؼ اإلحصا ي لممجتمع وفقاً لسماتيـ الشخصية والتي تمثمت في (الجنس ،العمر ،المؤىؿ
العممي ،طبيعة الوظي ة ،عدد سنوات الخدمة) .ثـ تطرؽ الباحث إل

تحميؿ فقرات المت يريف

المستقؿ المتمثؿ في الخصا ص الريادية ،والتابع المتمثؿ في األداء المؤسسي .ثـ أوض الباحث
نتا ج اختبار ال رضيات األربع وأوجو االت اؽ واالختبلؼ مع الدراسات السابقة .ومف ثـ عمؿ
ممخص لنتا ج ال رضيات.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
مقدمة
أوالً :نتا ج الدراسة
ثانياً :توصيات الدراسة
ثالثاً :الدراسات المستقبمية المقترحة
خبلصة ال صؿ السادس

171

النتائج والتوصيات
مقدمة
تناوؿ الباحث في ىذه الدراسة دور الخصا ص الريادية لمعامميف في الجامعات
ال مسطينية الخاصة في تحسيف مستوى األداء المؤسسي ،مف خبلؿ البيانات التي جمعيا مف
االستبانة المعدة بيذا الخصوص ،ومف خبلؿ مناقشة األس مة واختبار ال رضيات وت سيرىا
وربطيا بالدراسات السابقة ذات العبلقة .سيعرض في ىذا ال صؿ النتا ج التي توصؿ إلييا البحث
وكذلؾ أىـ التوصيات والدراسات المستقبمية.

أولً /النتائج
بناء عم تحميؿ البيانات ومناقشة أس مة الدراسة واختبار ال رضيات توصؿ الباحث إل
ً

النتا ج التي تـ تصني يا كالتالي :نتا ج متعمقة بالمت ير المستقؿ (الخصا ص الريادية) ،والنتا ج
المتعمقة بالمت ير التابع (األداء المؤسسي) ،ونتا ج متعمقة باختبار ال رضيات ،ونتا ج تحقيؽ
األىداؼ.
 .1النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل (الخصائص الريادية):
 .1كش ت النتا ج أف واقع الخصا ص الريادية لدى العامميف في الجامعات ال مسطينية
الخاصة بقطاع زة مرت ع بدرجة كبيرة مف خبلؿ حصوليا عم وزف نسبي .%77.9
 .2أوضحت النتا ج أف واقع أبعاد الخصا ص الريادية لدى العامميف في الجامعات ال مسطينية
الخاصة في قطاع زة كانت كالتالي :الحاجة إل

اإلنجاز بواقع  ،%81.9والثقة بالن س

بواقع  ،%79.4واالستقبللية وتحمؿ المسؤولية بواقع  ،%78.8والمبادرة بواقع ،%78.7
واإليماف الذاتي  ،%78واإلبداع بواقع  ،%77.9والمخاطرة بواقع .%71.7
 .3جاء بعد المخاطرة في المرتبة األخيرة وذلؾ لعدـ سعي المبحوثيف إل المخاطرة في أعماؿ
ير واضحة النتا ج.
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 .2النتائج المتعمقة بالمتغير التابع (األداء المؤسسي):
 .1كش ت النتا ج أف مستوى األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية الخاصة في قطاع
زة مرت ع حيث اتض ذلؾ مف خبلؿ حصولو عم وزف نسبي (.)%69.9
 .2يتـ العمؿ في الجامعات ال مسطينية الخاصة وفؽ الخطط المعدة مسبقاً.
 .3يوجد ضعؼ لدى الجامعات ال مسطينية الخاصة في دعـ أنشطة البحث والتطوير
والتدريب مف أجؿ االرتقاء بأدا يا.
 .3النتائج المتعمقة باختبار الفرضيات:
 .1أظيرت النتا ج أنو توجد عبلقة ذات داللة احصا ية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف
الخصا ص الريادية لدى العامميف في الجامعات الخاصة وتحسيف مستوى األداء
المؤسسي حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما .0.509
 .2أشارت نتا ج الدراسة إل وجود أثر ذو داللة احصا ية عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05
بيف الخصا ص الريادية مجتمعة معاً لدى العامميف في الجامعات الخاصة وتحسيف
مستوى األداء المؤسسي.
 .3تبيف مف خبلؿ نتا ج الد ارسة أف خاصية المخاطرة ليا تأثير عكسي عم مستوى األداء
المؤسسي ،حيث أنو كمما ت ير األداء المؤسسي بمقدار وحدة واحدة ت ير عكسياً خاصية
المخاطرة بمقدار .0.256
 .4تبيف مف خبلؿ نتا ج الدراسة أف كؿ مف خاصية اإلبداع ،والمبادرة ،والحاجة إل
اإلنجاز ،والثقة بالن س ،واإليماف الذاتي ،واالستقبللية وتحمؿ المس ولية ال يؤثروف عم
مستوى األداء المؤسسي.
 .5أشارت النتا ج إل

عدـ وجود فروؽ في متوسط استجابة العامميف في الجامعات

ال مسطينية الخاصة بقطاع

زة حوؿ الخصا ص الريادية تعزى لممت يرات الديم رافية

التالية (الجنس ،العمر ،طبيعة الوظي ة ،عدد سنوات الخدمة).
 .6أشارت النتا ج إل

وجود فروؽ في متوسط استجابة العامميف في الجامعات ال مسطينية

الخاصة بقطاع زة حوؿ الخصا ص الريادية تعزى لمت ير المؤىؿ العممي.
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 .7أشارت النتا ج إل

عدـ وجود فروؽ في متوسط استجابة العامميف في الجامعات

ال مسطينية الخاصة بقطاع زة حوؿ األداء المؤسسي تعزى لممت يرات الديم رافية التالية
(الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،طبيعة الوظي ة ،عدد سنوات الخدمة).
جدول رقم )58
يوضح مدى تحقق أىداف الدراسة ومجال تحقيقيا

الرقم

مدى

اليدف

تحقيقو

مجال تحقيقو
مف خبلؿ تحميؿ مجاالت

1

التعرؼ عم

واقع الخصا ص الريادية في

الجامعات ال مسطينية الخاصة.

الخصا ص الريادية (فقرات

تحقؽ

االستبانة) .كما ىو موض في
جدوؿ رقـ (،)26( ،)25
(،)30( ،)29( ،)28( ،)27
(.)33( ،)32( ،)31

مف خبلؿ تحميؿ مجاالت األداء
2

الكشؼ عف مستوى األداء المؤسسي في
الجامعات ال مسطينية الخاصة.

تحقؽ

المؤسسي (فقرات االستبانة).
كما ىو موض في جدوؿ رقـ
(.)34
نتا ج اختبار ال رضية الر يسية

اختبار العبلقة بيف الخصا ص الريادية
3

وتحسيف

مستوى

األداء

المؤسسي في

الجامعات ال مسطينية الخاصة.

األول  ،كما ىو موض في
تحقؽ

جدوؿ رقـ (،)36( ،)35

(،)40( ،)39( ،)38( ،)37
(.)42( ،)41

بياف أثر الخصا ص الريادية عم
4

مستوى

األداء المؤسسي في الجامعات ال مسطينية

نتا ج اختبار ال رضية الر يسية
تحقؽ

الخاصة.

الثانية ،كما ىو موض في
جدوؿ رقـ (.)44( ،)43
نتا ج اختبار ال رضية الر يسية

تحديد أىـ ال روؽ بيف متوسطات استجابات
5

المبحوثيف حوؿ (الخصا ص الريادية ،واألداء

المؤسسي) تعزى لممت يرات الديمو رافية.

الثالثة والرابعة ،كما ىو موض
تحقؽ

في جدوؿ رقـ (،)46( ،)45

(،)50( ،)49( ،)48( ،)47
(.)51
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العمؿ عم
6

تقديـ توصيات عممية يمكف

االست ادة منيا في تعزيز الخصا ص الريادية

لدى العامميف في الجامعات ال مسطينية

تحقؽ

التوصيات التي وضعيا الباحث
في ضوء نتا ج الدراسة

الخاصة واألداء المؤسسي.
المصدر :جرد بواسطة الباحث باالعتماد عم نتا ج الدراسة الحالية

ثانياً /التوصيات
مف واقع النتا ج التي توصمت إلييا الدراسة ،يقترح الباحث عدداً مف التوصيات التي تتعمؽ
بالخصا ص الريادية لمعامميف في الجامعات الخاصة ،باإلضافة إل

األداء المؤسسي ليذه

الجامعات ،وتوصيات عامة وفقاً لرؤى سميمة.
 .1التوصيات المتعمقة بالخصائص الريادية:
 .1مشاركة الجامعات الخاصة في ورش العمؿ والندوات المتعمقة بريادة األعماؿ وسبؿ تعزيزىا
في قطاع زة ،واالستعانة بنماذج ناجحة محمية ودولية.
 .2من

الجامعات الخاصة جوا ز لمريادييف وأصحاب المساىمات الريادية في تطور أداء

الجامعات.
 .3دعـ المبادرات المتعمقة بالريادية ومن العامميف في الجامعات الخاصة مساحة مف الحرية
واالستقبللية في عمميـ مف خبلؿ توفير بي ة عمؿ ت جر الطاقات وخمؽ روح اإلبداع ،وتولد
األفكار التي تساىـ في تطوير الخدمات أو افتتاح كميات جديدة أو توسيع في تخصصات
الكميات القا مة.
 .4تشجيع العامميف عم

تقديـ المبادرات ال ردية ومناقشتيا ،حت

تصب

جزءاً مف ثقافة

الجامعة.
 .5توعية العامميف بأىمية اإلبداع في خمؽ شخصية ريادية تساىـ في تحسف العمؿ ،وتنمي مف
ميارات ال رد ،مع توفير بي ة عمؿ تنتج إبداعاً فنياً يعبر عف التميز.
 .6تعزيز الوعي بروح المخاطرة مف أجؿ اقتناص ال رص واست بلليا بما يحقؽ االستباقية
لجامعاتيـ وتحقيؽ أكبر عا د سواء مادياً أو معنوياً.
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 .2التوصيات المتعمقة باألداء المؤسسي
 .1مف أجؿ ت عيؿ دور الخصا ص الريادية في تحسيف أداء الجامعة يجب األخذ بمقترحات
العامميف بعيف االعتبار ومناقشة أفكارىـ بشكؿ مستمر.
 .2تعاوف اإلدارة العميا مع العامميف في إعادة دراسة إجراءات العمؿ والت مب عم

المشكبلت

المتعمقة بجمود النظـ مف خبلؿ طمب تقارير دورية مف رؤساء األقساـ واإلدارات األخرى.
 .3العمؿ عم دعـ أنشطة البحث والتطوير مف أجؿ االرتقاء بأداء الجامعات الخاصة ،وعقد
ورش عمؿ لبحث سبؿ تطور األداء.
 .4عقد شراكة مع المراكز البحثية ،والجامعات األخرى لدعـ أنشطة البحث العممي مف أجؿ
بحث سبؿ تطوير وتحسيف األداء.
 .5العمؿ عم قياس رض المجتمع عف الخدمات التي تقدميا الجامعات الخاصة ،وعقد ورش
عمؿ مع مختمؼ ف ات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لمبلمسة احتياجات المجتمع.
 .6العمؿ عم متابعة الخريجيف بعد تخرجيـ مف الجامعة ،ومبلمسة العقبات والتحديات التي
يجدونيا في سوؽ العمؿ مف أجؿ تطوير أساليب التعميـ الخاصة بالجامعة ،أو عقد ندوات
وورش عمؿ وأياـ دراسية ومؤتمرات لتبلفي ىذه العقبات.
 .7تطوير مؤشرات قياس األداء المؤسسي في الجامعات ،والعمؿ عم قياس األداء عم فترة
محددة ،وعمؿ مقارنات مستمرة ،واستخبلص النتا ج وطرح وتطبيؽ التوصيات.
 .3التوصيات العامة:
 .1العمؿ عم

زيادة الوعي لدى العامميف في الجامعات الخاصة حوؿ أىمية الخصا ص

الريادية وأثرىا الكبير عم أداء الجامعات.
 .2العمؿ عم تنمية الروح الريادية لدى العامميف في الجامعات الخاصة.
 .3تعزيز اإليماف الذاتي لمعامميف في الجامعات الخاصة وثقتيـ بأن سيـ وقدراتيـ وامكانياتيـ.
 .4التعمؽ في دراسة العبلقة بيف الخصا ص الريادية وبيف مت يرات تنظيمية أخرى لتحديد
أىميتيا الحقيقية في امكانية تحقيؽ النجاح المؤسسي.
 .5إجراء دراسات مقارنة لمختمؼ المنظمات تستيدؼ اظيار الحجـ الحقيقي ألىمية الخصا ص
الريادية والتأكد مف كونيا مف المواضيع الحرجة في إدارة المؤسسات.
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 .6التأكد مف كوف الخصا ص الريادية صالحة لبلختبار إذا تـ اعتبارىا مت ي اًر تابعاً ،بمعن ىؿ
أنيا فطرية وترتبط بعوامؿ الشخصية أـ أنو باإلمكاف تعمميا واكتسابيا.
جدول رقم ( :)59خطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة
الخصائص الريادية في الجامعات الفمسطينية الخاصة في قطاع غزة
التوصيات
مشاركة الجامعات الخاصة في ورش العمؿ
والندوات المتعمقة بريادة االعماؿ وسبؿ تعزيزىا في
قطاع

زة ،واالستعانة بنماذج ناجحة محمية

ودولية.

الجية المسئولة عن

اإلطار (الفترة

التنفيذ

الزمنية)

إدارة الموارد البشرية في
الجامعة

دعـ المبادرات المتعمقة بالريادية ومن

بالتنسيؽ

الجودة وادارة الجامعة.

منج الجامعات الخاصة جوا ز لمريادييف وأصحاب و ازرة
المساىمات الريادية في تطور أداء الجامعة.

مع

مستمر

التربية

والتعميـ سنوية ،مع المتابعة
والتقييـ

العالي

العامميف

في الجامعات الخاصة مساحة مف الحرية

واالستقبللية في عمميـ مف خبلؿ توفير بي ة عمؿ اإلدارة

العميا

(مجمسي

ت جر الطاقات وخمؽ روح اإلبداع ،وتولد األفكار األمناء واإلدارة)

مستمر ،مع
المتابعة والتقييـ

التي تساىـ في تطوير الخدمات أو افتتاح كميات

جديدة أو توسيع في تخصصات الكميات القا مة.
تشجيع العامميف عم

تقديـ المبادرات ال ردية اإلدارة

ومناقشتيا ،حت تصب جزءاً مف ثقافة الجامعة.
توعية العامميف بأىمية اإلبداع في خمؽ شخصية
ريادية تساىـ في تحسف العمؿ ،وتنمي مف
ميارات ال رد ،مع توفير بي ة عمؿ تنتج إبداعاً فني ًا
يعبر عف التميز.

العميا

األمناء واإلدارة)
إدارة

الموارد

باالشتراؾ

الموارد

ال رص واست بلليا بما يحقؽ االستباقية لجامعاتيـ باالشتراؾ
واإلدارة العميا
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مع

المتابعة والتقييـ
البشرية
الجودة

واإلدارة العميا

تعزيز الوعي بروح المخاطرة مف أجؿ اقتناص إدارة
وتحقيؽ أكبر عا د سواء مادياً أو معنوياً.

(مجمسي

مع

مستمر ،مع

البشرية
الجودة

خبلؿ ستة أشير،
مع المتابعة والتقييـ

خبلؿ ستة أشير،
مع المتابعة والتقييـ

األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية الخاصة في قطاع غزة
التوصيات
مف أجؿ ت عيؿ دور الخصا ص الريادية في
تحسيف أداء الجامعة يجب األخذ بمقترحات
العامميف بعيف االعتبار ومناقشة أفكارىـ بشكؿ
مستمر.
تعاوف اإلدارة العميا مع العامميف في إعادة دراسة
إجراءات العمؿ والت مب عم

المشكبلت المتعمقة

بجمود النظـ مف خبلؿ طمب تقارير دورية مف
رؤساء األقساـ واإلدارات األخرى.
العمؿ عم دعـ أنشطة البحث والتطوير مف أجؿ
االرتقاء بأداء الجامعات الخاصة ،وعقد ورش
عمؿ لبحث سبؿ تطور األداء.
عقد شراكة مع المراكز البحثية ،والجامعات
األخرى لدعـ أنشطة البحث العممي مف اجؿ بحث
سبؿ تطوير وتحسيف األداء.
العمؿ عم

قياس رض

المجتمع عف الخدمات

التي تقدميا الجامعات الخاصة ،وعقد ورش عمؿ
مع مختمؼ ف ات المجتمع ومؤسسات المجتمع
المدني لمبلمسة احتياجات المجتمع.
العمؿ عم

الجية المسئولة عن

اإلطار (الفترة

التنفيذ

الزمنية)

إدارة الموارد البشرية في
الجامعة

بالتنسيؽ

مع

الجودة وادارة الجامعة.
إدارة الموارد البشرية في
الجامعة

بالتنسيؽ

مع

الجودة وادارة الجامعة.
اإلدارة

العميا

(مجمسي

األمناء واإلدارة)

اإلدارة

العميا

مع المتابعة والتقييـ

خبلؿ ستة أشير،
مع المتابعة والتقييـ

مستمر ،مع
المتابعة والتقييـ

(مجمسي

األمناء واإلدارة)

بالتنسيؽ

مستمر ،مع
المتابعة والتقييـ

إدارة الموارد البشرية في
الجامعة

خبلؿ ستة أشير،

مع

الجودة وادارة الجامعة.

مستمر ،مع
المتابعة والتقييـ

متابعة الخريجيف بعد تخرجيـ مف

الجامعة ،ومبلمسة العقبات والتحديات التي إدارة الموارد البشرية في
يجدونيا في سوؽ العمؿ مف أجؿ تطوير أساليب الجامعة

بالتنسيؽ

التعميـ الخاصة بالجامعة ،أو عقد ندوات وورش الجودة وادارة الجامعة.

عمؿ وأياـ دراسية ومؤتمرات لتبلفي ىذه العقبات.
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مع

مستمر ،مع
المتابعة والتقييـ

تطوير مؤشرات قياس األداء المؤسسي في
الجامعات ،والعمؿ عم

قياس األداء عم

فترة

محددة ،وعمؿ مقارنات مستمرة ،واستخبلص
النتا ج وطرح وتطبيؽ التوصيات.

إدارة الموارد البشرية في
بالتنسيؽ

الجامعة

خبلؿ سنة ،مع

مع

المتابعة والتقييـ

الجودة وادارة الجامعة.

األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية الخاصة في قطاع غزة
التوصيات
العمؿ عم

الجية المسئولة عن

اإلطار (الفترة

التنفيذ

الزمنية)

زيادة الوعي لدى العامميف في إدارة الموارد البشرية في

الجامعات الخاصة حوؿ أىمية الخصا ص الجامعة
الريادية وأثرىا الكبير عم أداء الجامعات.

بالتنسيؽ

مع

الجودة وادارة الجامعة.

العمؿ عم تنمية الروح الريادية لدى العامميف في اإلدارة
الجامعات الخاصة.

العميا

(مجمس

اإلدارة)

تعزيز اإليماف الذاتي لمعامميف في الجامعات اإلدارة
الخاصة وثقتيـ بأن سيـ وقدراتيـ وامكانياتيـ.

العميا

(مجمسي

األمناء واإلدارة)

الحقيقية في امكانية تحقيؽ النجاح المؤسسي.
اظيار الحجـ الحقيقي ألىمية الخصا ص الريادية
والتأكد مف كونيا مف المواضيع الحرجة في إدارة
المؤسسات.
التأكد مف كوف الخصا ص الريادية صالحة
لبلختبار إذا تـ اعتبارىا مت ي اًر تابعاً ،بمعن

الدراسات

والبحوث

إجراء دراسات مقارنة لمختمؼ المنظمات تستيدؼ

ىؿ

أنيا فطرية وترتبط بعوامؿ الشخصية أـ أنو
باإلمكاف تعمميا واكتسابيا.

مؤسسات التعميـ العالي،
ومراكز

الدراسات

والبحوث
مؤسسات التعميـ العالي،
ومراكز الدراسات
والبحوث

المصدر :إعداد الباحث
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مع المتابعة والتقييـ.
مستمر
مستمر ،مع
المتابعة والتقييـ

التعمؽ في دراسة العبلقة بيف الخصا ص الريادية مؤسسات التعميـ العالي،
وبيف مت يرات تنظيمية أخرى لتحديد أىميتيا ومراكز

خبلؿ ستة أشير،

مستمر ،مع
المتابعة والتقييـ

مستمر ،مع
المتابعة والتقييـ

مستمر ،مع
المتابعة والتقييـ

ثالثاً /دراسات مستقبمية مقترحة:
في ضوء ما تـ توصؿ إليو الباحث مف نتا ج وتوصيات ،يمكف اقتراح الدراسات المستقبمية
التالية:
 الخصا ص الريادية ودورىا في تحسيف مستوى األداء المؤسسي :دراسة تطبيقية مقارنة
عم الجامعات والكميات الخاصة والعامة والحكومية.
 األنماط الريادية وعبلقتيا باألداء المؤسسي لدى الجيات اإلشرافية في الجامعات
ال مسطينية.
 األنماط الريادية وعبلقتيا بالتوجيات المستقبمية لدى طمبة الدراسات العميا في الجامعات
ال مسطينية.

خالصة الفصل السادس:
استعرض الباحث في ىذا ال صؿ النتا ج التي توصؿ إلييا مف خبلؿ نتا ج التحميؿ
اإلحصا ي ،حيث أشارت النتا ج لوجود مستوى موافقة مرت عة بدرجة كبيرة عم جميع أبعاد
الخصا ص الريادية ،اضافة لوجود درجة مرت عة مف الموافقة بدرجة كبيرة عم مجاؿ االداء
المؤسسي .وبينت النتا ج وجود عبلقة بيف الخصا ص الريادية بأبعادىا السبعة عم مستوى
تحسيف األداء المؤسسي لمجامعات ال مسطينية الخاصة في قطاع زة .كما أظيرت الدارسة
وجود أثر لمخصا ص الريادية مجتمعة معاً في تحسيف مستوى األداء المؤسسي .وأظيرت
الدراسة عدـ وجود فروؽ بيف استجابات المبحوثيف حوؿ الخصا ص الريادية تعزى لممت يرات
الديم رافية التالية (الجنس ،العمر ،طبيعة الوظي ة ،عدد سنوات الخدمة) ،فيما أظيرت وجود
فروؽ تعزى لمت ير المؤىؿ العممي .وأشارت النتا ج إل عدـ وجود فروؽ في متوسط استجابة
العامميف في الجامعات ال مسطينية الخاصة بقطاع زة حوؿ األداء المؤسسي تعزى لممت يرات
الديم رافية التالية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،طبيعة الوظي ة ،عدد سنوات الخدمة).
وأخي اًر اقترح الباحث مجموعة مف العناويف لدراسات مستقبمية بخصوص الخصا ص الريادية
واألداء المؤسسي.
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المصادر والمراجع
 أولً :المصادر ثانياً :المراجع العربية -ثالثاً :المراجع األجنبية
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المصادر والمراجع
أولً :المصادر:

 القرآف الكريـ.

ثانياً :المراجع العربية:

 أبػػو بكػػر ،مصػػط ي محمػػود ( :)2014منظومػػة ريػػادة األعمػػاؿ والبي ػػة المح ػزة ليػػا ،ورقػة
عمػػؿ منشػػورة فػػي المػػؤتمر السػػعودي الػػدولي لجمعيػػات وم اركػػز ريػػادة األعمػػاؿ ،المنعقػػد
بتاري 2014/9/11-9ـ ،جمعية ريادة األعماؿ ،المممكة العربية السعودية.
 أبػػو حسػػنة ،أحمػػد (" :)2014ميػػارات التخطػػيط االسػػتراتيجي لػػدى قيػػادات كميػػات التربيػػة
في الجامعػات ال مسػطينية وعبلقتيػا بتحسػيف األداء المؤسسػي ليػا" ،رسػالة ماجسػتير يػر
منشورة ،كمية التجارة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،زة.
 أبو ريػا ،مػاىر فػرج ( " :)2014دور التخطػيط االسػتراتيجي فػي تحقيػؽ التميػز المؤسسػي
– د ارس ػػة تطبيقي ػػة عمػ ػ و ازرت ػػي العم ػػؿ والش ػػؤوف االجتماعي ػػة " ،رس ػػالة ماجس ػػتير ي ػػر
منشورة ،أكاديمية االدارة والسياسة لمدراسات العميا ،زة.
 أبػػو ػػالي ،مجػػدي أمػػيف (" :)2016أثػػر األخبلقيػػات االداريػػة عم ػ األداء الػػوظي ي فػػي
و ازرتػػي العمػػؿ والشػػؤوف االجتماعي ػػة بقطػػاع ػزة" ،رسػػالة ماجس ػػتير يػػر منشػػورة ،كمي ػػة
االقتصاد والعموـ االدارية ،جامعة األزىر – زة.
 أبو قحؼ ،عبد السبلـ ( :)1995أساسيات التسويؽ ،الدار الجامعية ،بيروت ،لبناف.
 أبػػو قػػرف ،سػػعيد محمػػد ( :)2015واقػػع ريػػادة األعمػػاؿ فػػي الجامعػػات ال مسػػطينية بقطػػاع
ػزة :د ارسػػة مقارنػػة بػػيف قسػػمي التعمػػيـ المسػػتمر فػػي جػػامعتي األزىػػر واالسػػبلمية ،رسػػالة
ماجستير ير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة االسبلمية – زة.
 أب ػػو كػ ػريـ ،أيم ػػف محم ػػد ( :)2013عبلق ػػة نظ ػػـ المعموم ػػات اإلداري ػػة ف ػػي تحس ػػيف األداء
اإلداري :د ارس ػػة ميداني ػػة ب ػػالتطبيؽ عمػ ػ المنظم ػػات ي ػػر الحكومي ػػة بقط ػػاع ػ ػزة ،رس ػػالة
ماجستير ير منشورة ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،جامعة األزىر.
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 ادريػ ػػس ،وا ػ ػػؿ ،وال ػ ػػالبي ،طػ ػػاىر ( :)2009سمسػ ػػمة إدارة األداء االسػ ػػتراتيجي أساسػ ػػيات
األداء وبطاقة األداء المتوازف ،دار وا ؿ لمنشر ،عماف األردف.
 آؿ سػػعود ،فيصػػؿ مشػػعؿ ( :)2016ريػػادة األعمػػاؿ المؤسسػػية فػػي عيػػد الممػػؾ سػػعود بػػف
عبػػد العزيػػز آؿ سػػعود ،ورقػػة عمػػؿ منشػػورة فػػي المػػؤتمر السػػعودي الػػدولي الخػػامس لريػػادة
األعماؿ ،جمعية ريادة األعماؿ ،المممكة العربية السعودية.
 األ ػػا ،وفيػػؽ حممػػي ( :)2009الريػػادة فػػي الشػػركات العربيػػة بمنظػػور اسػػتراتيجي ،مجمػػة
جامعة األزىر ب زة ،سمسمة العموـ اإلنسانية ،المجمد  ،11العدد .40-1 ،A – 1
 األ بري ،فاطمة عبد الرحمف ( :)2016التطوير اإلداري وأثػره فػي تحسػيف أداء العػامميف
بالجامعة الوطنية – صنعاء ،دراسة ير منشورة ،كميػة العمػوـ اإلداريػة ،الجامعػة الوطنيػة
– صنعاء.
 البمعاوي ،صال خيري (" :)2015أثر الخصا ص الريادية لػدى اإلدارة العميػا عمػ النمػو
فػ ػػي شػ ػػركات تكنولوجيػ ػػا المعمومػ ػػات واالتصػ ػػاالت بقطػ ػػاع ػ ػزة" ،رسػ ػػالة ماجسػ ػػتير يػ ػػر
منشورة ،جامعة األزىر ،زة ،فمسطيف.
 الحسػػناوي ،ص ػػال مي ػػدى محم ػػد ( :)2010أث ػػر اسػػتخداـ المعرف ػػة االلكتروني ػػة ف ػػي بن ػػاء
المنظمات الريادية :دراسة تحميمية آلراء عينػة مػػف مػديري شػػركة زيػف/الع ػراؽ لبلتػػصاالت
المتنقمػة ،رسػالة ماجػستير ير منشورة ،كمية االدارة واالقتصاد جامعة كرببلء.
 الحسيني ،فبلح (" :)2000اإلدارة اإلستراتيجية" ،ط ،1دار وا ؿ لمنشر ،عماف.
 الحسػػيف ،اب ػراىيـ ( :)2011تقػػويـ جػػودة ريػػاض األط ػػاؿ فػػي محافظػػة ريػػؼ دمشػػؽ وفق ػاً
لمعػايير النمػػوذج األوروبػػي إلدارة الجػودة  ،EFQMالمجمػػة العمميػػة لكميػة التربيػػة ،المركػػز
الوطني ألبحاث الموىبة واإلبداع ،جامعة الممؾ فيصؿ ،المجمد  ،27العدد األوؿ.
 الحيمػػة ،أمػػاؿ عبػػد المجيػػد عبػػد القػػادر ( :)2014نمػػوذج مقتػػرح لمنظمػػات الػػتعمـ كمػػدخؿ
لمتمي ػػز المؤسس ػػي :د ارس ػػة تطبيقي ػػة عمػ ػ الجامع ػػات ال مس ػػطينية بمحافظ ػػات ػ ػزة ،رس ػػالة
دكتوراه ،قسـ ادارة األعماؿ ،كمية التجارة ،جامعة قناة السويس – مصر.
 الحيمػػة ،أمػػاؿ عبػػد المجيػػد ،ومسػػمـ ،عبػػد القػػادر أحمػػد ( :)2016مػػدى مسػػاىمة القيػػادة
الريادي ػ ػػة ف ػ ػػي تعزي ػ ػػز المسػ ػ ػ ولية االجتماعي ػ ػػة ل ػ ػػدى الع ػ ػػامميف ف ػ ػػي مجموع ػ ػػة االتص ػ ػػاالت
ال مسطينية ،دراسة ير منشورة ،كمية فمسطيف التقنية – دير البم .
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 الخمؼ ،خالد ،وعامر ،سعد ( :)2008اإلنتاجية القياسية ،دار المري  ،الرياض.
 السػ ػػكارنة ،بػ ػػبلؿ ( :)2008الريػ ػػادة وادارة منظمػ ػػات األعمػ ػػاؿ ،ط ،1دار المسػ ػػيرة لمنشػ ػػر
والتوزيع ،عماف ،األردف.
 الشميمري ،أحمد ،والمبيريؾ ،وفػاء ( :)2016مبػادئ ريػادة األعمػاؿ ل يػر المتخصصػيف،
ط ،1مكتبة الممؾ فيد الوطنية ،الرياض.
 الص ػ ير ،فيػػد عثمػػاف ( :)2002المنػػاخ التنظيمػػي وأث ػره عم ػ اداء العػػامميف فػػي األجي ػزة
األمنيػػة ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػورة ،جامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػوـ األمنيػػة ،الريػػاض،
المممكة العربية السعودية.
 الصرايرة ،خالد ( :)2011األداء الوظي ي لػدى أعضػاء اليي ػات التدريسػية فػي الجامعػات
األردنية الرسػمية مػف وجيػة نظػر رؤسػاء األقسػاـ فييػا ،مجمػة جامعػة دمشػؽ ،المجمػد 27
العدد األوؿ والثاني ،ص ص .652 -601
 ال البي ،طاىر ،وادريس ،وا ؿ ( :)2007اإلدارة االستراتيجية (منظور منيجي متكامػؿ)،
دار وا ؿ لمنشر ،عماف األردف.
 القاسػػـ ،مػػي منػػذر ( ":)2013أثػػر الخصػػا ص الرياديػػة فػػي تبنػػي التوجيػػات اإلسػػتراتيجية
لممػػديريف فػػي المػػدارس الخاصػػة – د ارسػػة ميدانيػػة عم ػ عينػػة مػػف المػػدارس الخاصػػة فػػي
عماف" ،رسالة ماجستير ير منشورة ،كمية األعماؿ ،جامعة الشرؽ األوسط.
 الكبيػػر ،أحمػػد ،والتػػويجري ،أحمػػد ( :)2016استكشػػاؼ الػػدوافع الرياديػػة لػػدى عينػػة مػػف
شباب األعماؿ بمنطقة القسيـ ،ورقة عمؿ منشورة في المػؤتمر السػعودي الػدولي الخػامس
لريادة األعماؿ ،جمعية ريادة األعماؿ ،المممكة العربية السعودية.
 الداوي ،الشي (" :)2010تحميؿ األسس النظرية لم يوـ األداء" ،مجمة الباحػث ،عػدد ،7
جامعة الج از ر.
 الػػدجني ،إيػػاد ( :)2011دور التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي جػػودة األداء المؤسسػػي :د ارسػػة
وصػ ػ ية تحميمي ػػة ف ػػي الجامع ػػات ال مس ػػطينية النظامي ػػة ال مس ػػطينية ،رس ػػالة دكت ػػوراه ،كمي ػػة
التربية ،جامعة دمشؽ  -سوريا.
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 الػػدجني ،عمػ يحػػي ( :)2013واقػػع األداء المؤسسػػي فػػي مػػدارس دار األرقػػـ بمحافظػػات
ػزة فػػي ضػػوء االنمػػوذج األوروبػػي لمتميػػز وسػػبؿ تطػػويره ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػورة،
الجامعة االسبلمية ب زة.
 ال ػػدليؿ االرش ػػادي لطم ػػب االعتم ػػاد الع ػػاـ إلنش ػػاء مؤسس ػػة تعم ػػيـ ع ػػالي ( ،)2012ىي ػػة
االعتماد والجودة ،و ازرة التربية والتعميـ العالي.
 الدوسػػري ،محمػػد وضػػاح ( :)2016دور المراجعػػة الداخميػػة فػػي تحسػػيف األداء المؤسسػػي
فػػي المؤسسػػة العامػػة لمصػػناعات العسػػكرية ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػورة ،جامعػػة نػػايؼ
العربية لمعموـ األمنية ،الرياض ،السعودية.
 الػ ػ ػػذويب ،مولػ ػ ػػود عمػ ػ ػػي ( :)2015أثػ ػ ػػر التخطػ ػ ػػيط االسػ ػ ػػتراتيجي التسػ ػ ػػويقي عم ػ ػ ػ أداء
المنظمات :دراسة تطبيقيػة عمػ شػركات انتػاج الػدواء العاممػة فػي ليبيػا ،رسػالة ماجسػتير،
جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا ،الدراسات التجارية ،الخرطوـ ،السوداف.
 الزطمػػة ،نضػػاـ محمػػد ( :)2011إدارة المعرفػػة وأثرىػػا عم ػ تميػػز األداء :د ارسػػة تطبيقيػػة
عم ػ الكميػػات والمعاىػػد التقنيػػة المتوسػػطة العاممػػة فػػي قطػػاع ػزة ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر
منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة االسبلمية ب زة.
 الش ػػبمي ،ىي ػػثـ ،والخ ازع ػػي ،حس ػػيف ،وج ػػابر ،نص ػػر ال ػػديف ( :)2011اس ػػتراتيجية تحس ػػيف
وتطوير األداء المؤسسي لمجامعات العربية – أنموذج مقتػرح لضػماف الجػودة اإلداريػة ،-
مجمة العموـ االنسانية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الج از ر ،العدد (.69-37 ،)35
 العدلوني ،محمد ( :)2002العمؿ المؤسسي ،دار ابف حزـ لمنشر والتوزيع ،لبناف.
 ال ػػارس ،س ػػميماف ( :)2010دور ادارة المعرف ػػة ف ػػي رف ػػع ك ػػاءة أداء المنظم ػػات :د ارس ػػة
ميدانية عم شػركات الصػناعات التحويميػة الخاصػة بدمشػؽ ،مجمػة جامعػة دمشػؽ لمعمػوـ
االقتصادية والقانونية ،المجمد  ،26العدد الثاني.85 – 59 ،
 ال ايدي ،سالـ بركة ( :)2008فرؽ العمؿ وعبلقتيا بأداء العامميف فػي األجيػزة األمنيػة –
د ارسػة مقارنػة بػيف األجيػزة بمدينػة الريػػاض ،رسػالة دكتػوراه ،جامعػة نػايؼ لمعمػوـ األمنيػػة،
الرياض ،السعودية.
 المحاسنة ،ابػراىيـ ( :)2013ادارة وتقيػيـ األداء الػوظي ي بػيف النظريػة والتطبيػؽ ،الطبعػة
األول  ،دار جرير لمنشر والتوزيع ،األردف.
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 المبيري ػػؾ ،وف ػػاء ،والش ػػيباني ،صػ ػ ية ( :)2016منظوم ػػة ري ػػادة األعم ػػاؿ ف ػػي الجامع ػػات
السعودية :جامعة األميػرة نػورة نموذجػاً ،ورقػة عمػؿ منشػورة فػي المػؤتمر السػعودي الػدولي
الخامس لريادة األعماؿ ،جمعية ريادة األعماؿ ،المممكة العربية السعودية.
 المبيريػػؾ ،وفػػاء ( :)2014النظػػاـ البي ػػي لريػػادة األعمػػاؿ فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية،
ورقة عمؿ منشورة في المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعماؿ ،المنعقد
بتاري 2014/9/11-9ـ ،جمعية ريادة األعماؿ ،المممكة العربية السعودية.
 الم ػ ػ ػػدىوف ،محم ػ ػ ػػود عط ػ ػ ػػا ( :)2014عممي ػ ػ ػػات إدارة المعرف ػ ػ ػػة وعبلقتي ػ ػ ػػا بتمي ػ ػ ػػز األداء
المؤسسػػي :د ارسػػة تطبيقيػػة عم ػ و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي فػػي محافظػػات ػزة ،رسػػالة
ماجستير ير منشورة ،أكاديمية االدارة والسياسة لمدراسات العميا ،زة ،فمسطيف.
 المػ ػػومني ،ىنػ ػػادة ( :)2014أثػ ػػر الخصػ ػػا ص الرياديػ ػػة لمعػ ػػامميف فػ ػػي تحقيػ ػػؽ التوجيػ ػػات
المستقبمية لمجامعات الخاصة األردنية بمدينة عماف ،مجمة كمية ب ػداد لمعمػوـ االقتصػادية
الجامعة ،العدد الثاني واألربعوف.
 الم ػػومني ،ىن ػػادة ( :)2015دور الخص ػػا ص الريادي ػػة لمع ػػامميف ف ػػي الجامع ػػات ف ػػي بن ػػاء
الجامعػػات الرياديػػة" :د ارسػػة تطبيقيػػة عمػ الجامعػػات األردنيػػة الخاصػػة" ،د ارسػػات ،العمػػوـ
اإلدارية ،المجمد  ،43العدد ،2016 ،2ص ص .825 – 813
 أـ العز ،حمػودي ( :)2012دور تطػوير المنتجػات فػي تحسػيف أداء المؤسسػات الصػ يرة
والمتوسطة ،رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة قاصدي مرباح ،الج از ر.
 بحيري ،سعد صادؽ ( :)2004-2003إدارة توازف األداء ،الدار الجامعية ،االسكندرية.
 بػػو كريطػػة ،ن ػواؿ ( :)2011أثػػر االتصػػاؿ فػػي رفػػع األداء التسػػويقي لممؤسسػػة الخدميػػة:
د ارس ػػة حال ػػة وكال ػػة السػ ػ ر والس ػػياحة ،رس ػػالة ماجس ػػتير ي ػػر منش ػػورة ،جامع ػػة الج از ػػر،
الج از ر.
 ثابت ،طارؽ عادؿ ( :)2016العوامؿ المؤثرة في نجػاح اختيػار المشػاريع الرياديػة ضػمف
برنػػامج "مبػػادروف" ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػورة ،كميػػة التجػػارة ،الجامعػػة االسػػبلمية –
زة.
 جامعة األمة لمتعميـ الم توح /القبوؿ والتسجيؿ ( .)2017عدد الموظ يف ،زة ،فمسطيف.
 جامعة زة /القبوؿ والتسجيؿ ( .)2017عدد الموظ يف ،زة ،فمسطيف.
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 جامعة فمسطيف /شؤوف الموظ يف ( .)2017عدد الموظ يف ،زة ،فمسطيف.
 جب ػػر ،نج ػػوى ( :)2015التقي ػػيـ ال ػػذاتي والتخط ػػيط االس ػػتراتيجي وعبلقت ػػو بتحس ػػيف األداء
المؤسس ػ ػػي و ازرة الص ػ ػػحة ،رس ػ ػػالة ماجس ػ ػػتير ي ػ ػػر منش ػ ػػورة ،أكاديمي ػ ػػة االدارة والسياس ػ ػػة
لمدراسات العميا – زة.
 حبػػوش ،إس ػراء جميػػؿ ( :)2017دور الجامعػػات ال مسػػطينية بمحافظػػات ػزة فػػي تعزيػػز
الميارات الريادية لدى طمبتيا وسبؿ تطويره ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،زة.
 حسػػيف ،قػػيس ( :)2012دور الخصػػا ص الرياديػػة فػػي تعزيػػز االلت ػزاـ التنظيمػػي :د ارسػػة
اسػػتطبلعية آلراء عينػػة مػػف متخػػذي الق ػرار فػػي الشػػركة العامػػة لمصػػناعات الكيربا يػػة -
دي ػػالي ،رس ػػالة ماجس ػػتير ي ػػر منش ػػورة ،جامع ػػة الس ػػممانية ،اليي ػػة الكردس ػػتانية لمد ارس ػػات
االستراتيجية والبحث العممي.
 حسيف ،سحراء ( :)2013قيػاس تػأثير ضػ وط العمػؿ فػي مسػتوى األداء الػوظي ي ،مجمػة
جامعة ب داد لمعموـ االقتصادية ،العدد السادس ،ب داد.
 حسينة ،قمبو ( :)2015دور ادارة المعرفة في تحسيف االداء المؤسسي :دراسة حالػة كميػة
العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعػة محمػد خيضػر ،رسػالة ماجسػتير يػر
منشورة ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسػيير ،جامعػة محمػد خيضػر ،بسػكرة،
الج از ر.
 حم ػػداف ،خال ػػد  ،وادري ػػس ،وا ػػؿ ( :)2007اإلس ػػتراتيجية والتخط ػػيط االس ػػتراتيجي م ػػنيج
معاصر ،الطبعة االول  ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،األردف.
 حمزاوي ،محمد سيد ( :)2013قياس االداء في العمؿ االمني ،ورقة عمؿ مقدمة لمػؤتمر
قيػاس األداء فػي المنظمػػات والمؤسسػات المعاصػرة ،جامعػة نػايؼ العربيػػة لمعمػوـ االمنيػػة،
الرياض ،خبلؿ ال ترة  23 – 21يناير 2013ـ.
 حميد ،أحمد صال ( " :)2016دور ممارسة أسموب ادارة فرؽ العمؿ في تحسيف مستوى
األداء واتخػػاذ الق ػ اررات بػػو ازرة الداخميػػة واألمػػف الػػوطني -الشػػؽ المػػدني" ،رس ػالة ماجسػػتير
ير منشورة ،اكاديمية االدارة والسياسة لمدراسات العميا – زة.
 خمي ػػة ،عبػػد المطيػػؼ ( :)2000الدافعيػػة لئلنجػػاز ،دار ريػػب لمطباعػػة والنشػػر ،القػػاىرة،
جميورية مصر العربية.
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 خويمدات ،ايماف (" :)2014أثر تسيير الموارد البشرية عم األداء الوظي ي لمعػامميف فػي
المؤسس ػػات الوطني ػػة – د ارسػ ػػة حال ػػة الشػ ػػركة الوطني ػػة لتوزيػ ػػع الكيرب ػػاء وال ػػاز ()SDC
بورقمة" ،رسالة ماجستير ير منشػورة ،كميػة العمػوـ االقتصػادية والتجاريػة وعمػوـ التسػيير،
جامعة قاصدي مرباح بورقمة ،الج از ر.
 درة ،عبػػد البػػاري إبػراىيـ ( :)1998تكنولوجيػػا األداء البشػػري :ميػػارة أساسػية مػػف ميػػارات
القيػػادات فػػي المؤسسػػات الشػػرطية العربيػػة ،ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة لمحمقػػة العمميػػة لمميػػارات
اإلدارية لمقيادات العميا ،معيد التدريب بأكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 ديػػري ،ازىػػد محمػػد ( :)2011إدارة الم ػوارد البش ػرية ،الطبعػػة األول ػ  ،دار الثقافػػة لمنشػػر
والتوزيع ،عماف ،األردف.
 ربابعػ ػ ػػة ،فاطمػ ػ ػػة ( )2011المقارنػ ػ ػػة المرجعيػ ػ ػػة مػ ػ ػػدخؿ لتحسػ ػ ػػيف األداء المؤسسػ ػ ػػي فػ ػ ػػي
المنظمات العامة :دراسة تطبيقية عم المجمس األعم لمعموـ والتكنولوجيا ،مجمػة جامعػة
مؤتة ،المجمد ( ،)26العدد (.164 – 109 ،)7
 رض ػػا ،ح ػػاتـ عم ػػي حس ػػف ( :)2003اإلب ػػداع االداري وعبلقت ػػو ب ػػاألداء ال ػػوظي ي :د ارس ػػة
تطبيقيػػة عم ػ االجي ػزة االمنيػػة بمطػػار الممػػؾ عبػػد العزيػػز الػػدولي بجػػدة ،رسػػالة ماجسػػتير
ير منشورة ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ االمنية ،السعودية.
 زعيبػػي ،رحمػػة ( :)2014أثػػر التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي أداء مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي
الج از رية (مف منظور بطاقة األداء المتػوازف) :د ارسػة حالػة جامعػة محمػد خيصػر بسػكرة،
رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػورة ،كميػػة العمػػوـ االقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػوـ التسػػيير ،جامعػػة
محمد خيصر – بسكرة ،الج از ر.
 س ػػمطاف ،س ػػعدية "محم ػػد ش ػػاىر" ( :)2015مس ػػتوى ت ػػوفر الخص ػػا ص الريادي ػػة وعبلقت ػػو
ب ػػبعض المت يػ ػ ارت الشخص ػػية :د ارس ػػة تطبيقي ػػة عمػ ػ طمب ػػة البك ػػالوريوس تخص ػػص "إدارة
األعمػ ػػاؿ" فػ ػػي جامعػ ػػات جنػ ػػوب الض ػ ػ ة ال ربيػ ػػة ،مجمػ ػػة الجامعػ ػػة اإلسػ ػػبلمية لمد ارسػ ػػات
االقتصادية واإلدارية ،المجمد  ،24العدد .123 – 102 ،2
 سيمود ،ايياب ( :)2013واقع ادارة التميز في جامعة األقص وسبؿ تطويرىا في ضػوء
النمػػوذج األوروبػػي لمتميػػز ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػورة ،أكاديميػػة االدارة والسياسػػة –
زة.
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 ش ػػحادة ،أس ػػماء ( :)2012اال تػ ػراب الن س ػػي وعبلقت ػػو بالدافعي ػػة لئلنج ػػاز ل ػػدى المع ػػاقيف
بصرياً في قطاع زة ،رسالة ماجستير يػر منشػورة ،كميػة التربيػة ،الجامعػة االسػبلمية –
زة.
 شعت ،عبد الرحمف جػواد ( :)2015أثػر الخصػا ص والممارسػات السػموكية عمػ مسػتوى
اإلبػػداع التكنولػػوجي لػػدى رواد األعمػػاؿ –د ارسػػة حالػػة عم ػ أصػػحاب الشػػركات الرياديػػة
المحتض ػػنة ل ػػدى حاض ػػنات التكنولوجي ػػا واألعم ػػاؿ بقط ػػاع ػ ػزة ،-رس ػػالة ماجس ػػتير ي ػػر
منشورة ،كمية االقتصاد والعموـ االدارية ،جامعة األزىر -زة.
 ص ػػياـ ،آم ػػاؿ نم ػػر ( :)2010تطبي ػػؽ التخط ػػيط االس ػػتراتيجي وعبلقت ػػو ب ػػأداء المؤسس ػػات
األىميػػة النسػػوية فػػي قطػػاع ػزة ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػورة ،كميػػة االقتصػػاد والعمػػوـ
االدارية ،جامعة األزىر ب زة.
 ف ػػارس ،ن ػػديف خال ػػد ( :)2016العبلق ػػة ب ػػيف الخص ػػا ص الريادي ػػة ل ػػدى االدارة العمي ػػا ف ػػي
البنوؾ التجارية والتخطيط االستراتيجي في قطػاع ػزة " :د ارسػة ميدانيػة عمػ المػدراء فػي
البنوؾ التجارية" ،رسالة ماجستير ير منشورة ،الجامعة االسبلمية -زة.
 فػػرج اهلل ،أحمػػد موس ػ ( :)2012دور االسػػتثمار فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات فػػي تطػػوير
األداء المؤسسي في مؤسسات التعمػيـ العػالي ال مسػطينية :د ارسػة تطبيقيػة عمػ الجامعػات
ال مسطينية العاممة بقطاع زة ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسبلمية ،زة.
 عبػػد ال تػػاح ،منػػاؿ رشػػاد ( :)2011االسػػتعانة باالتجاىػػات العالميػػة المعاص ػرة فػػي تقيػػيـ
األداء المؤسسػػي لجامعػػة قنػػاة السػػويس (د ارسػػة ميدانيػػة) ،مجمػػة مسػػتقبؿ التربيػػة العربيػػة،
المجمد ( ،)18العدد (.408-285 ،)70
 عمي ،أمؿ عبػد محمػد (" :)2016تػأثير الخصػا ص الرياديػة فػي جػودة الخدمػة ال ندقيػة"،
بحػ ػػث ميػ ػػداني فػ ػػي فنػ ػػادؽ محافظػ ػػة بابػ ػػؿ ،المجمػ ػػد ( ،)24العػ ػػدد ( ،)8العمػ ػػوـ الص ػ ػرفية
والتطبيقية ،مجمة جامعة بابؿ ،جامعة بابؿ.
 عيس ػ  ،حمػػد عمػػي ( " :)2014تػػأثير المنػػاخ التنظيمػػي عم ػ األداء الػػوظي ي لمعػػامميف-
د ارسػػة ميدانيػػة عم ػ إدارة المنافػػذ بشػػؤوف الجنسػػية والج ػوازات واإلقامػػة فػػي و ازرة الداخميػػة
بمممكة البحريف" ،رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة العموـ التطبيقية ،مممكة البحريف.
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 عب ػػد الي ػػادي ،ميس ػػوف ( :)2017رأس الم ػػاؿ ال ك ػػري ودوره ف ػػي ج ػػودة األداء المؤسس ػػي:
د ارسػػة تطبيقيػػة عم ػ برنػػامج التربيػػة والتعمػػيـ بوكالػػة ػػوث وتش ػ يؿ البلج ػػيف UNRWA
فػي قطػاع ػزة ،رسػالة ماجسػتير يػر منشػورة ،أكاديميػة االدارة والسياسػة لمد ارسػات العميػا
– زة.


نػػاـ ،محمػػود رض ػواف ( :)2017أثػػر الخصػػا ص الريادي ػة لػػدى اإلدارة العميػػا فػػي تبنػػي
التوجيات اإلستراتيجية في شركات صناعة األ ذية العاممة بقطػاع ػزة ،رسػالة ماجسػتير
ير منشورة ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،جامعة األزىر – زة.

 كاتب ػػة ،س ػػمير ( :)2004التجرب ػػة ال مس ػػطينية األولػ ػ ف ػػي تق ػػويـ التعم ػػيـ الج ػػامعي ،ورق ػػة
عمميػة أعػدت لمػؤتمر النوعيػػة فػي التعمػػيـ الجػػامعي ال مسػطيني الػػذي عقػده برنػػامج التربيػػة
ودا رة ضبط الجودة النوعية في جامعة القدس الم توحة في مدينة راـ اهلل ،في ال ترة – 3
2004/7/5ـ.
 كنعػاف ،أحمػد ( :)2003آفػاؽ تطػوير كميػات التربيػة وفػؽ مؤشػرات الجػودة وتطبيقاتػو فػػي
ميداف التعميـ العالي ،بحث منشور ،كمية التربية ،جامعة دمشؽ.
 مبارؾ ،أدىـ كرـ ( " :)2016الرقابة االسػتراتيجية وعبلقتيػا برفػع أداء مؤسسػات التمويػؿ
األص ر – دراسة ميدانية في محافظات قطاع زة" ،رسالة ماجسػتير يػر منشػورة ،كميػة
االقتصاد والعموـ االدارية ،جامعة األزىر – زة.
 محمد ،عبد الرحيـ ( :)2011قيػاس األداء المتػوازف وادارة التمييػز فػي القطػاع الحكػومي،
مجمة دراسات أمنية ،العدد  ،5ديسمير 2011ـ.
 مخيمػ ػػر ،عبػ ػػد العزيػ ػػز وآخػ ػػروف ( :)1999قيػ ػػاس األداء المؤسسػ ػػي لؤلجي ػ ػزة الحكوميػ ػػة،
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.
 منتػ ػ ػػديات عبػ ػ ػػد الجميػ ػ ػػؿ الش ػ ػ ػوامرة لمتربيػ ػ ػػة والتعمػ ػ ػػيـ ،تػ ػ ػػـ الزيػ ػ ػػارة بتػ ػ ػػاري 2017/9/5ـ
. http://shawamreh.boardeducation.net/t60-topic
 موقع جامعة األمة ،تـ االطبلع بتاري 2017/8/1ـ ،عند الساعة الثانية عشر صباحاً،
ومتوفر مف خبلؿ الرابط.(www.uou.edu.ps) :
 موقع جامعة زة ،تـ االطبلع بتاري 2017/8/1ـ ،عند الساعة الحادي عشر صػباحاً،
ومتوفر مف خبلؿ الرابط.)www.gu.edu.ps( :
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 موقػع جامعػػة فمسػػطيف ،تػـ االطػػبلع بتػػاري 2017/8/1ـ ،عنػد السػػاعة العاشػرة صػػباحاً،
ومتوفر مف خبلؿ الرابط.)www.up.edu.ps( :
 ناصػػر ،محمػػد جػػودت ،والعمػػري ،سػػاف ( :)2011قيػػاس خصػػا ص الريػػادة لػػدى طمبػػة
الدراسات العميا في ادارة األعماؿ وأثرىا في األعماؿ الريادية ،مجمة جامعة دمشػؽ لمعمػوـ
االقتصادية والقانونية ،المجمد  ،27العدد الرابع ،168 – 139 ،جامعة دمشؽ ،سوريا.
 ى ػػبلؿ ،محم ػػد عب ػػد ال ن ػػي حس ػػف ( :)1996مي ػػارات ادارة األداء ،مرك ػػز تط ػػوير األداء،
القاىرة.
 و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي ،ىي ػػة االعتمػػاد والجػػودة لمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي:2012 ،
الدليؿ االرشادي لتقييـ البػرامج التعميميػة ال اعميػة فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي ال مسػطينية
واعداد التقارير الخاصة بيا.
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ممحق رقم ( :)1خطاب التحكيم

حفظك اهلل

الدكتور الفاضل/
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،

الموضوع /تحكيم استبيان
بداية اتوجو إليكـ بالتقدير واالحتراـ وأثمف جيودكـ الكبيرة في خدمة البحث العممي ،باإلشارة إل
الموضوع أعبله فإنني أقوـ بإجراء دراسة ميدانية ألجؿ اعداد رسالة ماجستير تحت عنواف "دور
الخصائص الريادية في تحسين مستوى األداء المؤسسي :دراسة تطبيقية عمى الجامعات
الفمسطينية الخاصة" ،وذلؾ ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في برنامج القيادة واإلدارة،
وقد قاـ الباحث بصيا ة استبياف لجمع المعمومات حوؿ موضوع الدراسة ،لذا نرجو مف حضرتكـ
التكرـ بإبداء رأيكـ السديد ومقترحاتكـ بشأف فقرات االستبياف فيما إذا كاف صالحاً أو ير صال ،
ومدى انتماء كؿ عبارة إل المحور المخصص ليا وخدمتيا لو ،وبنا يا الم وي ،وأي اقتراحات أو
تعديبلت ترونيا مناسبة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.
ىذا وتقبموا منا جزيؿ الشكر واالمتناف.
الباحث

حازـ خميس أبو سمرة
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ممحق رقم ( :)2أسماء المحكمين
م

االسم

مكان العمل

1

أ.د .سمير خالد صافي

الجامعة السالمية

2

أ.د .عبد الجميل صرصور

جامعة غزة

3

د .محمد ابراىيم المدىون

اكاديمية الدارة والسياسة

4

د .نبيل عبد شعبان الموح

ديوان الموظفين

5

د .محمود عبد الرحمن الشنطي

أكاديمية الدارة والسياسة

6

د .منصور عبد القادر األيوبي

كمية فمسطين التقنية

7

د .خالد عبد دىميز

الجامعة السالمية

8

د .محمد عبد العزيز الجريسي

أكاديمية الدارة والسياسة

9

د .وفيق حممي األغا

جامعة األزىر

10

م .ابراىيم فرج أبو شمالة

باحث ومحمل احصائي

196

ممحق رقم ( :)3الستبانة

استبانة
السادة األفاضل في الجامعات الفمسطينية الخاصة
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
يسرني أف أضع بيف أيديكـ االستبانة التي أعدت استكماالً لمتطمبات الحصوؿ عم

درجة

الماجستير في القيادة واالدارة ،بعنواف:

دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى األداء المؤسسي
دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية الخاصة
لذا أرجو مف سيادتكـ اإلجابة عم ما جاء فييا وذلؾ بوضع تقييم من  1إلى  10لكؿ عبارة
بحيث تتدرج اإلجابة مف  :10وىي أعم درجات الموافقة ،وصوالً إل  :1وىي أعم درجة لعدـ
الموافقة ،مع العمـ أف البيانات المسجمة ىي بيدؼ البحث العممي فقط.
وتفضموا بقبول فائق الحترام والتقدير،،،
الباحث

حازـ خميس أبو سمرة
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أولً /الخصائص الديمغرافية:
 الجنس:
ذكر

انث

 العمر:
أقؿ مف  25سنة

مف  -25أقؿ مف  35سنة

مف  -35أقؿ مف  45سنة

مف  45سنة فما فوؽ

 المؤىل العممي:
دكتوراه

بكالوريوس

ماجستير

دبموـ
 طبيعة الوظيفة:
أكاديمي

أكاديمي واداري

إداري

 عدد سنوات الخدمة:
أقؿ مف  5سنوات

مف  – 5أقؿ مف  10سنوات

مف  – 10أقؿ مف  15سنة

مف  15سنة فأكثر

 الجامعة:
جامعة زة

جامعة فمسطيف

جامعة األمة لمتعميـ الم توح
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ثانياً /الخصائص الريادية:
الفقرة

#

م

.1

1

أتمسؾ باإلبداع واف تجاوز ذلؾ متطمبات العمؿ.

.2

2

أسع دا ماً لتطوير ن سي عم مستوى العمؿ.

.3

3

أسع دوماً إل تبني أساليب جديدة في تطوير العمؿ.

.4

4

أفضؿ العمؿ الذي يحتاج إل ت كير إبداعي.

.5

5

أفكاري موضع نقاش دوماً.

.6

6

أناقش أفكاري مع اآلخريف بشكؿ مستمر.

.7

7

أشجع الموظ يف عم الت كير اإلبداعي في العمؿ.

.8

1

أبادر نحو االست ادة مف التطورات العممية في مجاؿ عممي.

.9

2

أمتمؾ القدرة عم تقديـ مبادرات ابتكارية فردية.

.10

3

أعمؿ عم بناء عبلقات جيدة مع زمبلء العمؿ لتطوير الخدمات المقدمة.

.11

4

أسع نحو استثمار ال رص الجديدة في عممي.

.12

5

أعمؿ عم بناء منظور مستقبمي لعممي.

.13

6

أستطيع العمؿ ضمف فريؽ وتقديـ مبادرات ابتكارية جماعية.

.14

7

أبادر في نسج عبلقات استراتيجية تخدـ مصمحة العمؿ.

.15

1

أعتقد أف أعظـ المكاسب وال وا د تكمف خمؼ المخاطر المحسوبة.

.16

2

أمتمؾ القدرة عم مواجية الصعوبات والتحديات.

.17

3

أؤمف بضرورة مواجية ت يرات البي ة ال جا ية.

.18

4

أميؿ لمعمؿ بجرأة في الحاالت التي تتسـ بمخاطرة عالية.

.19

5

أر ب بتحقيؽ األىداؼ الصعبة لتحقيؽ درجات عالية مف الرضا.

.20

6

لدي ق اررات حاسمة في العمؿ ب ض النظر عف درجة المخاطرة وحالة عدـ التأكد.

.21

7

أسع إل المخاطرة في أعماؿ ير واضحة النتا ج.

المحور األول /اإلبداع

المحور الثاني /المبادرة

المحور الثالث /المخاطرة

199

الدرجة
من  1إلى 10

الفقرة

#

م

.22

1

تقؿ حاجتي لمراحة عندما أكوف ميتماً بعمؿ معيف.

.23

2

عندما تواجيني أي مشكمة فإنني أستمر بالعمؿ إل أف أقوـ بحميا.

.24

3

أنجز االعماؿ المطموبة مني بشكؿ تاـ.

.25

4

لدي االستعداد لتقديـ التضحيات مقابؿ ما سأحصؿ عميو مف عوا د مستقبمية.

.26

5

ينتابني الشعور بال رح عند إنجاز األعماؿ المطموبة في الوقت المحدد.

.27

6

أواصؿ القياـ بالمياـ الموكمة وفؽ ما تـ التخطيط لو.

.28

7

أنجز أعمالي قبؿ أف يطمب مني ذلؾ.

.29

1

لدي ثقة كبيرة عم تحقيؽ ما أريد.

.30

2

أوقف بأنني سأنج في أي عمؿ جديد أقوـ بو.

.31

3

لدي االستعداد العميؽ الستعادة ما فقدتو في العمؿ بم ردي.

.32

4

أتمتع بالقدرة الكافية في استكشاؼ الميوؿ ير الواضحة لآلخريف.

.33

5

اتمتع بثقة عالية في قدرتي عم الدفاع عف افكاري بالحجة والبرىاف.

.34

6

أتمسؾ برأيي عند مواجية اآلخريف إذا كاف ذلؾ في مصمحة العمؿ.

.35

7

يصعب التثبيط مف عزيمتي ،فأنا أصر عم مواجية العقبات.

.36

1

أسيطر عم ر باتي وأستطيع توجيييا لما ىو م يد.

.37

2

أستطيع ضبط ان عاالتي وتعبيري عف مشاعري عند التعامؿ مع اآلخريف.

.38

3

أستطيع تعمـ أي شيء إذا ما ت ر ت بشكؿ كامؿ لو.

.39

4

عندما أر ب في تحقيؽ أمر ما أحافظ عم وضوح اليدؼ في عقمي.

.40

5

حينما تواجيني مشكمة صعبة في العمؿ فإنني أدرسيا بجوانبيا المختم ة.

.41

6

أفكر بنتا ج العمؿ الذي أؤديو قبؿ البدء باإلجراءات.

.42

7

أتخذ ق ارراتي بحكمة وبدوف استعجاؿ.

المحور الرابع /الحاجة إلى النجاز

المحور الخامس /الثقة بالنفس

المحور السادس /اإليمان الذاتي
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الدرجة
من  1إلى 10

الفقرة

#

م

.43

1

أتمتع بحرية إتخاذ القرار في تحديد طريقة وكي ية أداء عممي.

.44

2

أتخذ ق اررات العمؿ اليومية عف قناعة ومس ولية.

.45

3

يمكنني تدبر أموري بن سي في أي عمؿ أقوـ بو.

.46

4

أستثمر وقت العمؿ فيما أحب وبالطريقة التي تناسبني.

.47

5

أتحمؿ مسؤولية ما أقوـ بو مف أعماؿ.

.48

6

أتخذ الق اررات وأن ذىا دوف االعتماد عم اآلخريف.

.49

7

نتا ج العمؿ دا ماً أفضؿ عندما تكوف تحت إشرافي الشخصي.

الدرجة
من  1إلى 10

المحور السابع /الستقاللية وتحمل المسئولية

ثالثاً /األداء المؤسسي:

الدرجة
الفقرة

#

م

.50

1

يتـ تن يذ األعماؿ والمياـ الجامعية المطموبة وفقاً لمخطط المعدة مسبقاً.

.51

2

يتـ إجراء وتن يذ المعامبلت األكاديمية واإلدارية في الوقت المحدد ليا.

.52

3

يوجد مؤشرات قياس محددة ومناسبة لقياس األداء المؤسسي في الجامعة.

من  1إلى
10

.53

.54
.55

4
5
6

تسع

الجامعة لمتابعة ومراعاة متطمبات سوؽ العمؿ وحاجات المجتمع المتجددة

باستمرار.
تقدـ الجامعة خدماتيا لممست يديف بجودة وك اءة عالية.
تأخذ الجامعة بالحسباف الشكاوى والمقترحات المقدمة مف المتعامميف معيا لتحسيف
األداء.

.56

7

تعمؿ الجامعة باستمرار عم متابعة الخريجيف بعد تخرجيـ مف الجامعة.

.57

8

يتوفر لدى الجامعة استراتيجية واضحة لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة.

.58

9

تسع

الجامعة لتطوير أدا يا (األكاديمي ،والبحثي ،واإلداري) باستخداـ وسا ؿ تكنولوجية

حديثة ومتطورة.
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الدرجة
من  1إلى

الفقرة

#

م

.59

10

تعمؿ الجامعة عم استثمار الموارد البشرية المتاحة.

.60

11

يتمتع العامموف بالقدرة عم ابتكار الحموؿ وتطوير األداء المؤسسي في الجامعي.

.61

12

تسع الجامعة إل استثمار قدرات العامميف والطاقات الكامنة لدييـ.

.62

13

تحرص الجامعة عم تحسيف األداء بشكؿ مستمر.

.63

14

يوجد لدى الجامعة القدرة عم تطوير مخرجات العمؿ األكاديمي واإلداري لدييا.

10

.64

.65
.66

.67

15
16
17
18

تسع

الجامعة لمقياـ بمس

ميداني بيف فترة أخرى لقياس مدى رض

المجتمع عف

خدماتيا.
تعمؿ الجامعة عم دعـ أنشطة البحث والتطوير مف أجؿ اإلرتقاء بأدا يا المؤسسي.
تيتـ الجامعة بكافة أنشطة الداعمة لعممية التحسيف المستمر وتدريب العامميف واستقطاب
الك اءات.
يتـ مراعاة جودة المعمومات البلزـ توافرىا إلتخاذ ق اررات سميمة.

نشكر لكم حسن تعاونكم ،،،
الباحث

حازم خميس أبو سمرة
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ممحق رقم ( :)4الدراسة اإلستكشافية
األخ الفاضل......................................... /

حفظو اهلل

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
الموضوع /دراسة استكشافية
يقوـ الباحث بإجراء دراسة استطبلعية يبن

عمييا تصور لمقترح رسالة ماجستير في برنامج

القيادة واإلدارة ،ومف أجؿ استكشاؼ وتعزيز البحث في مشكمة الدراسة بشكؿ أكثر دقة ،فقد قاـ
الباحث بعمؿ ىذه الدراسة االستكشافية ،لذا نرجو مف حضرتكـ التكرـ باإلجابة عف البنود المرفقة

أدناه ووضع إشارة ( √) أماـ اإلجابة المتوافقة مع رأيكـ الكريـ ،مؤكديف لحضرتكـ أف جميع
البيانات ستستخدـ أل راض البحث العممي فقط ،وسيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة.
#
1
2
3
4
5
6
7

موافق

الفقرة
يتـ تن يذ األعماؿ والمياـ المطموبة وفقاً لمخطط المعدة مسبقاً.
تأخذ الجامعة بالحسباف الشكاوي والمقترحات المقدمة مف الجميور
لتحسيف األداء.
يوجد سرعة في إجراءات وتن يذ المعامبلت في الوقت المحدد ليا.
يتوفر لدى الجامعة مؤشرات نوعية مناسبة لقياس األداء المؤسسي
في الجامعة.
تسع الجامعة باستمرار إل تحسيف جودة العمميات الخدماتية ليا.
يوجد مؤشرات كمية محددة ومناسبة لقياس األداء المؤسسي في
الجامعة.
يوجد نموذجاً مصمـ خصيصاً لمتعرؼ عم مستوى رضا العامميف
في الجامعة.

8

تعمؿ الجامعة عم استثمار الموارد البشرية المتاحة بشكؿ سميـ.

9

تعمؿ الجامعة عم استثمار الموارد المادية المتاحة بشكؿ سميـ.

10

يوجد ربط بيف الحوافز والمكافآت لئلدارة العميا بنتا ج األداء الكمي
لمجامعة.
نشكر لكم حسن تعاونكم ،،،
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محايد

غير موافق

