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 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 ا ــــــميـات العـــــــــدراســــــــــــــال

 ارةـــــــــــة التجــــــــــــــــــــــــــــكمي
 ال ـــــــــــم إدارة أعمــــــــــــــــقس
 
 

 

انعالقت بني اخلصائص انزياديت نذى اإلدارة انعهيا يف انبنوك 
 يف قطاع غزة. االسرتاحيجيانخجاريت وانخخطيط 

 في البنوك التجارية"  المدراء" دراسة ميدانية على  
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 .لت أانملو ليقدم لنا كو  إىل من جرع الكأس فارغًا ليسقيين قطرة حب
والدى )يل طريق العلم حصد األشواك عن دريب ليمهد حلظة سعادة. و 

 (رمحو هللا
 القلب احلب واحلنان. ورمز احلب وبلسم الشفاء. و  إىل من أرضعتين

 .)والديت احلبيبة(الناصع البياض
 القلو  الطاىرة الرقيقة والنفوس اليريةة إىل رحاح ن حيايت )إوويت(إىل . 
  (.حفظو هللازوجي العزيز )إىل 
  لتنطلق السفينة يف عرض حبر واسع اآلن تفتح األشرعة وترفع ادلرساه

مظلم ىو حبر احلياة ويف ىذه الظلمة ال يضئ إال قنديل الذكرحات. 
 (.صديقايت) ذكرحات األووة البعيدة الذين أحببتهم وأحبوين
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وموالنا الحمد لؾ الحمد كمو والشكر كمو، إليؾ يرجع األمر كمو عبلنيتو وسره، أنت ربنا 
ليؾ المصير، وصل الميـ وسمـ وبارؾ عمى سيد الخمق أجمعيف سيدنا دمحم  عميؾ توكمنا وا 

 الطاىر األميف.
نجاز ىذه الدراسة بيذه الصورة، ولـ يكف كذلؾ لوال مف إالحمد هلل الذؼ وفقني عمى 

جامعة ال إلىأكرموني بفضل عمميـ وسعة معرفتيـ، لذا فإنني أسجل وقفة شكر وتقدير 
بغزة، وعمادة الدراسات العميا والبحث العممي، وجميع أعضاء الييئة التدريسية بكمية  اإلسبلمية
عمى جيوده الرائعة  الفرادمحم ماجد  الدكتور/األستاذ وأخص بالذكر  قسـ إدارة األعماؿ -التجارة

رشاداتو  يمن وم، فمموومنحي الشرؼ بقبوؿ اإلشراؼ عمى بحثي ىذا وعمى سعة ع ،المستنيرة وا 
 حتراـ والتقدير.كل معاني اال

عمى تشريفو لي كمناقش يوسف عبد عطية بحر  متناف لمدكتور/كما وأتقدـ بعميق اال
والذؼ شرفني كمناقش نبيل عبد شعباف الموح  داخمي، والشكر موصوؿ لمدكتور الفاضل/

 خارجي.
ة االستبياف، كما بئكما وأشكر السادة محكمي أداة الدراسة، والسادة المشاركيف في تع

جييًا، أو نصحًا، أو و أو ت رأيًا، يو أفادني بتجربة، أو قدـ لأوأشكر كل مف أسدػ لي عممًا، 
 .في ظير الغيب كانت سببًا في توفيق هللا لي دعوةً 

اجتيدت، و فإني ال أدعي الكماؿ في ىذا العمل المتواضع، فحسبي أنني حاولت  اً وأخير 
ف قصرت  وما توفيقي إال باهلل -فالكماؿ هلل وحده -فمف نفسي والشيطاف فإف وفقت فمف هللا، وا 

ليو أنيب.  عميو توكمت وا 
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 ممخص الدراسة
العبلقة بيف الخصائص الريادية لدػ اإلدارة العميا في البنوؾ التعرؼ عمى ىدفت ىذه الدراسة إلى 

اشتممت عينة الدراسة ، المدراء في البنوؾ التجارية"، وذلؾ عمى التجارية والتخطيط االستراتيجي في قطاع غزة
لتكوف عينة  المجتمع األصميجميع وقد وزعت اإلستبانة عمى في البنوؾ التجارية، العامميف  المدراءمف  (164عمى )

( استبانات لعدـ انطباؽ الشروط 4تـ استبعاد ) توبعد فحص االستبيانا( استبانة، 162وتـ استرداد )، حصر شامل
 .عمييا

 إلجراء الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، الذؼ يقـو عمى وصف الظاىرة ومف ثـ ةالباحث تواعتمد
 .الدراسة عمى أسموب االستبانة لجمع البيانات مف عينة تتقديـ التفسيرات المتعمقة بيا، كما اعتمد

 :وكانت أىم النتائج
  ىناؾ توفر التخطيط االستراتيجي مف وجية نظر المديريف العامميف في البنوؾ التجارية بمحافظات غزة أف

 %.82.93بوزف نسبي 
 الثقة بالنفس، المبادرة، اإلبداع، حب اإلنجاز، االستقبلؿ % 77.15متوفر بنسبةخصائص الريادية لمستوػ ا(

 .وتحمل المسئولية، المخاطرة( والتخطيط االستراتيجي
  عدـ وجود( 05.0فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ الداللة)  حوؿ الخصائص الريادية لممديريف

إلى المتغيرات التالية )الجنس، العمر، المؤىل العممي، العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة تعزػ 
حوؿ  (05.0) ند مستوػ الداللة اللة إحصائية عفروؽ ذات دالمسمى الوظيفي، التخصص(، وجود 

 لمتغير سنوات الخدمة. الخصائص الريادية لممديريف العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة تعزػ 
  عدـ وجود( 05.0فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ الداللة)  لممديريف التخطيط االستراتيجي حوؿ

إلى المتغيرات التالية )الجنس، العمر، المؤىل العممي، العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة تعزػ 
 المسمى الوظيفي، التخصص، سنوات الخدمة(.

 -وخمصت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا :
  ًألف األداء بكفاءة وحسف التخطيط ، ضرورة اعتماد البنوؾ التجارية عمى التخطيط االستراتيجي وتطبيقو عمميا

يحقق نتائج مرضية والنظرية المستقبمية لمريادة التي تدعـ وتعزز مخرجات التوجو وتسيل عممية التعامل مع 
 البيئة المحيطة بيـ.

  بالخصائص الريادية لما ليا األثر الكبير عمى أداء الوظيفي لممدراء وتدعيـ التخطيط  االىتماـضرورة
 االستراتيجي في البنوؾ التجارية بمحافظات غزة.

  ضرورة تنمية السمات والخصائص الريادية عند المدراء العامميف في البنوؾ التجارية بمحافظات غزة لما لو
 ى القرارات التي يتخذونيا.أثر في نجاح أو فشل االستراتيجية عم

 ر يتنمية الميارات السموكية عند المديريف في تمؾ البنوؾ التجارية والتي تتناسب مع بيئة العمل، ثـ توف ضرورة
 بيئة اجتماعية وثقافية تنتج إبداعًا فنيًا تعبر عف التميز واإلبداع.
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Abstract 
This study aimed to identify the relationship between the entrepreneurial characteristics of 

the senior management in commercial banks and strategic planning in the Gaza Strip, and 

that the managers in the commercial banks, "the study sample consisted of 164 managers 

working in the commercial banks, has distributed a questionnaire to all the community the 

original sample to be comprehensive inventory, was recovery (162) questionnaire, and 

after examining the questionnaires were excluded (4) questionnaires for non-applicability 

of the conditions.And it adopted a researcher for the study descriptive analytical method, 

which is based on the description of the phenomenon and then provide explanations 

relating thereto, also adopted a resolution on the method to collect data from the study 

sample. 

The results showed the following: 
 That there is availability of strategic planning from the perspective of managers working in 

commercial banks in Gaza Governorates relative weight 82.93%. 

 Level of entrepreneurial characteristics available by 77.15% (self-confidence, initiative, 

creativity, love of achievement, independence and responsibility, risk) and strategic 

planning. 

 There were no statistically significant differences at the level of significance () on the 

entrepreneurial characteristics of workers in the commercial banks in the Gaza Strip for 

managers is attributable to the following variables (gender, age, educational qualification, 

job title, specialization), and no statistically significant differences at the level of 

significance ( ) on the entrepreneurial characteristics of workers in the commercial banks in 

the Gaza Strip for managers attributed to years of service. 

 There were no statistically significant differences at the level of significance () on strategic 

planning workers in the commercial banks in the Gaza Strip for managers is attributable to 

the following variables (gender, age, educational qualification, job title, specialty, years of 

service). 

The study concluded that a set of recommendations including  :-  

 The need for commercial banks to adopt strategic planning and apply it in practice, 

because the performance efficiency and good planning to achieve satisfying and 

theoretical results for future leadership that supports and promotes orientation 

outputs and facilitate the process of dealing with the environment around them. 

 The need for attention characteristics leading to a significant impact on job 

performance of managers and strengthen strategic planning in commercial banks in 

Gaza Governorates. 

 The need for the development of features and characteristics of entrepreneurial 

managers when working in the commercial banks in Gaza Governorates because of 

its impact on the success or failure of the strategic decisions they make. 

 The need to develop behavioral skills when managers in the commercial banks, 

which are commensurate with the work environment, and provide social and 

cultural environment that produces technically innovative reflect the excellence and 

creativity. 
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 قائًت احملخوياث
  الصفحة الموضوع 
  أ   اآلية 
   ب اإلىداء 
   ج الشكر والتقدير 
  د ممخص الدراسة بالمغة العربية 
   و ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية 
   ح قائمة المحتويات 
   ك قائمة الجداول 
  م قائمة األشكال 
  1 اإلطبس العبم للذساسخ الفصل األول 
  1-1 .2 مقدمة 
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  2-3-5 26 االستراتيجي. التخطيط عممية معوقات 
  2-3-6  28 االستراتيجي. المتبعة في التخطيط الطرق 
  2-4 30  غزة. قطاع في البنوك 
  2-4-1 31 فمسطين. في المصارف 
  2-4-2 31 الفمسطينية. المصارف تقدميا التي الخدمات 
  2-4-3 32 المصرفي. العمل في التكنولوجية التطورات 
  2-4-4 33 المصرفية. الخدمات تنويع 
  2-4-5 34 البشرى. بالعنصر االرتقاء 
  2-4-6 35 المصرفي. التسويق تطوير 
  2-4-7 36  الدولية. المصرفية المعايير مواكبة 
  2-4-8 المصرفي الجياز أداء لتطوير النقد وسمطة الحكومة دور تفعيل 

 الفمسطيني.
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  2-5 .38 الدراسات السابقة 
  2-5-1 39 عن الخصائص الريادية.الدراسات التي تحدثت األول:  االتجاه 
  2-5-2 45 التخطيط االستراتيجي.الدراسات التي تحدثت : االتجاه الثاني 
  2-5-3 الدراسة )الخصائص الريادية جمعت متغيري الدراسات التي  :الثالث االتجاه

 يا في تبني التخطيط االستراتيجي(.وعالقت
50 

  2-5-5 .53 التعقيب عمى الدراسات السابقة 
   55 الطشيقخ واإلخشاءادالثبلث الفصل 
  56 .منيجية الدراسة 
  .56 مجتمع الدراسة 
  .57 عينة الدراسة 
  .61 صدق وثبات اإلستبانة 
  .71 المعالجات اإلحصائية 
  .72 الفصل الشاثغ نتبئح الذساسخ وتفسيشهب 
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   87 الخبهس النتبئح والتوصيبدالفصل 
  .88 أواًل: النتائج 
  .89 ثانيًا: التوصيات 
  .90 المراجع 
  .98 المالحق 

 قائًت اجلذاول
 انصفحت اجلذول

 14 الكتاب من عدد آلراء الريادية ( الخصائص1)جدول 
 57 المدراء في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة( يوضح عدد 2جدول )
 57 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس  ( 3جدول )
 58 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر  ( 4جدول )
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 63 "اإلبداع" مع الدرجة الكمية لممحور الثالث  ( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث11جدول )
فقرات المحور الرابع "حب اإلنجاز" مع الدرجة الكمية لممحور ( معامل ارتباط كل فقرة من 12جدول )

  .الرابع
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( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الخامس "االستقالل وتحمل المسئولية" مع 13جدول )
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 مقدمة: 1/1
دولة،  تشكل البنوؾ والمؤسسات المالية لبنة أساسية ميمة في بناء االقتصاد واألعماؿ فػي أؼ

أنو يعتبر األداة التي  ال يمكف تجاىمو في عممية التطور االقتصادؼ، ذلػؾ اً كبير  اً المصرفي دور  مقطاعول
عمى  المصرفي مؤشرًا رئيساً  مف خبلليا تطبق الدولة نظاميا النقدؼ وسياستيا المالية، ويعطػي القطػاع

متعددة متنوعة،  خدمات مصرفية حيوية الوضع االقتصادؼ في تمؾ الدولة، مف خبلؿ ما تقدمو مػف
 والتجارية. تساعد كثيرُا فػي تنػشيط العمميػات االقتػصادية والماليػة

وانتشػػارىا المضػػطرد و تغمغميػػا فػػي جميػػع منػػاحي وأنشػػطة حيػػاة  البنػػوؾ التجاريػػة إف نمػػو كمػػا 
 نػػوؾالبد والجماعػػات، دفػػع البػػاحثيف وغيػػرىـ مػػف المعنيػػيف لمزيػػد مػػف االىتمػػاـ بإنتاجيػػة وأداء ىػػذه ااألفػػر 

وكػذلؾ  ،يالخدمػة أىػداف البنػوؾد فػي اسػات واألبحػاث عمػى سػموؾ األفػر اوفعاليتيا، وركػزت كثيػر مػف الدر 
الرياديػػػػة  أف الخصػػػائصكمػػػػا  جديػػػدة، إداريػػػػة تناولػػػت ىػػػػذه المحػػػاوالت واألبحػػػػاث البحػػػث عػػػػف كفػػػاءات

 أصػػػػبحت تمثػػػػل حجػػػػر األسػػػػاس ونقطػػػػة انطػػػػبلؽ نحػػػػو الػػػػوعي باألىػػػػداؼ، فيػػػػي تييػػػػ  قاعػػػػدة معرفيػػػػة
ت والتحػػػػػوالت التػػػػػي تشػػػػػيدىا بيئػػػػػة اعمػػػػػى التفاعػػػػػل مػػػػػع التطػػػػػور ًا واسػػػػػتداللية تجعػػػػػل المعنػػػػػي فييػػػػػا قػػػػػادر 

 (.68: 1009)حسيف، المنظمات

 فػػػي ظػػػل العولمػػػة االقتصػػػادية المسػػػتمرة والمتزايػػػدة، أصػػػبحت فكػػػرة الريػػػادة المتعمقػػػة بالشػػػركاتو 
ات االستراتيجي ل القدرة عمى وضعموضوع اىتماـ القادة والمدراء ليس فقط في مجاؿ فيميـ لمموضوع ب

التنافسػػػػية  حػػػػد الميػػػػزاتأالمناسػػػػبة لنجػػػػاح المنظمػػػػات واسػػػػتمرار الميػػػػزة التنافسػػػػية ليػػػػا، إذ مثمػػػػت الريػػػػادة 
، لرياديػةا لمنظمات اليوـ ولكي تنجح المنظمػة يجػب أف تضػع الرؤيػة التػي تشػجع عمػى النمػو باألعمػاؿ

والحديثػة فػي العمػـو االقتصػادية واإلداريػة، ويرجػع اىتمػاـ  الميمػة حد الحقػوؿ الدراسػيةأالريادة كما تمثل 
المجاؿ إلى النمو الكبير الذؼ حققػو اقتصػاديات الػدوؿ الكبػرػ منيػا  الكثير مف الباحثيف والدارسيف بيذا

كبيػػرة فػػػي التػػ قمـ مػػػع مختمػػف الظػػػروؼ  الواليػػات المتحػػدة والتػػػي كانػػت تتميػػػز بفاعميػػة فػػػي األداء وقػػدرة
 (.66: 1030يل، )إسماعوالبيئات

 العامػة والخاصػة المنظمػات فػي النشػاطات مختمػف عميػو ترتكػز اً ميمػ اً محػور  القيػادة كمػا وتشػكل

 ممحػة الحاجػة أصػبحت أعماليا وتعقػدىا وتشعب حجميا وكبر المنظمات تنامي ظل وفي سواء. حد عمى

 إال تتحقػق ال ميمػة ىػذه .والتميػز االسػتمرارية يضػمف ليػا الػذؼ بالشػكل المبلئػـ والتطوير التغيير إلحداث

 الطاقػات وتوجيػو الجيػود تحريػؾ مػف يّمكنيػا مػا القياديػة الميػارات تمتمػؾ مػف واعيػة، إداريػة قيػادة ظػل فػي

 .(33: 1006، النجار) االستراتيجيتبني التخطيط  مف فضل مستوػ أ لتحقيق
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فػي منظمػات األعمػاؿ عمى أىمية الريادة والخصائص الريادية (1009)الشيخ وآخروف، ويؤكد 
كوسيمة لتحسف القدرة عمى اكتشاؼ واستغبلؿ الفرض وخمق القيمة في بيئة العمل التي تتصف بالتعقيػد 

 (.497: 1009الشديد والتغير المتسارع)الشيخ وآخروف، 

 مبتكػػرة فرصػػة اسػػتثمار أجػػل مػػف جديػػدة منظمػػة ويػػدير ينشػػ  الػػذؼ النشػػاط الريػػادة تمثػػلكمػػا و 
 عنػدىا وتمثػل القائمػة المنظمػة ضػمف الريػادة تكوف  كما الخارجية، بالريادة عميو يطمق ما وىذا ومتفردة،
 بالريػادة يػدعى ما وىذا فييا االستراتيجي التخطيط إعادة أو جديدة أعماؿ إيجاد خبلؿ مف جديدة مغامرة
 فػػي تسػػتمر كػػي القائمػػة لممنظمػػات حيويػػة وسػػيمة الشػػركة ريػػادة أصػػبحت وقػػد. الشػػركة ريػػادة أو الداخميػػة
 بعػد سػيما وال الوجود، مف جديدة حالة إلى واألفراد المنظمات تحرؾ أجل مف الفرص واستثمار اكتشاؼ

 شػػديدة عالميػػة بيئػػة فػػي النمػػو وتسػػريع البقػػاء أجػػل مػػف مبتكػػرة أكثػػر لتكػػوف  المنظمػػات حاجػػة ازدادت أف
 (.Quick MBA, 2007 : p11)البلت كد مستوػ  وزيادة الحركي والتغير التنافس

كمػػػػا أف خصػػػػائص الفػػػػرد وسػػػػماتو الشخصػػػػية تػػػػؤثر فػػػػي سػػػػموكو وتوجياتػػػػو، ومػػػػف أبػػػػرز ىػػػػذه 
 االسػتراتيجيالخصائص المتعمقة بالريػادة وسػموكيتيا التػي تػدفع األفػراد بشػكل عػاـ إلػي تحديػد التخطػيط 

 (.1: 1031)القاسـ، قطاع األعماؿ واألعماؿ الريادية، والتي مف شانيا أف تزيد في نمو 

يعمل عمى تحديد الخطػوط العريضػة السػتراتيجية المنظمػة، وىػذا  االستراتيجيويعتبر التخطيط 
 316p:1001 Menguc, B. andىو السبب الرئيس لتبايف مستويات األداء بيف منظمات األعماؿ، )

Auh, .)مػػف  بػػدء الطريقػػة التػػي تمكػػف المسػػئوليف مػػف توجيػػو المنظمػػة  االسػػتراتيجيالتخطػػيط  ويعتبػػر
مختمفػػػة لمعوامػػػل  رؤيػػػة نتقػػػاؿ مػػػف مجػػػرد العمميػػػات اإلداريػػػة اليوميػػػة ومواجيػػػة األزمػػػات وصػػػػواًل إلػػػػى اال

المحيطػػة بيػػـ، بمػػا يحقػػق فػػي  البيئػػة الديناميكيػػة الداخميػػة والخارجيػػة القػػادرة عمػػى تحقيػػق التغييػػػر فػػػي 
 .(34 :1004بيمؾ، النياية توجييًا فعااًل بصورة أفضل لمؤسساتيـ )خبراء 

لنجػاح وفيػـ  ةلفيـ السميـ الواضح ألىمية الخصائص الريادية فػي بيئػة األعمػاؿ، فيػي ضػرور وا
ألؼ شػاط أو ميػارة لتبقػي ىػذه المؤسسػات صػامدة  االسػتراتيجيالعبلقػة بػيف العمميػة اإلداريػة والتخطػيط 

سػػة الحاليػػة ولممارسػة العمميػػات اإلداريػػة المختمفػػة كمػػا خطػط ليػػا مػػف قبػػل، وانطبلقػػًا ممػا سػػبق فػػإف الدرا
تسػعى لمتعػػرؼ عمػى العبلقػػة بػػيف الخصػائص الرياديػػة لمعػامميف فػػي اإلدارة العميػػا لمبنػوؾ وبػػيف التخطػػيط 

 ، في ظل محدودية الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع عمى المستوػ المحمي أو العربي.االستراتيجي
 

 : مشكمة الدراسة:1/2
فق ذلؾ مف جيود استيدفت التعرؼ عمى اوما ر سة موضوع الريادة ااالىتماـ بدر  ازديادمع 

ؼ أبيا سواء عمى المستوػ الكمي او الجزئي في  تت ثرف أالجوانب التنظيمية التي مف الممكف  مختمف
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ؼ أكانت ىناؾ مسوغات منطقية دفعت لمتفكير ب ىمية خصائص الشخص الريادؼ وفي  منظمة،
تركيز عمييا وتعميق استخداماتيا لموصوؿ ف تكوف واضحة وجمية وذلؾ بقصد الأالممكف  مجاؿ مف

 .الموقع الذؼ يناسب إمكاناتيا وطموحاتيا في البيئة التي تعمل فييا بالمنظمات الى

، القاسـومنيا دراسة )الخصائص الريادية اطمعت الباحثة عمى بعض الدراسات التي تناولت و 
متطمبات تطوير وتفعيل عممية  وضع نظـ استراتيجية ضرورية لمسيطرة عمى( والتي أكدت عمى 1031

، حسيف، ودراسة ) التحميل وتحديد التوجيات المستقبمية إلحصاء أكبر عدد مف الريادييف المبدعيف
 ت تنظيمية اخرػ لتحديدا( التي قامت بدراسة العبلقة بيف الخصائص الريادية وبيف متغير 1009

الخصائص الريادية وعبلقتيا واقترحت بدراسة في امكانية تحقيق النجاح التنظيمي، كما  ىميتيا الحقيقةأ 
الت كيد عمى اقترحت ( والتي 1030 ،اسماعيل، وكذلؾ دراسة )والتنظيمي االستراتيجيفي تبني التوجو 

ودراسة   وفق متغيرات آخرؼ الخصائص الريادية في الشركة المبحوثة بغية تعزيز ونشر روح اإلبداع 
في المؤسسات والمنظمات.  االستراتيجيالتخطيط  فياشارت الي وجود ضعف ( والتي 1008صياـ )

 وبناًء عمى ما سبق يمكف صياغة مشكمة الدراسة مف خبلؿ السؤاؿ الرئيس التالي:" 
ما العالقة بين الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا في البنوك التجارية والتخطيط 

 في قطاع غزة؟ االستراتيجي
 

 الدراسة: تساؤالت 1/3
تتمحور الدراسة حوؿ التساؤؿ الرئيس:" ما العبلقة بيف الخصائص الريادية لدػ اإلدارة العميا 

في قطاع غزة؟ وينبثق عف ىذا التساؤؿ مجموعة مف  االستراتيجيفي البنوؾ التجارية والتخطيط 
 التساؤالت الفرعية وىي:

 

  ؟ البنوؾ التجارية بقطاع غزةمستوػ الخصائص اإلدارية لدػ المدراء العامميف في ما 
  ؟ مستوػ التخطيط االستراتيجي لدػ المدراء العامميف في البنوؾ التجارية بقطاع غزةما 
  ىل( 05.0توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ بيف الخصائص الريادية )

 ؟التجارية في قطاع غزةبمكوناتيا والتخطيط االستراتيجي لممديريف العامميف في البنوؾ 
 ( 05.0ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ الداللة بيف متوسطات )

استجابات المبحوثيف حوؿ الخصائص الريادية وعبلقتيا في تبني التخطيط االستراتيجي 
المسمى -العمر  -لممديريف العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة تعزػ إلى: )الجنس

 ؟سنوات الخدمة( –التخصص   -المؤىل العممي  –الوظيفي
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 متغيرات الدراسة: 1/4
 .لممديريف العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة االستراتيجيالتخطيط المتغير التابع: 

اإلنجػػازم الثقػػة بػػالنفسم المبػػادرةم حػػب ) :والػػذؼ يتكػػوف مػػف الخصــائص الرياديــةالمتغيــر المســتقل: 
 .,14P:1030 ( Jaafar, et..al)(االستقبللية وتحمل المسئوليةم اإلبداعم المخاطرة

 ( العالقة بين متغيرات الدراسة1)شكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة فرضيات 1/5
 :األساسية األولي الفرضية .1

والتخطيط  الخصائص الريادية بمكوناتيا( بيف 05.0وجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ)ت
 .لممديريف العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة االستراتيجي

 :الفرعية األتيةالفرضيات  األساسية األولىويتفرع من الفرضية 
 ت(05.0وجػػػػػد عبلقػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوػ بػػػػػيف ) الثقػػػػػة بػػػػػالنفس( والتخطػػػػػيط(

 .ارية في قطاع غزةلممديريف العامميف في البنوؾ التج االستراتيجي
 ت(05.0وجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوػ بػػيف ) االسػػتراتيجي)المبػػادرة( والتخطػػيط 

 .لممديريف العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة
 ت(05.0وجػػػػػد عبلقػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوػ بػػػػػيف ) حػػػػػب اإلنجػػػػػاز( والتخطػػػػػيط(

 .لممديريف العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة االستراتيجي

 املتغريات املستقلة
 اخلصائص الريادية

 الثقخ ثبلنفس

 الوجبدسح

 حت اإلندبص

 االستقالليخ وتحول الوسئوليخ

 اإلثذاع

 الوخبطشح

 املتغري التابع
 التخطيط اإلسرتاتيجي

 أنوورج الذساسخ للوتغيشاد

14P:1030 ( Jaafar, et..al,. 
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 ت(05.0وجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوػ بػػػيف ) )االسػػػتقبللية وتحمػػػل المسػػػئولية(
 .لممديريف العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة االستراتيجيوالتخطيط 

 وجػػد عبلقػػة ذات داللػػة ت(05.0إحصػػائية عنػػد مسػػتوػ بػػيف ) االسػػتراتيجي)اإلبػػداع( والتخطػػيط 
 .لممديريف العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة

 ت(05.0وجد عبلقة ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوػ بػيف ) االسػتراتيجي)المخػاطرة( والتخطػيط 
 .لممديريف العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة

 

 :األساسية الثانية الفرضية .2

 ( 05.0توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوػ الداللػػػة) بػػػيف متوسػػػطات اسػػػتجابات .
في  لممديريف العامميف االستراتيجيالتخطيط المبحوثيف حوؿ الخصائص الريادية وعبلقتيا في تبني 

الخبػرة الوظيفيػة   -المؤىل العممػي  –العمر   -) الجنس :تعزػ إلى البنوؾ التجارية في قطاع غزة
 .المسمي الوظيفي( -

 
 أىداف الدراسة: 1/6

 مستوػ توفر الخصائص اإلدارية لدػ المدراء العامميف في البنوؾ التجارية بقطاع غزة. تحديد  
  المدراء العامميف في البنوؾ التجارية بقطاع غزة.تحديد واقع التخطيط االستراتيجي لدػ  
 عبلقة بيف الخصائص الريادية بمكوناتيا والتخطيط االستراتيجي لممديريف الكشف عف ال

 .العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة
  في وجيات نظر المبحوثيف حوؿ متغيرات الدراسة. ؽ إبراز الفرو 

 
 

 أىمية الدراسة: 1/7
 :العممية أواًل أىمية

تضػػيف الدراسػػة عممػػًا جديػػدًا وآفاقػػًا واسػػعة لمباحثػػة، وخاصػػة أف موضػػوع الخصػػائص الرياديػػة  -3
تعتبػػر مػػف الموضػػوعات الحديثػػة نسػػبيًا فػػي حيػػاة منظمػػات األعمػػاؿ والتػػي تػػرتبط ارتباطػػًا وثيقػػًا 

 .بتبني أىداؼ المنظمات
مف الدراسات األولى التي تناولت  فإنيا ُتعدلمدراسات السابقة  ةالمتواضع لمباحث االطبلعبحدود  -1

 في فمسطيف. متغيراتيا معاً 
يتوقػػع أف تفػػتح البػػاب لمزيػػد مػػف الدراسػػات والبحػػوث حػػوؿ موضػػوعاتيا ومتغيراتيػػا الفرعيػػة فػػي  -1

 ضوء النتائج المتوقعة.
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 :األىمية العمميةثانيًا: 
بمتغيراتيػػػػا لتبنػػػػي تسػػػػاىـ ىػػػػذه الدراسػػػػة فػػػػي عمميػػػػة تعميػػػػق الػػػػرؤؼ تجػػػػاه الخصػػػػائص الرياديػػػػة  -4

 .مستويات أداء أفضل في المدػ البعيد

( ومتغيراتيػػػػا المػػػػديريف ومػػػػديرؼ األقسػػػػاـ العػػػػامميف فػػػػي البنػػػػوؾ التجاريػػػػة) عينػػػػة الدراسػػػػةأىميػػػػة  -1
فػػػي البنػػػوؾ  ومػػػا ليمػػػا مػػػف دور بػػػارز فػػػي تعزيػػػز بنػػػاء االقتصػػػاد المعرفػػػي ةيػػػخصػػػائص الريادال

 التجارية.

البنػوؾ في  ةخصائص الرياديالحوؿ تحديد  ية التي تتمحوريحاوؿ البحث تحقيق أىدافو الجوىر  -6
وتشػػخيص وتحميػػل عبلقػػػة  االسػػتراتيجيتبنػػي التخطػػيط  عمػػى التجاريػػة العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة

 .األفراد المبحوثيف لدػ االستراتيجيو تبني التخطيط  ةخصائص الرياديالاالرتباط واألثر بيف 

الخصائص الريادية وعبلقتيا في تبني التخطيط ضوع تنبع أىمية ىذه الدراسة في أنيا تعالج مو  -7
فػي مبنػوؾ التجاريػة مما يساعد في النياية عمى تحقيق األىداؼ المرجوة للممديريف  االستراتيجي
 قطاع غزة.

 
 

 مصطمحات الدراسة: 1/8
حمػل "ىي مجموعة مف الخصائص المتعمقة ببدء األعماؿ والتخطيط ليا وتنظيميا وت تعريف الريادة:

دريػػػػس، المخػػػاطر واإلبػػػػداع فػػػػي إدارتيػػػا ب نيػػػػا  (2008Lussier ,وعرفيػػػا ).(79: 1007) الغػػػػالبي وا 
نشػػاطات تتضػػمف خمػػق منتػػوج جديػػد أو عمميػػات جديػػدة أو الػػدخوؿ فػػي أسػػواؽ جديػػدة، أو خمػػق مشػػاريع 

 شػيء تكػويف عممية بكونيا الريادة إلى( Robert Hisrich)أشار فيماو  (2008Lussier ,:93جديدة. )
 وسػيكولوجية ماليػة مخػاطر بػافتراض الضػرورؼ، والجيػد الوقػت تكػريس طريػق عػف قيمػة ذو مختمػف ما

 أخػػػػرػ  وبعبػػػػارة. الفػػػػردؼ الرضػػػػا إلػػػػى إضػػػػافة الناتجػػػػة، الماليػػػػة العوائػػػػد وجنػػػػي مصػػػػاحبة، واجتماعيػػػػة
 ,JoseDornelas) "متفػػردة مػػوارد خػػبلؿ مػػف الفرصػػة اسػػتثمار طريػػق عػػف القيمػػة خمػػق عمميػػة":أنيػػا

2003: 2 ). 
 

 -المنظـ -الممتـز-إلى المبادريعرؼ الريادؼ "في القواميس واألدبيات اإلدارية  تعريف الريادي:
المبدع اإلنتاجي ، او المستثمر لمتعبير  -صانع الفرص -صائد الفرص -روجالم-خِططالم المخاطر

بدء مشروع خاص أو امتبلؾ مشروعًا بالفعل ويريد أف يديره بصورة صحيحة  في عف الراغب
 (.1: 1008)شمبي،وسميمة
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ىي" مجموعة مف السمات الشخصية والسموكية المرتبطة بالشخص  تعريف الخصائص الريادية:
دارة نفسو والثقة العالية بالنفس وتحمل المخاطر  الرائد كالقدرة عمى التحكـ الذاتي في تحديد مصيره وا 

 .(Daft, Richard, 2010, 607)ومرونة التفكير"
 

لناجحة، وىو اعبارة عف خطػة عامػة لتػسييل عمميػة اإلدارة "ىو  :االستراتيجيتعريف التخطيط 
صورة كاممة حوؿ ماذا  يخرج المخطط مف دائرة النشاطات واألعماؿ اليومية داخل المنظمة . ويعطػي 

واضحة حوؿ إالـ تريد أف تصل  نفعل وما ىو مسارنا المستقبمي، فيو يزود المخطط أو اإلدارة برؤية 
 .(Shapiro,2003 :P.3) ةوكيف تصل إلى ما تريد، ىذا إلى جانب الخطط واألنػشطة اليومي

 



ىػػػو عبػػػارة عػػػف الكيفيػػػة التػػػي سػػػيتـ بواسػػػطتيا إنجػػػاز األىػػػداؼ  لممؤسســـة: االســـتراتيجيالتوجـــو 
العناصر اإليجابية لمكفاءة التشػغيمية لممؤسسػة فػي نفػس الوقػت الػذؼ  تعظيـ ة، و تسعى إلىاالستراتيجي

ة يجػب االسػتراتيجيإف التوجيػات  العناصػر ذات األبعػاد السػمبية والمحبطػة لعمميػا. تؤدؼ فيػو إلػى تقميػل
 :3966بشػكل مباشػر عمميػة إنجازىا)القطػاميف،  و يجػب أف تخػدـ ةاالسػتراتيجياؼ أف توجو إلػى األىػد

67). 
 
 


 
 
 
 



9 
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 اإلطار النظري 

  ادلبحث األول:

 اخلصائص الرحادية.
 ادلبحث انثاني:
 .االسرتاتيجيالتخطيط  
 ادلبحث انثانث: 

 البنوك العاملة يف قطاع غزة
 ادلبحث انزابع: 

 والتعقيب عليهاالدراسات السابقة 
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 مقدمة: 2-1
بالعبلقة بيف الخصائص  المتعمقة األساسية المفاىيـ ألىـ التطرؽ  إلي الفصل ىذا ييدؼ

موضوع الدراسة  عف متكامل فيـ أو صورة تكويف أجل مف ذلؾ كل االستراتيجيالريادية والتخطيط 
 ىي: مباحث ثبلث مف الفصل ىذا ويتكوف 

 الخصائص الريادية. .1
 .االستراتيجيالتخطيط  .2
 البنوؾ العاممة في قطاع غزة. .3

 

 الريادة: 2-2
 إلى اإلدارة عمماء تنبو ولقد واالقتصادييف، اإلدارييف تفكير مف حيزًا كبيراً  الريادة مفيوـ شغل
 بزوغ الثورة رافقت التي التحديات إحدػ كونيا الريادة ظاىرة لدراسة العممي البحث ضرورة توجيو

 والسعي لتشخيصيا إلبعادىا، رصدىا في متعاقبة متتالية فكرية مدارس معيا وما تبلـز الصناعية،
 تامة عقبلنية افتراضات وفق معيا التعامل بآلية والتفكير المتوقعة والتنبؤ بنتائجيا تحميميا، قصد

 تالتحوال طبيعة أف إال الثانية، العالمية الحرب نياية حتى وآخر مفتوح مغمق وبمنظور ومحدودة
 مف أعقبيا وما العشريف، القرف  مف الخمسينات عقد بعد األعماؿ وبيئتيا فضاء شيدىا التي المعرفية
 الريادة في الفكرية والنقبلت بالتوجيات تفكير منيج حتمية اعتماد أممى الثالثة، األلفية أوائل حتى عقود

رادتيا وتعمميا األعماؿ منظمات إبداع وت ثرًا في وت ثيراً  وخصائصاً  وأنموذجا، مفيوماً   بمغة لمتعامل وا 
 (.70: 2010التفاؤؿ )إسماعيل، 

أقدمية موضوع الريادة،  وعمى. الحاضر الوقت في عالمياً  الميمة المحاور مف الريادة وتعتبر
 ومع. محاوره األساسية في الغموض بعض يشوبو الذؼ لبلىتماـ المثيرة المواضيع مف يزاؿ ال فإنو
 واألدوات والمصادر الوسائل بتكريس بشكل كبير النمو عجمة تدفع الريادة أف فيو، شؾ ال ومما ذلؾ،

 المتعمقة واألبعاد والخمفيات النظريات عمى الضوء سنمقي الدراسة، القسـ مف ىذا وفي. فيو المتوفرة
 بالخصائص الريادية.

 

 الريادة: مفيوم 2-2-1
 جانب يعتمد ومنيا المغوؼ  الجانب يعتمد فمنياالريادية،  او الريادة مفيوـ بشاف اآلراء اختمفت

 يقودىا ومنياج شرعة منيا ولكل ،لممنظمات التنظيمية الجوانب يعتمد واآلخر الخصائص الشخصية



33 

 

 طمبو، وراد أػ الشيء راد "رودا، ريادا، وتعني ىو ذلؾ في األصل فاف المغوؼ  الجانب مف :ذلؾ في
 .(74: 2012 حسيف،)ال" أـ زائمة ىي ىل ليرػ  والمياه المراعي مف حوليا أفقد ما االرض

 افتراض مع لو الضرورية الموارد وتنظيـ تجارؼ  عمل بدء ب نيا: "عممية كما عرفت الريادة
 ىو الريادؼ الشخصتستنتج الباحثة ب ف و ( Daft، 2010: 602)".بو المرتبطة والمنافع المخاطر
 األعماؿ في خدمة أو توفير منتج لفكرة إدراكو خبلؿ مف بيا وينشغل الريادة في ينيمؾ الذؼ الشخص
 .الفعمي التطبيق إلى وحمميا

 البلـز والماؿ الوقت والجيد وتخصيص قيمة، ذؼ جديد شيء إنشاء" ب نيا وُعرفت الريادة
 . (5: 2006والعمي، النجار")الناتجة المكافئة واستقباؿ المصاحبة، المخاطر وتحمل لممشروع،

"مجموعة مف الخصائص المتعمقة ببدء األعماؿ والتخطيط ليا وعرفت أيضًا عمى أنيا 
دريس، مل المخاطر واإلبداع في إدارتيا"وتنظيميا وتح  (.83: 2007) الغالبي وا 

وكما وعرفت الريادة ب نيا "نشاطات تتضمف خمق منتوج جديد أو عمميات جديدة أو الدخوؿ 
 (.Lussier ،2008: 135)واؽ جديدة، أو خمق مشاريع جديدة"في أس

عمى أنيا "تعني األنشطة التي تعتمدىا منظمات األعماؿ  (Hitt,el.et, 2001كما عرفيا )
لبناء المركز المناسب في السوؽ وخمق الفرص واستثمار الموارد القيمة بطرؽ يصعب عمى المنافسيف 

 .(Hitt,el.et, 2001: 84)فيميما أو تقميدىا"

مجموعة اإلجراءات التي يقوـ بيا شخص أو مجموعة وعرؼ العاني وآخروف الريادة ب نيا " 
مف األشخاص، مف آجل إيجاد مشروع ريادؼ جديد بيدؼ تقديـ شيء ممتاز يحقق رغبات الزبائف، 
ويحقق قيمة مضافة، تضاؼ إلي المنتج او الخدمة أو الطريقة أو اإلجراءات")العاني وآخروف، 

2010 :56.) 

وف في انشاء مشاريع جديدة  االستراتيجيتخدميا "ممارسات يسوعرفت أيضًا ب نيا كما 
 (.Dess & Lumpkin ،111:2003لممنظمة")

( الريادة ب نيا " مجموعة مف النشاطات مف أجل استغبلؿ Miles, et ،2003كما وعرؼ )
 (.Miles, et ،88:2003الفرص الفريدة والتي ينتج عنيا أداءًا متميزًا")

ب نيا " عممية أنشاء شيء جديد ذو قيمة، وتخصيص ( Rachman,et. al ،2011وعرفيا )
الوقت والجيد والماؿ البلـز لممشروع وتحمل المخاطر المصاحبة واستقباؿ المكافئة الناتجة بما يحثث 

 (.Rachman,et. al ،139:2011 تراكـ الثروة")
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ع وتكوف ( ب نيا "العممية التي يمكف مف خبلليا لممنظمة أف تبدTeny ،2007وعرفيا أيضًا ) 
 (.Teny ،2007: 203أعماؿ جديدة وتحوؿ نفسيا عف طريق تغيير مجاؿ أعماليا أو عممياتيا")

ومف خبلؿ التعريفات السابقة لمريادة، ترػ الباحثة أف الريادة مفيوـ بالغ األىمية لؤلعماؿ 
 لتحقيق ما شخص يبذلو الذؼ والمنظمات عمى اختبلؼ أساليب عمميا وأحجاميا، كما أف الجيد

 ما. موضوع بش ف الت كد أو محددة رؤية تحقيق معينة، مثل مقاصد

وتعرؼ الباحثة الريادة إجرائيًا ب نيا " التفرد المتعمد في المؤسسات والمنظمات عمى   
االختبلؼ والتنويع والتوافقات الجديدة والطرائق الجديدة، وليس عمى النماذج والعادات المتبعة مف أجل 

 .ة والتي ينتج عنيا أداءًا متميزًا"ص الفريداستغبلؿ الفر 
 

 األفكار األساسية لمريادة من منظور شمولي: 2-2-2
 لمريادة مجموعة مف األفكار األساسية وتكوف ضمف موضوع متكامل ومتنوع وليا عدة أوجو وىي :

(122 :2001، Wickham) 

حياة المؤسسة والمنظمة ي ويقـو الريادؼ بدور رئيس في احداث ت ثير اقتصادؼ ايجابي ف -1
 وتطورىا.

 الريادؼ خصائص شخصية مميزة.يحمل الشخص  -2
 يعي ويفيـ المياـ الخاصة لممنظمة. أفالريادؼ يستطيع الشخص  -3

ومما سبق ترػ الباحثة ب ف الريادية عممية يتمكف مف خبلليا الفرد أو مجموعة أفراد توليف الموارد 
عمى أساس تقييـ عممي ومنطقي وباعتماد الكفاءات القيادية ) المعموماتية، المادية، البشرية....( 

واإلبداعية في خمق القيمة ) ابتكارات ، خدمات جديدة أو إضافة شيء جديد ليا( وتجسيد الفرصة في 
مشروع مييكل وديناميكي يحقق الرضا لجميع أطراؼ المصمحة، مع االستعداد التاـ لتنظيـ األعماؿ 

 ر الناجمة عنو.المرتبطة بو وتحمل المخاط
 

 أىداف الريادية: 2-2-3
إف الريادة مصطمح يمكف أف يطمق عمى أؼ نجاح ولكنو مصطمح يعني ديمومة النجاح، بل النجاح 
المطموب في الحفاظ عمى مستوػ االستقرار داخل المنظمة مف خبلؿ أىـ دوراتيا االستثمارية وىي 

 ومف أىـ أىداؼ الريادية ما يمي:مرحمة االنتقاؿ مف طور االستقرار غمي طور التوسع 
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إحداث التغير والتحوؿ، إذ يعد اإلبداع مف أىـ األىداؼ المميزة لمريادة وخاصة أف المنظمات  .1
 الريادية تعمل عمى التغيير مف خبلؿ األنشطة الريادية.

إحداث التغيير في ىيكل السوؽ والعمل مف خبلؿ زيادة تنبي اإلبداع والتنظيمي والتكنولوجية  .2
 حديثة.ال

زيادة الكفاءة مف خبلؿ زيادة التنافس، إذ دخوؿ منافسيف جدد يحفز اآلخريف لبلستجابة بشكل  .3
 كفؤء وفعاؿ.

 إيجاد العديد مف المشروعات التي تعد ميمة لتطوير االقتصاد وتنميتو. .4
 إيجاد فرص العمل ذات األىمية عمى المدػ الطويل مف أجل تبني النمو االقتصادؼ. .5
جذرؼ يترؾ أثرًا إيجابيًا في االقتصاد بشكل كامل نتيجة البدء بإنشاء الشركات إدخاؿ ابتكار  .6

 الجديدة.
بداعًا زيادة التنوع الكبير في الجودة والنوعية، إذ أف المشاريع الجديدة تقدـ أفكار  .7 ًا جديدة، وا 

 (.22: 2013القاسـ، اقتصاديًا)

ي تحقيق النجاح فيي تضطمع بميمة ومما سبق ترػ الباحثة أف الريادة تمعب دورًا محوريًا ف
وتحديد وتوضيح غايات وأىداؼ كل مرحمة مف مراحل التنفيذ الستراتيجية المؤسسة وىي التي 
تحدد الموارد البلزمة لمتنفيذ وتقوـ بتدبيرىا وتوزيعيا عمى وحدات األعماؿ وأوجو النشاط الوظيفي 

 المختمف بالمنش ة.
 

 الريادية: الخصائص 2-2-4
لمخصائص  تعدادىـ في اختمفوا فقد مفيوميا وتحديد لمريادة تعريفيـ في الباحثوف  اختمف

 الى واالشارة التوضيح مف البد وىنا بيا، الخاصة المعرفة مجاالت تعدد بسبب وذلؾ وسموكو الريادية
 بشكل لؤلفراد الشخصي لمتكويف تمثيل ىو وانما بذاتو مستقبل موضوعا اليمثل الخصائص أف موضوع

 إلدارة ويحتاجيا الريادؼ، يمتمكيا التي الشخصية والسمات القدرات ىي الريادية عاـ، فالخصائص
 التي المواقف مختمف في تصرفو طرائق تحديد يعني (. بما،2007Koratko: 58(منش تو بنجاح

 . تنفيذىا منو المطموب المياـ لنوع تبعا بيا يقـو األدوار التي أو يواجييا

 عمى اما لمتغير عرضة تكوف  عددىا او نوعيا سواء في الريادية الخصائص وترػ الباحثة أف
 عمى تؤثر معينة عوامل بسبب النسبي ال تخضع لمثبات كونيا بسبب او لئلنساف العمر سنوات وفق

 لمريادؼ الشخصية السمات أف يرػ  ىناؾ مف الحصر ال المثاؿ سبيل فعمى بيا، المسمـ االفتراضات
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 في ىو ( كما7-5) اآلخر البعض بينما حددىا (Daft، 607:2010عند ) سمة( 40) مف أكثر ىي
 (Action coach, 2012: 4في) ورد كما سمة( 12)( و10: 2006 والعمي، النجار)  دراسة

 تجعميا الخصائص الريادية تحمميا التي البيئة مع التكيف قابمية مدػ اف كوف  خبلؿ ومف
 يعرفيا أو ال قد مخفية الريادية كونيا الخصائص موضوع في والمثير صحيح، والعكس ثباتا اكثر
االفضل  السموؾ يمثل الذؼ البيئي الظرؼ مع التكيف الى الحاجة ظيور حالة في إال الفرد بيا يشعر
 .مقصودة استراتيجية تنفيذ او معينة رؤيا تطبيق او محدد ىدؼ لتحقيق البلزمة االستجابة أو

 بالسمات يتعمق فيما والباحثيف الكتاب أراء لبعض نعرض النظرية الضرورة تطمبو وما تقدـ ما بضوء
 :اآلتي( 1)بالجدوؿ معروض ىو ما وكما الريادية او الخصائص

 الكتاب مف عدد آلراء الريادية ( الخصائص1) جدوؿ رقـ

أسماء المؤلفين والكتاب لمفيوم  م
 الخصائص الريادية

 فروع مصطمح الخصائص الريادية

1-  

 (10: 2006 والعمي، )النجار

 المخاطرة. نحو والميل االستعداد -1
 النجاح. في والرغبة -2
 بالنفس. الثقة -3
 العمل. نحو االندفاع -4
 طويمة. لساعات لمعمل الطوعي االستعداد -5
 والتفاؤؿ. وااللتزاـ -6
 .النظمي المنيج اتباع -7

2-  

Daft، 2010 :607) ) 

 :ي تي كما سمات ست في تمخيصو أبرزىا: يمكف

 الداخمي. أو الذاتي التحكـ -1
 الطاقة. مف مرتفع مستوػ  -2
 اإلنجاز. إلى الحاجة -3
 الغموض. تحمل -4
 الوقت. بمرور الوعي -5
 بالنفس. الثقة -6

3-  Suttle ،2011:8)) األخذ القيادة، باألىداؼ، الرؤية، والتكيف، التوجيو 
 بالمخاطرة.
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4-  
(Business Coaching 

Firm،2012:7) 

 التواصل، عمى المشروع، القدرة بممكية الشعور بالنفس، الثقة
 المنيمؾ التفاؤؿ، النظمي، التوجو التعمـ، الحماس نحو

 االندفاع، المشارؾ، التعبير المستحب، صاحب بالعمل،
 المخاطرة. مف البلخوؼ

5-  Hulme،2012،8)) ،القيادة. االنضباط، الذكاء، المخاطرة 

 المصدر: حرر بواسطة الباحثة

 تمؾ أف القوؿ يمكف الريادية، الكتاب لمتطمبات الخصائصمف خبلؿ عرض مفاىيـ 
 إذ ، ناجح ريادؼ أؼ إطار تصف خصائص ىناؾ أف إال أخر، إلى باحث تختمف مف قد الخصائص

 اإلجمالية المساىمة ثـ ومف العمل، حياة جودة مف وترفع القيادؼ تدعـ العمل الصفات ىذه وجود أف
التخطيط  وتعزيز بناء وبالتالي ، المنظمة مف فرد كل عاتق عمى جعل مسؤولياتيا طريق عف لئلدارة

 قيمة أكبر العامميف إعطاء تيدؼ والتي االستراتيجيالتخطيط  القائمة عمى اإلدارة أف . إذاالستراتيجي
 التزاميـ عمى الحصوؿ ىو الموظفيف لتحفيز طريقة أف أفضل إذ ، ناجح إدارؼ  نموذج تعتبر ممكنة
 العقوؿ" أسموب عميو أطمق ما والمشاركة، وىذا القيادة جانب مف المنظمة لقيـ الكامل
 (. Armstrong 275 :2006,)"والقموب

 في عمييا االعتماد سيتـ التي الريادية الخصائص تحديد ومما سبق ترػ الباحثة ب نو ينبغي
  .(لئلنجاز الحاجة بالنجاح، التفاؤؿ، الرغبة بالنفس، نحو المخاطرة، الثقة الميل) وتتمثل الحالي البحث

 والتي سوؼ تعرضيا بش  مف التفصيل وىي كاآلتي:

 تتسـ وحاالت مواقف في العمل ويتقبل المخاطرة، الريادؼ يتحّمل :المخاطرة نحو الميل . أ
 لتحمل واالستعداد الميل يزداد النجاح في الرغبة درجة ازدادت كمما أنو الت كد، والمبلحع بعدـ

 النجاح في القوية لرغبتو نتيجة المخاطرة إلى الميل إلى الريادؼ يتميز وعادة ما معينة مخاطر
 .خدمات جديدة و منتجات وتقديـ

 إلييا الوصوؿ يريد التي األىداؼ بمعرفة الريادؼ يتميز النجاح في الرغبة: النجاح في الرغبة . ب
 درجة حيث العادؼ الفرد مف أكبر درجة ويممؾ النجاح تحقيق في بدرجة يعمل فيو بدقة لذلؾ
 المشاكل حل عمى والقدرة الريادؼ بيا يقوـ الذؼ والنشاط لموظيفة كبيرة والمسؤولية االىمية
 النجاح لتحقيق التحدؼ يقبل فيو ثـ ومف اآلخريف مف أفضل بشكل والتعامل معيا المختمفة
 .المنشود

 مدفوعاً  يكوف  بحيث الخاص أو الحر العمل يبدأ الذؼ الشخص ىو الريادؼ: بالنفس الثقة . ت
 مع والتعامل الزبائف مف المزيد كسب إلى تقوده التي بالنفس الثقة بحماس إلنجازه، لديو
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دامة حركة الفنية التفاصيل  والثقة النفس عمى االعتماد وشديد المقدرة، يمتمؾ ب نو العمل، أؼ وا 
 .الميمة اتخاذ القرارات في رغبة ذو يجعمو مما بيا

 بدرجة لئلنجاز الحاجة إلشباع الدافعية المتميزة لديو شخص الريادؼ: اإلنجاز إلى الحاجة . ث
 بالتحدؼ يتصف الذؼ عممو في النجاح لو توفر التي الظروؼ يختار ومتفوؽ  بارع عالية ألنو
 .الرضا مف عالية درجات بيا الصعبة ليحقق واألىداؼ

مف  حمقة ىو الفشل باف عمـ عمى وىـ متشائميف غير فيـ التفاؤؿ إلي الرياديوف  يميل :التفاؤل . ج
 التفكير إلى السمبي التفكير و نجاح إلى الفشل ىذا تحويل ويمكف النجاح حمقات

 .(78: 2012االيجابي)حسيف، 

 الريادية لمموظف: الخصائص 2-2-6
 مبادر شخص ىو فالريادؼ شيء كل قبل خاصة وذىنية روحاً  تتطمب األعماؿ ريادة إف

 وجود مف بالرغـ النجاح بحتمية ومؤمف بطبيعتو، متفائل وىو بيده، مصيره أف ي خذ يريد جرؼء
 عائقاً  تقف التي الصعوبات تخطي مف تمكنو دافعة وقوة طاقة ويمتمؾ إلى الفشل، تؤدؼ قد مخاطر

 لفكرة بارتياح يشعروف  أشخاص ىـ المبادرات مف النوعية تمؾ أىدافو، وأصحاب تحقيق سبيل في
بداعيـ الخاصة مبادراتيـ خبلؿ مف المجتمع في والمساىمةجديد  عمل لمشروع استحداثيـ  وعمميـ وا 
 أىـ تناوؿ وسيتـ ميمة، ادوار وليـ فريدة تكوف  قد يمتمكوف خصائص الريادييف ف ف لذا الشاؽ،

 :(73: 2010التالي) إسماعيل،  النحو وعمى بيا الموظف يقوـ الريادية التي الخصائص

 .المدروسة المخاطرة تحمل عمى القدرة -1
 .المبادرة -2
 .لمفرص واقتناصيا االنتباه -3
 .والمثابرة اإلصرار -4
 .لمعمل البلزمة المعمومات عف البحث -5
 .والتميز بالجودة االىتماـ -6
 .والمتابعة بالعمل االلتزاـ -7
 .الفاعمية -8
 .المنظـ التخطيط -9

 .المشكبلت حل -10
 .بالنفس الثقة -11
 .الحـز -12
 .الت ثير استراتيجيات واستخداـ اإلقناع -13
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 .مبلئمة عمل بيئة بتوفير االىتماـ -14

 إلدارة ويحتاجيا الموظف، يمتمكيا التي الشخصية والسمات القدرات ىي والخصائص الريادية
 ىذا ووفق مشروعو، في النجاح مف تمكنو التي واإلدارية السموكية الميارات وىي مشروعو بنجاح،

 :(24: 2009 ،حمزة) التالي النحو عمى الريادؼ خصائص يمكف تصنيف التصور

 وتشمل:  الشخصية الخصائص - أ
 في الريادة ميزة أىـ ف ف لذلؾ المخاطر الشخص ىو الريادؼ إف: المخاطرة نحو والميل االستعداد -1

 ميبلً  أكثر واحد ىي شخص يمتمكيا التي الصغيرة الشركات أف نجد لذلؾ المخاطرة، نحو الميل ىو
 .الكبيرة الشركات مف لممخاطرة

يقابموا  اف يمكف أنيـ ويشعروف  بالنفس الثقة يمتمكوف  الذيف األشخاص إف: بالنفس الثقة -2
أنو  حيث ناجحاً  عمبلً  عممو مف يجعل أف خبلليا مف الريادؼ يستطيع بالنفس والثقة التحديات،

حساساً  متفوقاً  شعوراً  يمتمؾ  ترتيب ىذه عمى والقدرة اعمى بدرجات المختمفة المشاكل ب نواع وا 
 .اآلخريف مف أفضل بطريقة معيا والتعامل المشاكل

 أف ىذا حتى اآلخريف مف اعمى العمل نحو االندفاع مف مستوػ  الريادؼ يظير: لمعمل االندفاع -3
 .والشاؽ الصعب العمل في والرغبة العناد شكل ي خذ والحماس االندفاع

 اف أنشطتو كما تخطيط عف تخميو وعدـ أىدافو عمى تركيزه استمرار مف الريادؼ مف البد: االلتزام -4
 .لنفسو رسميا التي بواجباتو التزامو ىو الريادؼ نجاح سر

 في تحقيق يفشموف  قد األشخاص أف العمـ مع غيره مف أكثر متفائل ب نو الريادؼ يتميز: التفاؤل -5
 الفشل الستمرار ذلؾ مف التعمـ يجب ولكف تفاديو ال يمكف أمر وىذا الحياة مراحل في ما شيء
 .النجاح

 :(74: 2010 اسماعيل،)وتشمل السموكية الخصائص - ة
 بيف العامميف إنسانية عبلقات وتكويف بناء حيث مف اإلنسانية الميارات وىي :التفاعمية الميارات -1

 إلى تستند عمل تفاعمية بيئة إليجاد والسعي اإلنتاجية والعممية األنشطة عمى والمشرفيف واإلدارة
قامة قنوات اإلبداع وتنمية المشكبلت حل في والمشاركة واالحتراـ التقدير  وىذه فعالة اتصاؿ وا 

 .األداء لتحسيف األجواء توفر الميارات
 وك نيا خمية الشركة تصبح إذ العامميف بيف التكاممية الميارات تنمية وىي :التكاممية الميارات -2

  .واألقساـ وبيف الفعاليات بيف األعماؿ إنسانية وتضمف متكاممة عمل
 :(25: 2009 حمزة،) وتشمل اإلدارية الخصائص - د
 إنسانية العامميف عمى والتركيز اإلنساني بالتعامل الخاصة الميارات وتمثل: اإلنسانية الميارات -1

 احتراـ فضبًل عف الذات واحتراـ بتقدير الخاصة األجواء وتييئة واالجتماعية اإلنسانية وظروفيـ
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 الجانب عمى عمل تركز بيئة بناء خبلؿ الطاقات استثمار فييا يتـ التي والكيفية اإلنسانية المشاعر
 .والتميز األداء عمى ذلؾ وانعكاس واإلنساني السموكي

 الخاصة وامتبلؾ الفكرية الميارات مف مجموعة امتبلؾ الريادؼ مف يتطمب: الفكرية الميارات -2
 األطر عمى وكيفية ارتكازه الصغير المشروع إلدارة والرؤيا والتخطيطية العممية والجوانب المعارؼ
 أساس عمى األىداؼ والنظـ وصياغة السياقات تحديد عمى والقدرة والمعرفية العممية والمفاىيـ
 .العقبلنية

 التحميمة بتفسير الميارات وتيتـ الفكرية الميارات مع التحميمة الميارات ترتبط: التحميمية الميارات -3
 األسباب الميارات بتحميل ىذه وتيتـ المشروع أداء عمى المؤثرة والمتغيرات العوامل بيف العبلقات
 تركز كما البيئة الخارجية، في والتيديدات والفرص الداخمية لمبيئة والضعف القوة عناصر وتحديد
 .وتصوراتيـ المستقبمية بالمنافسيف الخاصة السموكيات تحديد عمى الميارات ىذه

اإلنتاجية  المراحل بيف العبلقات طبيعة ومعرفة األدائية بالميارات وتتمثل: الفنية الميارات -4
 بتصميـ المنتج يتعمق فيما خاصة الفنية األعماؿ أداء كيفية ومعرفة لمسمع التصميمية والميارات
 تركيب األجزاء كيفية ومعرفة والتشغيمية الفنية بالجوانب يرتبط ما وكل أداءه تحسيف وكيفية
 الطابع المشاريع ذات بعض في كبير ت ثير ذات تكوف  الميارات وىذه المعدات، بعض وصيانة
 .وغيرىا األثاث وصناعة كالنجارة الفني

 و بيما والمبادرة والتعمق العمل حب ىي الريادييف خصائص أبرز مف ومما سبق ترػ الباحثة أف
 المخاطر في إدارة والميارة التنفيذ وحب والتصميـ الكاممة والثقة المخاطر رغـ النجاح عمى اإلصرار
 باإلنجاز التحديات والشعور ومجابية العمل في واالستقبللية اقتناصيا يتحتـ كفرص المتغيرات ورؤية
 مف أبعادًا مختمفة تتضمف الريادية العمميات أف كما المالي واالستقبلؿ المالية السيطرة وتحقيق

 .بيا يقوـ النشاطات التي جوانب مختمف في الريادؼ بيا يضطمع أف ينبغي التي والميارات الخصائص
 

 المؤسسات: ريادة أنواع 2-2-7
ب نيػػا: "العمميػػة التػػي ينشػػ  بموجبيػػا الفػػرد أو مجموعػػة مػػف األفػػراد   عػػّرؼ كػػل مػػف ريػػادة المؤسسػػة     

المتواجديف ضمف منظمة قائمة، منظمة أخرػ جديدة أو إعادة تجديػد أو ابتكػار داخػل المنظمػة القائمػة" 
(3 :2001Veronique Bouchard وتصػف الريػادة السػموؾ الريػادؼ داخػل المنظمػة القائمػة. وقػد )،

 315( ريػػػادة المنظمػػػة إلػػػى خيػػػاريف إسػػػتراتيجييف ىمػػػا: )Guth and Ginbergصػػػنف كػػػل مػػػف )
:2004  Karina Skovvang Christensen,) 

 وتتضػػمف إيجػػػاد أعمػػػاؿ االسػػػتراتيجي: وتمثػػػل إحػػػدػ وسػػائل إعػػػادة التجديػػد مخــاطرة المنظمـــة ،
جديدة ضمف المنظمات القائمة، قػد يػنجـ أو ال يػنجـ عنيػا إعػادة تجديػد إسػتراتيجي. وبػذا ف نيػا 

 تنصرؼ إلى الريادة الخارجية.
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  وينتج في إعادة تجديد أو تحوؿ تنظيمي لممنظمة القائمة مف أجل االستراتيجيإعادة التجديد :
ممػػػوارد عػػػف طريػػػق إعػػػادة تركيػػػز تنافسػػػية األعمػػػاؿ، أو تحقيػػػق ثػػػروة جديػػػدة مػػػف توليفػػػة مبتكػػػرة ل

  العمميػاتإحداث تغييرات أساسية في التسويق، أو إعادة توجيو تطوير المنتج، أو إعادة تشكيل 
 (2009:25 ة" وينصػرؼ مفيوميػا إلػى الريػادة الداخميػةاالسػتراتيجيويدعى ىذا النوع بػ "الريادة 

Donald F Kuratko,.) 
 

 :االستراتيجيالتخطيط  2-3
 بالحاضر والمستقبل تيتـ ةاالستراتيجي اإلدارة عناصر مف ميـ عنصر االستراتيجي التخطيط

 اإلدارة أف أؼ منظور مستقبمي، مف لممنظمة تحميل ونظرة الخارج إلى داخمية نظرة فيي واحد، آف في
 لفترة التنبؤ عممية ىو االستراتيجيالتخطيط  إف حيف في ىادفة خمق عممية الواقع في ىي ةاالستراتيجي

 الذؼ الزمف نطاؽ في ولكف الحالية الموارد واإلمكانيات وتخصيص سيحدث، ما وتوقع األجل طويمة
السنوات  في وانتشاراً  استحساناً  القت التي اإلدارية المفاىيـ أىـ مف المفيوـ ىذا الخطة. واعتبر تحدده

 المحيط القريب ليس لمواقع الشاممة الدراسات عمل عمى االستراتيجي التخطيط مفيوـ ويحث األخيرة.
 المدػ بعيدة خطط يدعو لوضع كذلؾ ذلؾ، مف أبعد وبيئات لمستويات بل فحسبم بالمؤسسة
 .والمتوسطة المدػ القصيرة والتشغيمية التنفيذية الخطط إلى باإلضافة

 مف أبرز لممنظمات والخارجية الداخمية البيئة في والمستمرة السريعة والتحوالت التغيرات وتعتبر
 فمواجية التغيير الرئيسية، التحديات مف والنمو واالستمرار البقاء كاف فإذا تواجييام التي التحديات
 تزايد في فقد وليذا. األىداؼ ىذه لتحقيق ضرورية شروطاً  تمثل البيئة مع والتكيف التقدـ ومواكبة
 يجب عمى التي الحديثة اإلدارية المفاىيـ ضمف االستراتيجي التخطيط مفيـو استعماؿ األخيرة السنوات
 الموائمة بيف خمق يتـ خبلليا مف والتي ات،االستراتيجي صياغة أجل مف وتطبقيا تتبناىا أف المنظمة
 الفرص التي الستثمار والسعي التيديدات مواجية خبلؿ مف وذلؾ بيئتيا، مع والتكيف المنظمة أنشطة
 .(25: 2007أىدافيا) الموح،  وتحقيق تطوير إلى وتؤدؼ لممنظمة التنافسي الموقف تعزز

 :االستراتيجي التخطيط ماىية 2-3-1
 مستقبمية عف معمومات ممكنة عمى بناء مستمرة قرارات اتخاذ عممية ب نو االستراتيجي التخطيط يعرؼ
 تنفيذ مف والت كد الزمنية، ات والبرامجاالستراتيجيو  األىداؼ وضع المستقبل، في وآثارىا القرارات ىذه

بناءًا  المؤسسة( مستقبل) توجو تحديد فيو عممية االستراتيجي التخطيط ،.المحددة والبرامج الخطط
 (.142: 2005درويش،  مندورة،. )االستراتيجي التفكير نتائج عمى
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 ووضع المنظمة، رسالة تحديد فييا يتـ التي العممية" ب نو Glaister and Flashawعرفو  ولقد
 أىداؼ تحقيق أجل مف وتوزيعيا، الموارد لت ميف والسياسات اتاالستراتيجيو  األىداؼ
 .(Glaister and Flashaw,1990:107")المنظمة

 المؤسسة، رسالة فييا يحدد( سنوات 5-3) األجل طويمة خطة ب نو " االستراتيجييعرؼ الفرا التخطيط 
 بعيف األخذ مع لتحقيقيا، الزمنية والبرامج وطرؽ تحقيقيا، تحقيقيا، إلى تسعى التي واألىداؼ والغايات
 (.5: 2005 الفرا،")لممؤسسة الحالية واإلمكانيات البيئية، والموارد والفرص التيديدات االعتبار

 وىو اإلدارة الناجحة، عممية لتسييل عامة خطة عف عبارة "ىو االستراتيجي ويعرؼ أيضًا: التخطيط
 ماذا حوؿ كاممة ويعطي صورة. المنظمة داخل اليومية واألعماؿ النشاطات دائرة مف المخطط يخرج
 ؿ تص أف تريد إالـ حوؿ برؤية واضحة اإلدارة أو المخطط يزود فيو المستقبمي، مسارنا ىو وما نفعل
 (.(Shapiro, 2003 :P3واألنشطة اليومية الخطط جانب إلى ىذا تريد، ما إلى تصل وكيف

 االستراتيجي وعممية التخطيط المؤسسة، رسالة لتحقيق أساسية عممية ىو االستراتيجي التخطيط أف كما
 التحديات، ومواجية بتوزيع الموارد المتعمقة القرارات التخاذ عممي بإطار المؤسسة تزود الفعاؿ

 أف تريد وأيف اآلف المؤسسة وضع إلى تحديد تسعى منظمة عممية وىي. المتاحة الفرص مف واالستفادة
 (.:2Namken& Rapp, 1997)المستقبل في تصل

 وخططيا المؤسسة وأىدافيا رسالة تطوير عممية ىو االستراتيجي التخطيط ب ف( القطاميف) ويرػ 
 (.92 :1996 القطاميف،)القادمة لممرحمة وسياساتيا

 :(44 :2004 حبتور، بف)وىي االستراتيجي لمتخطيط مبلمح مجموعة عف(حبتور بف)تحدث وقد
 .عمييا متفق بخطوات يتـ متكامل نظاـ أنو .1
 .مستقببلً  المنظمة مسار لتحديد نظاـ .2
 .أعماليا ومجاؿ مستقببل المنظمة تميز مجاالت تحديد خبلؿ مف يتـ .3
 .المنظمة أو الشركة إدارة في والضعف القوة نقاط عمى فعل رد ىو .4
 .العميا واإلدارة اإلدارة مجمس مستوػ  عمى عمل أسموب ىو .5

عممية منظمة واعية الختيار ب نو " االستراتيجيوتتفق الباحثة مع تعريف عبد الحى ب ف التخطيط 
أحسف الحموؿ الممكنة لموصوؿ إلي أىداؼ معينة وبعبارة أخرؼ ىو عممية ترتيب األوليات في ضوء 

 (.3: 2005" )عبد الحي،اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة
 ومعنى ذلؾ الحالية، لمقرارات المستقبمي األثر مع يتعامل االستراتيجي التخطيط أف الباحثة وتؤكد

 يزمع المدير معيف قرار عمى المترتبة والنتائج األسباب سمسمة إلى ينظر االستراتيجي التخطيط أف
 والتي والتيديدات المستقبمية، الفرص عمى التعرؼ فى يكمل االستراتيجي التخطيط جوىر اتخاذه. وأف

 الفرص، تمؾ الستغبلؿ الحاضر الوقت فى قرارات التخاذ أساساً  تكوف  أف يمكف
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أساليب  عمى والتعرؼ فيو، مرغوب مستقبمي تصميـ يعنى التخطيط أف كما التيديدات تمؾ وتجنب
 .تحقيقو
 الشكل التالي: في الموضحة التالية العناصر مف االستراتيجي التخطيط ويتكوف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .االستراتيجي( عناصر التخطيط 2شكل رقم )
 2016-3-13الموقع اإللكتروني: المصدر: 

http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=947&SecID=47 
 

 العناصر: توضيح مختصر ليذه يمي وفيما

ات والسياسات موضع التنفيذ االستراتيجيمف خبلؿ وضع  العاـ لبلستراتيجية:وضع اإلطار  .1
 مف خبلؿ وضع البرامج، والميزانيات، واإلجراءات.

 دراسة العوامل البيئية المحيطة بالمنش ة سواء كانت خارجية أو داخمية مع تحديد الفرص .2
 المتاحة والقيود المفروضة.

 تحديد األىداؼ والغايات. .3
 ات البديمة والمقارنة بينيا.االستراتيجيوضع  .4
 الذؼ يعظـ مف تحقيق األىداؼ في إطار الظروؼ البيئية االستراتيجياختيار البديل  .5

 المحيطة.

 التخطيط االستشاتيدي

 اإلطبس العبم لالستشاتيديخ

 األهذاف والغبيبد  اختيبس الجذيل االستشاتيدي

السيبسيبد والخطط 

 تقيين األداء والجشاهح والوواصنبد

 الوتطلجبد استيفبء

 لتنفيز الالصهخ التنظيويخ

 االستشاتيديخ

 الوحيطخ الجيئيخ العواهل

 ثبلونشأح

 االستشاتيديبد الجذيلخ

http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=947&SecID=47
http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=947&SecID=47
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األجل  وضع السياسات والخطط والبرامج والموازنات حيث يتـ ترجمة األىداؼ والغايات طويمة .6
 ج زمنية.إلى أىداؼ متوسطة وقصيرة األجل، ووضعيا في شكل برام

ىذه . ات والخطط الموضوعة مع مراجعة وتقييـاالستراتيجيتقييـ األداء في ضوء األىداؼ و  .7
 .ات والخطط في ضوء الظروؼ البيئية المحيطةاالستراتيجي

 ة مع مراعاة تحقيق تكيف المنش ةاالستراتيجياستيفاء المتطمبات التنظيمية البلزمة لتنفيذ  .8
 (.186: 2009)الجودؼ، ورحماني،  ةاالستراتيجيلمتغيرات المصاحبة لمقرارات 

 

 :االستراتيجي التخطيط ومزايا خصائص 2-3-2
ة، االستراتيجيالدراسات  مف أساس عمى وأنشطتيا عممياتيا بإدارة تيتـ التي المؤسسات تحقق

 ة،االستراتيجي أماـ واضعوا المستقبمية الرؤية بوضوح يرتبط ما منيا والمنافع المزايا مف العديد
 ولعل التخطيط المختمفة ألنواع نوعياً  تطوراً  ي تي كونو مف تنطمق عديدة مزايا االستراتيجي ولمتخطيط

 :يمي ما االستراتيجي التخطيط يميز ما أىـ

 إلى إكساب تؤدؼ شاممة استراتيجية خطة وتطبيق لصياغة األبعاد ومتنوعة متكاممة عممية أنو .1
 .(37: 1999 لممؤسسة)المغربى، التنافسية الميزة خمق أو

الحالي لممؤسسة،  التنافسي لممركز شامل منيجي تحميل مف االستراتيجي التخطيط ينطمق .2
الذاتية  والضعف القوة ولعناصر األعماؿ، بيئة في والمتوقعة الحالية والتيديدات ولمفرص
 .(22: 2001، المجمع العربي لممحاسبيف)أخرػ  جية مف المؤسسة داخل في الموجودة

 النظرة التقميدية تتجاوز األنشطة، ومتنوعة األوجو، ةمتعدد واسعة عممية االستراتيجي التخطيط .3
 وظيفي وديناميكي نشاط مجرد ليس االستراتيجي فالتخطيط التخطيط، مف األخرػ  لؤلنماط

نما متخصص،  التفكير العقبلني مستوػ مف وأعمق أبعادًا، وأغنى شمواًل، أوسع ىو وا 
 صياغة نظرة محاولة مف ينطمق الذؼ المتبصر الموضوعي بالتفكير يتسـ حيث التحميمي،
 لممحاسبيف القانونييف، العربي المجمع( ) والخارجية الداخمية) البيئية المتغيرات لكافة شاممة
2006 :6.) 

تنافسية،  ميزة تحقق أف خبللو مف تستطيع تصور إيجاد إلى االستراتيجي التخطيط يسعى .4
ويتميز  المستقبل، عمى كيز والتر والممكنة المتوقعة االتجاىات تحميل خبلؿ مف وذلؾ

 المسبوقة غير األفكار وتوريد إنتاج عمى يركز و نوعي ب نو االستراتيجي التخطيط
 (.68: 2005اآلغا،)
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في  الثبلث اإلدارية المستويات بيف البناء والحوار التفاعل االستراتيجي التخطيط يحقق .5
 ويرشد اتخاذ وتطوره، نجاحو وسبل التنظيـ مستقبل عف( الدنيا_  الوسطى_  العميا) التخطيط
 (.43:2011 )الدجني،اإلدارية العممية في القرارات

بشكل  المؤسسة في المستقبمية القرارات اتخاذ أساليب دعـ في االستراتيجي التخطيط يسيـ .6
 أفضل القرارات التخاذ المختمفة البدائل بيف والمقارنة والتنبؤ والتحميل الدراسة عمى قائـ عممي
 (.119: 2003 ووىب، حافع،) لمتنفيذ قابمية وأكثرىا

نشاط  عمى المحيطة لمظروؼ السمبية اآلثار مف التقميل عمى االستراتيجي التخطيط يعمل .7
غنيـ، )الخدمة  أو لممنتج أفضل جودة إحداث في واإلسياـ وكفاءتو فاعميتو وزيادة التنظيـ
2006 :242.) 

بخطط  تتمثل االستراتيجي لمفعل رئيسة مسارات وضع إلى االستراتيجي التخطيط يسعى .8
الخطط  مف تحميبلً  وأعمق شمواًل، وأوسع تغييرًا، وأكثر ثباتًا، وأقل رسمية، أقل استراتيجية
تنفيذىا )الدجني،  ومراحل عمميا، وقواعد مبادئيا، ثوابت عمى تنغمق التي التقميدية الرسمية
2011 :53). 

 :االستراتيجي التخطيط أىمية 2-3-3
 اختبلؼ أنواعيا عمى المؤسسات في واسع نطاؽ عمى االستراتيجي التخطيط استخداـ شاع
 نجاحيا بشكل يضمف المحيطة وبيئتيا المؤسسة بيف الربط عمى تركيزه في أىميتو وتكمف وأنشطتيا،

 بيدؼ وتقويميا ىذه البيئة بفحص المؤسسة قياـ مف البد النجاح ىذا ولتحقيق رسالتيا، تحقيق في
 تكمف كما. والتقنية واالقتصادية واالجتماعية السياسية مجاالتيا في والمحتمل الحادث التغيير معرفة
 األساس لتكوف  لممؤسسة ةاالستراتيجيواالتجاىات  الجوىرية، القضايا وصياغة تحديد في أىميتو

 بيئتيا في الحادث بالتغيير الوعي مستوػ  وفي رفع اإلدارية، ووظائفيا عممياتيا توجيو في والمنطمق
 الخاصة وقدراتيا المؤسسة رسالة بالحسباف التفكير ت خذ في طريقة تنمية إلى ويسعى الخارجية،
 المؤسسة مستويات مختمف بيف الرأسي والتكامل أىمية الوقت عمى ويؤكد أماميا، المتاحة والفرص
 (.16: 2007 الموح،)تؤدييا الوظائف التي مختمف بيف األفقي والتكامل

 في التنمية المؤسساتية لبرنامج االستراتيجي والتخطيط اإلدارة دليل في أوكوما باترؾ ذكر وقد
 وىي. لممؤسسات االستراتيجيالتخطيط  أىمية عف فييا عبر العناصر مف مجموعة( اليوناسو) مؤسسة
 :كالتالي

 أداء إيجابا  عمى يؤثر لممؤسسة واضحة عمل وخطة وأىداؼ رسالة وجود: النتائج تحسيف .1
 تعظيـ في يساىـ أف متابعة يمكف ونظاـ لممؤسسة واضحة مستقبمية خطة وجود أف كما المؤسسة،

 .الشفافية والمحاسبة مف كبيرة درجة إلى والوصوؿ األىداؼ تحقيق
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 وا عادة بشكل مستقبمي التفكير عمى المؤسسة يجبر الجيد االستراتيجي التخطيط: والتوجيو التركيز .2
 .المؤسسة مسار وتصحيح والتنظيـ التركيز

 التي يصعب والفرص المشاكل مف مجموعة تواجو أحيانا األىمية المؤسسات: المشاكل حل .3
 أو المتداخمة لحل القضايا الطريقة ىو االستراتيجي التخطيط. منفصل بشكل وحميا مواجيتيا
 .ليا مخطط بطريقة المشاكل

 التعمـ ممتازة لتشجيع بفرصة المؤسسة يزود االستراتيجي التخطيط: الفريق وبناء لمتعمـ فرصة .4
 .العبلقة ذوؼ  واألفراد المؤسسة داخل وااللتزاـ

 أف وخاصة وتسويق فعاؿ اتصاؿ أداة يكوف  أف يمكف االستراتيجي التخطيط: والتسويق االتصاؿ .5
 واستمرار لممساىمة كمتطمب ة لممؤسسةاالستراتيجي الخطط عف يس لوف  لممؤسسات المموليف بعض
 .الدعـ

 في يساعد المؤسسة االستراتيجي التخطيط: والمستقبمية الحالية األزمات وتجنب عمى التغمب .6
 مواردىا تحديد في وكذلؾ يساعدىا تواجييا التي والمستقبمية الحالية األزمات عمى التغمب

 أفضل بصورة خدماتيا تقديـ مف يمكنيا الميارات مما وامتبلؾ الموارد مف المزيد ػ عل والحصوؿ
 .لممجتمع

 :Okuma, 2003)وحميا فييا المشاكل أسباب تحديد في المؤسسة يساعد االستراتيجي التخطيط .7
p4). 

 والفرص التغيير والتيديدات لرياح المديريف وحساسية وعي مف االستراتيجي التخطيط يزيد كما
 ستقود أفعاؿ عمى رئيسية والموافقة قرارات ألخذ عممية وىو( 44 :2006 ، بميؾ خبراء.)ة المحيط
 .(Lainie, 2005: p44) تفعل ذلؾ ولماذا تفعل وماذا عميو تكوف  أف تريد ما إلى المنظمة

 ثابت،)وىي لممؤسسات التخطيط فوائد اعتبرىا العناصر مف مجموعة( 2006)ثابت، أضاؼ وقد
2006 :11): 

 .المؤسسة إدارة ويدعـ يقود الذؼ واالتجاه اإلطار يوضح. 1

 .بالمؤسسة العامميف لجميع مشتركة وغاية رؤية يحدد. 2

 .وأىدافيا المؤسسة نحو االلتزاـ مستوػ  يزيد. 3

 .الخدمات ىذه قياس وطرؽ  لمعمبلء المقدمة الخدمات نوعية يحسف. 4

 .األفراد وتطوير الدعـ توفير احتماؿ مف يزيد. 5

 .البلزمة والمصادر األولويات تحديد. 6
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 .الخارجية المخاطر مع التعامل عمى القدرة زيادة. 7

 .األزمات إدارة في . المساعدة8

 مراحل التخطيط االستراتيجي: 2-3-4
 تمر عممية التخطيط االستراتيجي بعدة خطوات منيا:

 ىدافيا.أ يا و امالية لممنظمة والتعرؼ عمى ميحتحميل االستراتيجية ال .3
دراسػػػػػة البيئػػػػػة الخارجيػػػػػة لممنظمػػػػػة ومػػػػػا تتضػػػػػمنو مػػػػػف نػػػػػواحي )اقتصػػػػػادية، اجتماعيػػػػػة،  .1

 تكنولوجية( وذلؾ لتحديد الفرص والقيود التي تواجو المنظمة.
دراسػػة البيئػػة الداخميػػة لممنظمػػة لمتعػػرؼ عمػػى المػػوارد واالمكانيػػات المتاحػػة ولتحديػػد نقػػاط  .1

 القوة والضعف.
ئة الخارجية والداخمية( يتـ تحديد اىػداؼ وميػاـ جديػدة لممنظمػة عمى ضوء ىذه الدراسة )البي .4

 او يتـ التعديل عمى األىداؼ القديمة لممنظمة.
 .تحديد االستراتيجية الجديدة المطموبة لتحقيق االىداؼ والمياـ الجديدة .1
تطبيػػق االسػػتراتيجية الجديػػدة مػػف خػػبلؿ احػػداث التغيػػرات المطموبػػة داخػػل المنظمػػة سػػواء  .6

 الموارد البشرية ونظـ المعمومات واالتصاالت... الخ. و اليياكل التنظيمية والقيادات في
 والشكل التالي يوضح ىذه العممية:

 ( يوضح خطوات التخطيط االستراتيجي في المنظمة3شكل رقم )

 
 .98ص، ي، عماف، مركز الكتب األردن1(، المفاىيـ اإلدارية الحديثة، ط3991سالـ، فؤاد الشيخ وآخروف)المصدر:
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 :االستراتيجي التخطيط عممية معوقات 2-3-5
 

ف إدارة المؤسسات، مجالس وأعضاء مديرؼ  مف كبير بقبوؿ االستراتيجي التخطيط حظي   كاف وا 
 في سائدة ثقافة الذؼ يمثل بالشكل العممي الصعيد عمى بعد يتـ ولـ النظرؼ  المستوػ  عمى ذلؾ

 تؤكد المنافسة، وتزايد وسرعة الحركة بالتعقيد تتسـ التي المعاصرة البيئة فاف الواقع وفي. المؤسسة
 تخطيط أؼ في تفشل التي إف المؤسسات. األىمية لممنظمات بالنسبة االستراتيجي التخطيط حتمية عمى

 كما خدماتيا وتنويع زيادة أو مواردىا توسيع قاعدة في فرصيا لفقداف عرضة تكوف  ما غالبا لممستقبل
 وقد متوقعة غير بتطورات وتواجو لعمبلئيا والمتطمبات المتغيرة باالحتياجات المحاؽ بعدـ تخاطر أنيا
 .والنياية التوقف أو والتقيقر الركود ىو االستراتيجيالتخطيط  لعدـ تدفعو الذؼ الثمف يكوف 

ذا   المنظمات إف مف الكثير تعتقد فمماذا الكبرػ  القيمة ىذه لو االستراتيجي التخطيط كاف وا 
 خبراء)لآلماؿ واألحبلـ مخيبا يكوف  وقد مجدؼ وغير محبط شيء ةاالستراتيجي الساحة ليذه اقتحاميا
 (.47: 2006 بميؾ،

 لو، إال استخداميا خبلؿ مف المنظمات ىذه تجنييا التي المزايا مف العديد وجود مف الرغـ فعمى 
 المعوقات والعقبات، مف مجموعة إلى ذلؾ ويعود استخدامو تستطيع ال المنظمات مف عددا ىناؾ أف
 :في تتمثل والعقبات مف المعوقات ( خمس148 :1996 وشريف، م 15:  1993 السيد،) ذكر فقد
 تخطيطا متقادما االستراتيجي التخطيط مف تجعل قد المستمر والتغيير بالتعقد تتصف بيئة وجود .1

 الخاصة بالمنظمة البيئة تتصف عندما ضروريا يعد االستراتيجي فالتخطيط. يكتمل أف قبل
 ال البيئة فتغير صعبا لمغاية، أمرا االستراتيجي التخطيط مف تجعل البيئة ىذه ولكف السريع بالتغيير
 التخطيط عمى المنظمة قدرة إلى عدـ يؤدؼ قد ولكنو االستراتيجي بالتخطيط األخذ عمى فقط يدعو
 لتوقع مستمرة وبصورة قرب عف البيئة متابعة أىمية ت تي وىنا. البيئة في السريع لمتغير نظرا

 .التغيير ىذا لمواجية تصورًا محتمبلً  يضع وأف البيئة في المحتممة التغيرات
 إلى يدفع باألفراد ىذا كل الحالي الوضع ويفضل التغيير، يكره بطبيعتو فاإلنساف التغيير، مقاومة .2

 .التغيير مقاومة
 إلي وىذا يعود التنظيمية ولوحداتيـ ليـ أىداؼ وضع في يترددوف  الذيف المديريف مف العديد وجود .3

 إلدارة ىو وأف الوقت بالتخطيط لمقياـ الكافي الوقت يممكوف  ال أنيـ يعتقدوف  فيـ تفكيرىـ نمط
 المتاح الوقت كل العمميات يستغرؽ  ىذه أداء أثناء تظير التي المشاكل وحل اليومية، العمميات

 .لمتخطيط وقت يوجد ال ىنا ومف
 المديريف، فعندما ذىف في عنو سيء انطباع إلى تؤدؼ االستراتيجي التخطيط أماـ مشاكل وجود .4

 قد ذلؾ فاف ىذا التخطيط تطبيق أثناء أو االستراتيجي التخطيط أماـ المشاكل بعض المدير يواجو
 .المؤسسة تحسيف أداء إلى يؤدؼ لف وأنو ىاًما ليس التخطيط ب ف اعتقاده إلى يؤدؼ
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 .االستراتيجي التخطيط مفيوـ استخداـ أماـ عقبة يكوف  قد لممنظمة المتاحة الموارد قصور .5
 وذىف وقت طويل إلى يحتاج فالتخطيط الفعاؿ التخطيط عمى قيودا يمثبل أف يمكف والتكمفة، الوقت .6

 . مف المنظمات لمعديد كبيرة عقبة تمثل التخطيط تكمفة أف كما المديريف، مف متيقع
 :(48 :2006 بيمؾ، خبراء)ي تي كما االستراتيجي التخطيط معوقات( 2006)بيمؾ، خبراء لخص وقد

 .المشاركة عمى تحث ال المنظمة ثقافة .1
 .االستراتيجي التخطيط عمى الرئيسية القيادات قدرة عدـ .2
 .والقدرات األساسية واإلمكانات الموارد توفر عدـ .3
 .الداخمية الصراعات .4
 .االستراتيجي لمتخطيط كافية معمومات توفر عدـ .5
 .المحددة الرؤية مع تتناسب ال الرسالة صياغة .6
 .ةاالستراتيجيالقرارات  مع تتناسب وال المنظمة رسالة مع تتجاوب ال وأنشطة برامج بتنفيذ القياـ .7
 .المتابعة غياب .8
 .بالمؤسسة المحيطة البيئة مف ضغوط .9

 .المستيدفة الفئات مع التواصل أو التجاوب عدـ .10
 عدـ استخداـ إلى المؤسسات ببعض تؤدؼ التي العوائق مف مجموعة( 2001) خطاب أضافت كما

 :(34: 2001 خطاب،)بالتالي وتتمثل النامية الدوؿ في وخاصة االستراتيجي التخطيط
 عمى بحيث يصعب التعقيد مف كبيرة درجة عمى تكوف  قد الدوؿ بعض بيا تمر التي الظروؼ .1

 .األجل طويل تخطيط وضع المنظمات
المشكبلت  دوف  اليومية بالمشكبلت العميا اإلدارية المستويات في المديريف انشغاؿ .2

 ة.االستراتيجي
 تميل المشكبلت. كما معالجة عند الكمية والنظرة التكامل تحقيق عمى دربوا الذيف المديريف قمة .3

 إلى الرجوع يتـ عندما تنتيي ولكف األزمات أوقات في االستراتيجي التخطيط تقبل إلى اإلدارة
 .التقميدؼ النموذج

 .والماؿ الوقت مف لكثير التخطيط عممية استغراؽ .4
 وليس مسؤولية التخطيط في متخصصة إدارة مسؤولية ىو االستراتيجي التخطيط ب ف االعتقاد .5

 .المستويات كافة في اإلدارة
ذا المحيطة البيئة عف بالمعمومات المديريف يمد لممعمومات نظاـ توافر عدـ .6  ما فغالباتوافرت  وا 

 .والقبوؿ الفيـ تمقى ال أو ناقصة المعمومات تكوف 
 أجزاء البيروقراطية بيف والقيادة البيروقراطي التنظيـ نمط لسيطرة االبتكارؼ  التفكير تشجيع عدـ .7

 .التنظيـ
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 التخطيط عممية إعاقة إلى تؤدؼ الذكر سابقة العوامل ىذه مف مما سبق ترػ الباحثة أف أيا
 .عميو والقضاء االستراتيجي التخطيط فشل إلى يؤدؼ قد منيا عامل مف واجتماع أكثر االستراتيجي

 
 

 :االستراتيجي المتبعة في التخطيط الطرق  2-3-6
 حجـ الكبيرة في الزيادة ومع الخمسينات، منتصف في االستراتيجي التخطيط مفاىيـ ميبلد كاف 

 الستينات بو حقبة تميزت التي الخاصية وىي – أعماليا وتوسع والمصانع والمؤسسات الشركات
 أساليب لتبني برزت الحاجة فقد. عميو كبيراً  إقباال االستراتيجي التخطيط مفيوـ شيد – والسبعينات

 بعيدة خطط وجود أىمية استشعر المدراء كذلؾ والوحدات، الفروع المتعددة المنشآت إدارة في جديدة
 بالمنش ة المحيطة األخرػ  الظروؼ االعتبار دراسة في األخذ وضرورة السنوية، الخطط تتجاوز المدػ
 .(166: 2005 درويش، االقتصادية )مندورة، وحالتيا المالية أوضاعيا خبلؼ

 كنو التخطيط دراسة عف الدراسات تركيز تحوؿ شيدت ب نيا الثمانينات فترة تميزت كذلؾ 
 اتفاؽ شبو ىناؾ فقد كاف الخطط، ىذه تطوير وطرؽ  أساليب دراسة إلى ومراحمو وخطواتو االستراتيجي

 دراسات ظيرت ولكف في السابق، شرحيا سبق التي االستراتيجي التخطيط ومراحل خطوات عمى
 الخطط وضع في يمكف اتباعيا التي واألساليب الطرؽ  أفضل لتممس تسعى مستفيضة
 (.82: 2006ة)الدىدار، االستراتيجي

 
 

 التخطيط االستراتيجيالطرق المتبعة في ( 4شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 http://www.hrdiscussion.com/hr40429.htmlالموقع اإللكتروني: المصدر: 

 المتبعة في التخطيط الطرق 
 االستراتيجي

 الجدلي التحقيق

 ديمفي طريقة

 المصغرة المجموعة

 وتحميل والتنبؤ البيئة مراقبة
 االتجاىات

 

 المركزة المجموعات

 المحاكاة طريقة
 

 الدافعة القوة طريقة
 

 السوق  فرص تحميل
 

 اإلدارة باألىداف الحرجة النجاح عوامل الوضعي التحميل

http://www.hrdiscussion.com/hr40429.html
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 : االستراتيجي التخطيط لطرق بعض اوفيما يمى شرح 
 :الجدلي التحقيق . أ
 وتبدأ ىذه ة،االستراتيجي بالخطط متعمقة مختمفة نظر وجيات يطمب ب ف الطريقة ىذه تستخدـ 

 تعكس التي ةاالستراتيجيالخطة  يبمور أف بو خاصة نظر وجية يحمل فريق كل مف يطمب ب ف الطريقة
 أؼ – أفكاره بمورة في الجدلي استخداـ األسموب فريق كل مف ويطمب وضعيا، ويستكمل نظره وجية
 كل وضعيا التي لمخطة عرض عممية تجرؼ  اآلخر، ثـ الفريق توجيات وخط  توجياتو صواب إبراز
 عمييا يتفق استراتيجية خطة بتوليف العممية وتختتـ الجدلي أيضا، األسموب بإتباع مناقشتيا وتتـ فريق،
 (.15: 2005درويش،  مندورة،) المنش ة وتتبناىا

 :المصغرة المجموعة . ب
 وفي العادة ة،االستراتيجي الخطة بوضع ويكمفوا المنش ة في المسؤوليف مف مجموعة اختيار يتـ 

 العمل عف زحمة بعيد منعزؿ مكاف في اجتماعاتيا تتـ حيث الميمة، ليذه تماماً  المجموعة ىذه تتفرغ
 لو تكوف  حمقات المناقشات يدير رئيسا المجموعة وتختار ،(المنتجعات أو الفنادؽ أحد) المنش ة في
 ىذه نجاح ويعتمد استشارة األفكار ب سموب الخطة تفاصيل وضع ويتـ األمور، ىذه مثل في خبرة

 .معو المجموعة مدػ تفاعل وعمى المناقشات، إدارة في الرئيس أسموب عمى كثيراً  الطريقة
 

 :ديمفي طريقة . ت
ة االستراتيجي الخطة بتفاصيل المتعمقة واالقتراحات األفكار جمع عمى الطريقة ىذه تعتمد 

 الرأؼ توزيع استبيانات عادة ويجرؼ  فائقيف، وحرص بعناية أسئمتيا إعداد يتـ رأؼ استبيانات باستخداـ
 مرة كل وفي الخطة، عمى تفاصيل االتفاؽ مف نوع عمى يحصل أف إلى مرات عدة وتحميميا وتجميعيا

 في التوجيات لمبررات شرح مع االستبانة السابقة بنتائج ممخصات معيا يرفق االستبيانات فييا توزع
 مرات ثبلث االستبانة توزيع عممية تتكرر وعادة. جديد، وىكذا مف الرأؼ إبداء يطمب ثـ االستبانة، تمؾ
 .(16: 2005درويش،  مندورة،)اآلراء في االتفاؽ المنشود يحصل أف إلى أكثر أو
 :المركزة المجموعات . ث
 ويخرجوا لكي يتباحثوا بالخطة متعمق معيف موضوع في مختصيف لخبراء الدعوة توجيو ىنا يجرؼ  

 عمى منيا كل تركز عدة مجموعات تشكيل الخطة وضع ويتطمب الجزيئية، بيذه متعمقة نظر بوجية
 .ةاالستراتيجي الخطة جوانب مف أكثر أو واحد جانب

 :الدافعة القوة طريقة . ج
 في المنش ة، الدافعة القوػ  تحديد خبلليا مف يتـ موجية بطريقة التفكير عمى الطريقة ىذه تعتمد 
 الخطة تحديد توجيات في لممنش ة الدافعة القوػ  فيو تستخدـ والتخطيط لمتحميل إطار وضع يتـ ثـ

 .ةاالستراتيجي
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 :المحاكاة طريقة . ح
 ما محاكاةثـ  بيا، المحيطة والبيئة لممنش ة نموذج عمل في الحاسوب يستخدـ الطريقة ىذه في 

 وتكرر المعطيات واالفتراضات تغير ثـ معينة، معطيات بافتراض المستقبل في المنش ة عميو ستكوف 
 برنامج يتوقعو ما إلى ة اعتماداً االستراتيجي الخطة تفاصيل توضع ثـ حالة، كل في المحاكاة عمميات
 (.84: 2006)الدىدار،  .الحاسوبي المحاكاة

 :السوق  فرص تحميل  . خ
 التي تقدميا، الخدمات أو المنش ة لمنتجات المتاحة األسواؽ تحديد عمى الطريقة ىذه ترتكز 

 السوؽ  عمى طمب تؤثر أف يمكف التي والسوؽ  والبيئة الصناعة في العوامل تحميل كذلؾ ويجرؼ 
 .المنش ة لمنتجات

 :الوضعي التحميل . د
 الماضي والحاضر في المنش ة وضع عف البيانات جميع تحميل فييا يتـ منيجية طريقة ىذه 

 تحدث أف التي يمكف التغيرات عف تنبؤات وضع يتـ ثـ والسوؽ  البيئة عف المتوفرة البيانات وكذلؾ
 في الداخمية القوة والضعف نقاط تحديد يجرؼ  التحميل ىذا ومف المستقبل، في البيانات ىذه عمى

 .(17: 2005درويش،  مندورة،)الخارجية الفرص ومكامف التيديد مصادر تحديد وكذلؾ المنش ة،
 
  :غزة قطاع في البنوك 2-4
تاريخية  وتطورات مجتمع عمل نتاج ىي بل الحاضر، الوقت وليدة المصرفية النظـ تكف لـ 

بدأت  ومعيا النقود، ظيور ثـ ومف الثمينة، المعادف باستخداـ مروراً  المقايضة، بنظاـ طويمة، ابتداءً 
 مصرؼ حكومي أوؿ ت سيس تـ حيث ايطاليا، في وذلؾ المصارؼ وت سيس الحديثة المصرفية الحركة

 أمسترداـ الذؼ مصرؼ ت سيس تـ( 1960) سنة وفى عشر، السادس القرف  مف األخير الربع في
 الضخمة أصبحت المشاريع إيجاد في ساىمت التي الصناعية الثورة ومع ، المصرفية األعماؿ مارس
 عامة. مساىمة شركات شكل عمى المصارؼ ت سيس تـ لذلؾ كبيرة، مصارؼ إلى الحاجة

مصرؼ  أوؿ ت سيس تـ حيث أوروبا، عف مت خرة جاءت العربي الوطف في المصارؼ نش ة أما 
 وتتابعت المصارؼ فمسطيف، في العربي والمصرؼ مصر مصرؼ وىو عشر التاسع القرف  في عربي
 (.47: 2003 عاشور،) ذلؾ بعد الظيور في العربية

االقتصاد  بدعـ تقـو والتي فمسطيف في القطاعات أىـ مف الفمسطيني المصرفي القطاع ويعتبر 
 والذؼ يجب والمودعيف المستثمريف بيف الوصل حمقة الفمسطيني المصرفي الجياز ويمثل الفمسطيني،

 عمى المصرفي والقدرة النظاـ بيا يقوـ التي المالية الحركة استيعاب يستطيع حتى وفعاالً  قوياً  يكوف  أف
 .وثقة بدقة النظاـ عمل تعكس بصورة العمميات تمؾ متابعة
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 :فمسطين في المصارف 2-4-1
جاء  الذؼ الفمسطيني المصرفي لمجياز الفقرؼ  العمود ىي التجارية والمصارؼ النقد سمطة تعتبر 

 لمظروؼ نتيجة ونشاطو ىيكمو في والتشوه بالضعف بدايتو في شيء ك ؼ اتسـ تاريخي لتطور وليداً 
مصرفي  جياز إيجاد عمى لمعمل ممحة ضرورة أوجد مما فمسطيف، بيا مرت التي القاسية السياسية

اإلسرائيمي  لبلقتصاد التبعية مف والتخمص الفمسطيني االقتصاد إنعاش في دوره أداء عمى قادر قوػ 
المحظة  منذ النقد سمطة قامت وقد فمسطيف، في المصرفي المالي العمل متطمبات تنشيط عمى والعمل
مما  الفمسطيني والمصرفي المالي العمل صعيد عمى واختصاصاتيا أعماليا بمباشرة لت سيسيا األولى
بمغت  حيث. الفمسطيني المصرفي لمجياز والدولية واإلقميمية المحمية الييئات مف العديد انتباه لفت

( 8191.81)بمغم 2013 عاـ مف مارس شير بنياية الفمسطيني المصرفي الجياز في الموجودات
ىذه  تركزت وقد الفترة نفس عند دوالر مميوف ( 2516.40) مبمغ التسييبلت بمغت وقد دوالر مميوف 

 عند الودائع بمغت حيف في. العاـ لمقطاع( 32.3)مقابل( 67.7) بنسبة الخاص القطاع في التسييبلت
عاـ  نياية في الفمسطيني المصرفي الجياز ماؿ رأس بمغ وقد دوالر مميار( 6.800) مبمغ الفترة نفس
 مميار (7.55) بمغت فقد الفمسطيني المصرفي الجياز أصوؿ إلى بالنسبة أما دوالر، مميوف (878)

 (.2013النقد،  سمطة منشورات)دوالر
في  العاممة المصارؼ عدد بمغ حيث بنكًا،( 18) مف الفمسطيني المصرفي الجياز ويتكوف   

 (32بمغت ) غزة قطاع مختمف في عاممة ومكاتب فروع بشبكة(مصارؼ 10) الجنوبية المحافظات
 بشبكة مكاتب مصرًفا( 20) العاممة المصارؼ عدد بمغ فقد الشمالية المحافظات في أما ومكتًبا، فرًعا
 الشمالية والجنوبية المحافظات في العاممة الفروع عدد إجمالي وبالتالي. وفرع ( مكتب109) وفروع

 وفى ( مكتبًا،58) والجنوبية الشمالية المحافظات في العاممة المكاتب عدد إجمالي كذلؾ فرعًا،( 141)
 ( فرعاً 199) والجنوبية الشمالية المحافظات في العاممة والمكاتب الفروع إجمالي المحصمة
 (.2013النقد،  سمطة منشورات)ومكتباً 

 
 :الفمسطينية المصارف تقدميا التي الخدمات 2-4-2
لى أعمالو رفع إلى جاىداً  المصرؼ يسعى  رفع  إلى ومحاولتو. وأعبائو مصروفاتو وترشيد ضغط وا 

:  2003. عاشور)أبرزىا ومف معو لممتعامميف يؤدييا جديدة خدمات ابتداع إلى أدت أعمالو، رقـ
142:) 

 .معو لممتعامميف استشارية خدمات تقديـ -
 .التنمية مشروعات تمويل في المساىمة -
 .الغير عف نيابة والدفع التحصيل -
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 .معو المتعامميف لحساب وحفظيا المالية األوراؽ وبيع شراء -
 .الضماف خطابات إصدار -
 .لمجميور الحديدية الخزائف ت جير -
 .لمخارج العممة تحويل -
 .والسياحة السفر نفقات تحويل -
 .األجنبي النقد أوراؽ وبيع شراء -
 . االئتمانية البطاقات -
 .فوائد وبدوف  بفوائد الودائع قبوؿ -
 .مباشرة والغير المباشرة االئتمانية التسييبلت -
 . المستندية اإلعتمادات فتح -
 .التوفير حسابات فتح -

ومتعددة  كثيرة عوامل حسب مجتمع إلى مجتمع مف المصرفي الجياز وقوة حجـ ويختمف 
 (.158: 2003 عاشور،)منيا

 .لممجتمع االقتصادؼ التقدـ مدػ -أ
 .المتاحة المالية الموارد حجـ -ب
 .الماؿ ويوؽ  النقد سوؽ  وتطوير اتساع مدػ -ت
 . البمد في السائد االئتماني الييكل تركيبة -ث
 . ظمو في المركزؼ  المصرؼ يعمل الذؼ النقدؼ النظاـ نوع -ج
 . عامة بصورة الدولية المالية العبلقات طبيعة -ح
 :المصرفي العمل في التكنولوجية التطورات 2-4-3
المصرفية  التكنولوجية دور تعاظـ ىو العولمة عصر في المصرفي العمل يميز ما أىـ أف شؾ ال 

 تطوير نظـ بيدؼ ، واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا ثمار مف القصوػ  االستفادة تحقيق عمى والعمل
بالكفاءة  تتسـ التنافسية الميزة مجاؿ في جديدة تطبيقات وابتكار المصرفية الخدمة تقديـ ووسائل
الحادؼ  القرف  في المصرفية لمصناعة المتسارع اإليقاع مع يتواءـ بما األداء في والسرعة والجودة
 (.63: 2003 عاشور،) والعشريف

 واالتصاالت المعمومات تقنيات ألحدث االستخداـ بتكثيف خاص بشكل المتقدمة الدوؿ اىتمت وقد 
تتجاوز  ال حيث الفرع داخل تتـ التي المصرفية العمميات انخفاض ىدؼ لتحقيق المصرفي في المجاؿ

ما  وىو ، الكترونية قنوات بواسطة األخرػ  العمميات جميع تتـ بينما العمميات إجمالي %(مف10)
: 2005عبود،  نجـ) أىميا مف المصرفية الخدمة تقديـ وآليات طبيعة في ممحوظة تغيرات عمية ترتب
123:) 
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 تقمص استخداـ عف فضبًل  ، المدفوعات لعمميات الحقيقة التكمفة سيما وال التشغيل تكمفة انخفاض .1
 .النقود

 االلكترونية والنقود والشيكات االئتماف بطاقات ومنيا االلكترونية الدفع وسائل استخداـ أىمية تزايد .2
 .االلكترونية

المنزلية  بالخدمات يعرؼ ما وظيور والزماف المكاف قيود مف العمبلء تحرير إلى ذلؾ أدػ .3
 . المصارؼ لعمبلء والجيد الوقت توفر التي Home Bankingالمصرفية 

معروفة  تكف لـ خدمات تقديـ مف المصارؼ تمكيف إلى الحديثة التقنيات تطبيق أدػ فقد وأخيراً  .4
 اآللي ما الصراؼ أجيزة مثل قبل مف ATM وظيور(  اآللي الخصـ)  الفواتير سداد وخدمات
 .المحموؿ والمصرؼ االلكترونية بالمصارؼ يسمى

 في السيما  قدرتيا لتدعيـ الجيود مف مزيد ببذؿ مطالبة الفمسطينية المصارؼ أصبحت وقد وىذا 
 المصارؼ مف التي تواجيا الشرسة المنافسة مف أيضاً  وكذلؾ واالتصاالت المعمومات ثورة عصر
 االعتماد في بنجاحيا أمرًا مرىوناً  التحديات ىذه مواجية في الصمود عمى قدرتيا أضحت والتي الوافدة
 مستوػ  لرفع والتكنولوجيا العمـ مف ثورة االستفادة ومدػ القرار اتخاذ ركائز ك حد المعمومات نظـ عمى
 .األداء

مف  القصوػ  االستفادة ىي الفمسطينية المصارؼ تتبناىا أف يجب التي المحاور أىـ مف ولعل 
 (.108: 2003 عاشور،) يمي فيما تتمثل والتي المصرفي العمل في الحديثة التكنولوجية التطبيقات

التي  األسمحة أىـ باعتبارىا المعمومات ونظـ تكنولوجيا مجاؿ في االستثمارؼ  اإلنفاؽ زيادة . أ
 .المنافسة حمبة في لمصمود اقتنائيا عمى المصارؼ تحرص

 يضمف فروعو بما وباقي مصرؼ لكل الرئيسي المركز بيف االتصاؿ شبكات تنفيذ في اإلسراع . ب
جراءات بالعمبلء الخاصة البيانات تداوؿ سرعة إلى  باإلضافة عمييا، البلزمة التسويات وا 

 المالية األخرػ. والمؤسسات بالمصارؼ الخاصة االلكترونية بالشبكات االرتباط
 أوامر تسجيل مثل متنوعة خدمات لتقديـATM بطاقات  استخداـ في التوسع ضرورة -ت . ت

 .العمبلء يطمبيا التي الدفع
في  تمعبو الذؼ الكبير لمدور نظراً  منيا الذكية وخاصة الببلستيكية البطاقات إصدار في التوسع . ث

 فييا عناصر تتوافر حيث االلكترونية بالتجارة المرتبطة االلكترونية المصرفية المعامبلت ت ميف
 .االستخداـ وسوء والتزييف التزوير عمميات ضد الحماية

 المصرفية: الخدمات تنويع 2-4-4
 المصارؼ قبل مف فقط ليس المصارؼ تواجييا أصبحت التي المحتدمة المنافسة ظل في 

 بركات،) األخرػ  مصرفية والغير األخرػ  المصرفية المالية المؤسسات مف أيضاً  المنافسة، ولكف
زاء األخيريف، العقديف في سادت التي القيود مف التحرر موجو بعد ( والسيما96: 2007  ىذا وا 
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 مف متكاممة حزمة تقدـ أف المصرفي العمل في االستمرار أرادت إذا المصارؼ عمى يعد لزاماً  التحدؼ
 الصناعة في والتميز المنافسة اجل مف والمستحدث التقميدؼ بيف ما تجمع الخدمات المصرفية
 بعمبلئيا االحتفاظ تستطيع حتى وذلؾ التجزئة وخدمات الجممة صيرفة بيف الجمع المصرفية، وكذلؾ

 المصارؼ مفيوـ إلى لموصوؿ العمبلء احتياجات كافة تمبية المصارؼ عمى يجب اإلطارىذا  وفى
 المصارؼ قبل مف متزايد اىتماـ عمى تستحوذ أصبحت التي التجزئة صيرفة عمى مع التركيز الشاممة

 -:الخدمات ىذه أىـ ومف الماضية القميمة خبلؿ السنوات
شراء  مثل والعائمية الشخصية االحتياجات لتمويل تستخدـ والتي الشخصية بالقروض االىتماـ  . أ

 منزلية. وأجيزة وسيارات سكنية وحدات
 .الصغر والمتناىية الصغيرة لممشروعات القروض بتقديـ االىتماـ . ب

 تقديـ إلى حاجة ىناؾ فإف المرحمة ىذه خبلؿ التجزئة صيرفة عمى التركيز أىمية إلى وباإلضافة 
 -:(99: 2007 بركات،) مثل منيا القائـ في التوسع أو الحديثة الخدمات بعض
 التمويمي الت جير . أ
 المشتركة القروض . ب
 التجارية الفواتير خصـ . ت
 التصدير التزامات شراء . ث
الخيارات  عقود مثل والصرؼ الفائدة أسعار تقمبات مخاطر مف والتغطية التحوط خدمات تقديـ . ج

 .اآلجمة الفائدة أسعار واتفاقيات اآلجمة العقود إلى باإلضافة ، المستقبمية
 :البشرى  بالعنصر االرتقاء 2-4-5
باألداء  لبلرتقاء األساسية الركائز مف يعد( 2007 بركات،) البشرػ  العنصر أف البياف عف غنى 

 لتطوير الخدمة األخيرة السنوات في المصارؼ إدارات بذلتيا التي الجيود مف الرغـ فعمى ، المصرفي
 تطوير يتواكب معيا لـ ما النتائج محدودة تظل سوؼ الجيود ىذه أف إال التنافس، اجل مف المصرفية
 بما الخدمة المصرفية مجاؿ في المتبلحقة التطورات الستيعاب البلزمة وقدراتيـ العامميف إلمكانيات
 المصارؼ البشرية في لمموارد استثمار أفضل وتحقيق المصرفية الخدمة تقديـ مستوػ  رفع يضمف

 اتاالستراتيجيمف  عدد تبنى البشرػ  العنصر أداء بمستوػ  االرتقاء طمبيت و وىذا. الفمسطينية
 :(218: 2007 بركات،)يمي  ما منيا نذكر" الفعاؿ المصرفي"  نموذج إلى لموصوؿ المتكاممة

 عمى استخداـ المصرفية الكوادر لتدريب الكبرػ  المصارؼ أو العالمية الخبرة بيوت ب حد االستعانة . أ
 والسويفت وغيرىا. االنترنت مثل الحديث العصر أدوات

 المستخدمة في التكنولوجيا أدوات الستيعاب الخارج في تدريبية لبعثات المصارؼ موظفي إرساؿ . ب
 .فمسطيف في تطبيقيا وكيفية معيا التعامل وطرؽ  العالمية المصارؼ
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ع واإلبدا  االبتكار ب ىمية تتعمق التي المصارؼ موظفي لدػ المتطورة المفاىيـ بعض ترسيخ . ت
 مع التحرر جدد عمبلء لكسب والمبادرة المصرفية المنتجات وتطوير الحديثة التكنولوجيا ومواكبة

 .العمل سير تعوؽ  التي الروتينية القيود مف
تنمية  عمى التركيز يتـ بحيث الوظيفية المستويات مع لتتناسب التدريبية األىداؼ صياغة يجب . ث

 مبدأ قيادات وتطبيق القرار واتخاذ والتخطيط التفاوض عمى والقدرة التصرؼ حسف ميارات وصقل
 لتولى الوظائف الشابة لمعناصر الفرصة إعطاء خبلؿ مف وذلؾ ، فاعمية أكثر بصورة المستقبل
 بالبرامج مع تزويدىـ لذلؾ تؤىميـ التي الشخصية والصفات الكفاءة لدييـ تتوفر أف عمى القيادية
 عمى العممي مع التدريب والمالية، المصرفية المجاالت في وداخمًيا خارجًيا المناسبة التدريبية
 عمى المستقبل في يصبحوا قادريف حتى بيا العمل ليـ يسبق لـ التي المصرفي العمل مجاالت
 .األداء قد تعترض التي المشاكل لحل المناسبة القرارات واتخاذ والمتابعة المراقبة

 

 -: المصرفي التسويق تطوير 2-4-6
 ظل التطورات في ممحاً  أمراً  الحديث(  2007 بريش،)المصرفي التسويق مفيوـ تبنى يعد 

 حيث احتداـ التنافسية، في مبلمحيا أىـ تبمورت والتي المصرفية، الساحة تشيدىا التي المتبلحقة
 المصرؼ ىيكل موارد في التوازف  تحقيق ثـ ومف المصرؼ موارد زيادة في المفيوـ ىذا يساىـ

 بريش،) -:عمييا يجب التركيز التي الحديث المصرفي التسويق وظائف ركائز أىـ ومف ماتو،واستخدا
2007 :54). 
 .المرتقب العميل نحو بالسعي العميل صناعة أو خمق . أ
يكفل  بما الجيدة، المشروعات وتحديد ودراستيا االقتصادية الفرص اكتشاؼ في المساىمة . ب

 .جيد عميل إيجاد
مستمر  بشكل العمبلء واحتياجات رغبات إشباع يكفل بما المصرفية الخدمات مزيج تصميـ . ت

 .العمبلء الحتياجات وافية بدراسة القياـ بعد وذلؾ العميل، رضاء يكفل
التي  واالجتماعية االقتصادية لمبيئة الكاممة بالمعايشة المصرفي التسويق مسئولو قياـ ضرورة . ث

وتحديد  المالية العمبلء قدرات تحميل في العممي المنيج استخداـ مع المصرؼ، بيا يعمل
استخداـ  خبلؿ مف ،وذلؾ معيـ يتبلءـ الذؼ المصرفية الخدمات مزيج وتصميـ احتياجاتيـ

 .يبحث عنو التي التميز المصرؼ إكساب عمى قادرة تقميدية غير ابتكاريو وأدوات أساليب
انفصاـ  أؼ ألف األخرػ، المصرفية والوظائف المختمفة التسويقية الوظائف بيف التكامل تحقق . ج

تحقيق  إلى يؤدػ لف وبالتالي المياـ، ووضوح الرؤية وحدة عمى يؤثر تعارض أو بينيما
 . المرجوة األىداؼ
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االىتماـ  خبلؿ مف بيـ االحتفاظ مف المصرؼ تمكف لمعمبلء مناسبة مصرفية عمل بيئة تييئة . ح
تتوافر  ممف العمبلء مع يتعامل مف انتقاء طريق عف العميل لدػ المصرفي االنطباع بتحسيف

 .والكفاءة والثقة والذكاء المباقة مثل المميزة الشخصية الصفات بعض فييـ
 : الدولية المصرفية المعايير مواكبة 2-4-7
 تطورات مف العالمية المصرفية الساحة بو تموج ما (2003 عاشور،) مف خبلؿ ما تطرؽ إليو 

 القواعد مف العديد وضع تـ الدولية، والمؤسسات المصرفية السياسة عمى صانعي فرضت ىامة
 ىذه بمراعاة مطالبة الفمسطينية المصارؼ فإف لذلؾ المصرفية، السبلمة إلى تحقيق الرامية والمعايير
 التي المجاالت أىـ بيف ومف بمصارفيا، بمستوػ  واالرتقاء خدماتيا تنويع إلى سياؽ سعييا في القواعد

 (88: 2003 عاشور،) -:يمي ما نذكر واكبتيام ينبغي العمل عمى
 بوصفيا خط متنامية أىمية المصرؼ أمواؿ رؤوس تدعيـ قضية تحتل: الرأسمالية القواعد تدعيم - أ

عف  واألزمات فضبلً  الصدمات مواجية في األماف وصماـ المودعيف أمواؿ عف األوؿ الدفاع
بازؿ  لجنة اىتمت ولقد. واستثماراتو خدماتو تنويع عمى لممصرؼ اكبر قدرة منح في أىميتيا
 الحقيقة المخاطر تعكس جديدة قواعد لوضع الماؿ رأس كفاية بش ف الثاني مشروعيا بإصدار

 الحد ترفع لـ الجديدة المقترحات أف مف الرغـ وعمى ، الراىف الوقت في المصارؼ التي تواجييا
 جديدة أنواع إدراج أف إال%( 8) ًياحال بو المعموؿ المستوػ  عف الماؿ رأس كفاية األدنى لمعدؿ
 .الماؿ رأس لمتطمبات المطمق الحجـ في كبيرة زيادة إلى يؤدػ أف يمكف مف المخاطر

رأس  كفاية بمعدؿ بالتقيد المصارؼ ألزمت الفمسطينية النقد سمطة فإف سبق ما ضوء وفى 
 . دوالر مميوف  50 إلى الت سيسي الماؿ رأس رفع تـ كما ،1999 عاـ بنياية%( 8)الماؿ
عمى  بالرقابة الخاصة رؤيتيا بازؿ لجنة حددت :بالمصارف االئتمانية السياسات تطوير - ب

 القواعد تمؾ اشتممت وقد ىامة، مكانة االئتماف منح قواعد فييا احتمت التي المصرفية المخاطر
وكفاية  األصوؿ، جودة تقييـ سياسات وكفاية االئتماف، لمنح اإلرشادية القواعد كفاية عمى ضرورة
 بنسبة عادة تقدر والتي التركز مخاطر مف لمحد ضوابط ووضع المعدومة، الديوف  مخصصات

 .(www.pma.ps)%( 25) إلى تصل الماؿ مف رأس
منح  عف المسئولة الجيات اختصاصات مصرؼ لكل االئتمانية السياسات تحدد أف يجب كذلؾ 

 .االئتماف عمميات عمى الرقابة في بالمصرؼ التفتيش إدارة دور فاعمية زيادة مع بالمصرؼ االئتماف
انفتاح  مف المصرفية الصناعة شيدتو ما( 2007 بركات،) ضوء في -:المخاطر بإدارة االىتمام - ت

تنامي  عف فضبلً  ، التكنولوجي لمتقدـ السريع والتطور العالمية المالية األسواؽ عمى مسبوؽ  غير
 إدارة فف عمى مضمونيا في ترتكز المصرفية الصناعة أصبحت المالية االبتكارات استخداـ

: 2007 بركات،) -:وىى مترابطة مراحل ثبلثة يتطمب المخاطر إدارة حسف أف المخاطر والشؾ
145) 
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 . المصرفي العمل ليا يتعرض التي المخاطر تعريف -
 .مناسبة معمومات نظـ خبلؿ مف مستمرة بصفة المخاطر تمؾ قياس عمى القدرة -
في  الصحيحة القرارات واتخاذ مناسبة بمعايير قياًسا المخاطر تمؾ مراقبة عمى اإلدارة قدرة -

 يمثل متواصل جيد يتطمب وىذا المخاطر، تحجيـ مقابل العائد لتعظيـ الوقت المناسب
 المخاطر مف لمعديد يتعرض المصرفي العمل أف المعروؼ ومف العمل المصرفي، صميـ

 االستثمار، السيولة، العائد، أسعار المصرفية، العمميات مخاطر االئتماف في والمتمثمة
 .االلكترونية المخاطر عف فضبلً  بيا بالقوانيف المعموؿ وااللتزاـ السمعة

دارتيا قياسيا وأىمية المخاطر تمؾ لتنوع ونظراً   رأس  كفاية معدؿ واف السيما_  عممي ب سموب وا 
المصارؼ  عمى فإف _  رئيسية بصورة عمييا يعتمد بازؿ لمجنة الجديدة لممقترحات وفقا الماؿ

 -:يمي ما خبلؿ مف ذلؾ لتحقيق اإلجراءات مف العديد باتخاذ الفور عمى تبدأ أف الفمسطينية
نشاء إدارات أنواعيا كافة قياس عمى القدرة تحقيق خبلؿ مف المخاطر إدارة حسف عمى العمل -1  وا 

 االئتمانية وتنفيذ السياسات لمتابعة وأخرػ  لممخاطر بالنسبة المتبعة السياسة ومتابعة لوضع خاصة
 حدوثيا قبل المخاطر تستطيع توقع بحيث دورىا وتفعيل الداخمية الرقابة دور وتقوية عمييا الموافق
 .الفعل رد ب سموب معيا التعامل مف بدال

 . المجاؿ ىذا في مستمرة بصفة المصرفية الكوادر تدريب -2
 

 سبلمة االىتماـ بموضوع تعاظـ مع( 2007 بريش،) -:لممصارف المبكر لإلنذار آلية وضع - ث
 صندوؽ  وفى مقدمتيا الدولية المؤسسات قبل مف لتدعيميا القوية التوجيات ومع المالي النظاـ
 وحدات ماسة إلنشاء حاجة ىناؾ فإف المصرفية، لمرقابة بازؿ ولجنة الدولييف والمصرؼ النقد
 المصارؼ زيادة قدرة عمى لمعمل وذلؾ الفمسطينية، بالمصارؼ المصرفية باألزمات المبكر لمتنبؤ
 معاونة عف التنافسية، فضبلً  اجل مف وكذلؾ المخاطر ومواجية لمواردىا الكفء االستخداـ عمى

 األساليب واقتراح أىـ القصير المدػ في خاصة اختبلالت أية عمى التعرؼ في القرار صانعي
 عدد مف طرح يمكف وىنا. المشكبلت تفاقـ قبل ب وؿ أوالً  الموقف تعالج التي واإلجراءات
 بريش،. )منيا نذكر المبكر، اإلنذار وحدات إنشاء عند االعتبار في أخذىا يجب التي التوصيات
2007 :122:) 

المبلئـ  الوقت في والكافية الدقيقة المعمومات لجمع لبلتصاالت جيد نظاـ توفير ضرورة  . أ
المصرفي  الجياز داخل لؤلوضاع شامل تصور ووضع سميمة قرارات التخاذ وتحميميا

 . الفمسطيني
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لفمسطيف  المشابية المجاورة الدوؿ في حدث التي السابقة المصرفية األزمات دراسة . ب
 التي األخطاء تبلفى عمى والعمل المصرفي لمجياز منيا المستفادة الدروس واستخبلص
 .وقعت فييا

المصرفية   والقيادات اإلدارة نظـ تحديث أصبح -:المصرفية والسياسات اإلدارة نظم تحديث - ج
 عناصر وضع إلى بازؿ بمجنة حدا الذؼ الحد إلى وذلؾ األخيرة اآلونة في متنامية أىمية يحتل
( المخاطرة قرار اتخاذ عمى والقدرة لؤلشخاص القيادية والطبيعة اإلدارة ونوعية الخبرة،)مثل: 

 أف كما مصرؼ، لكل الماؿ رأس مستويات تحديد عند االعتبار في توضع التي ضمف العوامل
 .الخسائر حجـ تقميل عمى وتعمل المخاطر إدارة وتحسف المستجدات مع تتكيف القيادات الناجحة

 :الفمسطيني المصرفي الجياز أداء لتطوير النقد وسمطة الحكومة دور تفعيل 2-4-8
وقتنا  في قصوػ  أىمية الحكومة تولييا التي الرئيسية األىداؼ أحد المصرفي الجياز تطوير يعد 

 فإننا ال لذا الفمسطيني، االقتصاد مستقبل في مصيرية مس لة انو باعتبار( 2003 عاشور،)الحاضر
 في تفعيل النقد سمطة وباألخص المختمفة ومؤسستيا الدولة تمعبو أف يمكف الذؼ الدور نغفل أف يمكف
 (:164: 2007 بريش،) يمي فيما سنوضحو ما وىو والتحديث التطوير ىذا
ظل  في خاصة الدولية المصرفية الساحة عمى المستجدات مع ليتبلءـ التشريعي المناخ تييئة  . أ

 .العالمي االقتصادؼ والتحرر العولمة
 الدولية. لممعايير وفًقا وتوحيدىا بالمصارؼ، والمراجعة المحاسبة قواعد تدعيـ عمى العمل . ب

 

 التميز أو التكمفة خفض مثل الخاصة بالخصائص الريادية اتاالستراتيجي تعدد رغـ أنو الباحثة وترػ 
 أىـ مف الخدمة وعالمية جودة إستراتيجية تعد انو إال المصرفي، االندماج أو االستراتيجيالتحالف  أو

 وقد. الراىنة االقتصادية المتغيرات ظل في المصارؼ أصبحت التي التنافسية اتاالستراتيجيالمداخل و 
 لمجودة العالمية الدولية المعايير عمى المصارؼ تبنى واالتصاالت المعمومات نظـ تطورساعد 

مف  قريبا البقاء وىى كبيرة مشكمة اآلف يوجد فإنو ، غزة قطاع في المصارؼ لقطاع والتنافس وبالنسبة
االستخداـ  واف خاصة. ومشكبلتيـ حاجاتيـ عمى والتعرؼ معيـ دائـ اتصاؿ وعمى المستيمكيف
معمومات  توفير خبلؿ مف تنافسية ميزة اكتساب عمى المصارؼ يساعد المعمومات لنظـ االستراتيجي

 .المستيمكيف بحاجات جيدة ومعرفة
 

 الدراسات السابقة: 2-5
عمى أىـ  بعض الدراسات التي تتعمق بموضوع الدراسة الحالية، لموقوؼ ةتناوؿ الباحثت

توصمت  األساليب واإلجراءات التي تبنتيا، والنتائج التي الموضوعات التي تناولتيا ، والتعرؼ إلى
 تالنشر، فبدأ الدراسات السابقة بحسب تاريخ ةالباحث تإلييا، وتوضيح مدػ االستفادة منيا، وقد رتب

 :التالي الدراسات حسب ةالباحث تباألحدث زمنًيا لكل مف الدراسات العربية واألجنبية، وقد قسم
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 جمعت متغيري الدراسة )الخصائص الريادية وعالقتيا األول: الدراسات التي  االتجاه
 ( االستراتيجيفي تبني التخطيط 

 الخصائص الريادية.: الدراسات التي تحدثت االتجاه الثاني 
 االستراتيجيالتخطيط : الدراسات التي تحدثت الثالث االتجاه. 

 

 لخصائص الريادية.عن ا: الدراسات التي تحدثت األولاالتجاه  2-5-1
 

"أثر الخصائص الريادية لدػ اإلدارة العميا عمى النمو في شركات بعنواف (2115دراسة )البمعاوي،  .3
 تكنولوجيا المعمومات"

 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الخصائص الريادية لدػ اإلدارة العميا عمى النمو في 
الباحث المنيج الوصفي التحميمي واالستبانة ك داة لجمع شركات تكنولوجيا المعمومات، وقد استخدـ 

( 78البيانات صممت خصيصًا ليذا الغرض الختبار فرضيات الدراسة ، وتكونت عينة الدراسة مف )
مفردة ب سموب الحصر الشامل، وبعد إجراء عممية التحميل لبيانات الدراسة وفرضياتيا توصمت الدراسة 

 إلى عدد مف النتائج أبرزىا:
  وجود عبلقة إيجابية بيف الخصائص الريادية وبيف النمو في شركات تكنولوجيا المعمومات

 واالتصاالت بقطاع غزة

 .أف سمة االبداع ىي السمة األكثر ت ثيرًا عمى النمو 

 .أف سمة االستقبللية ليس ليا عبلقة بالنمو في شركات تكنولوجيا المعمومات 

اـ المياـ المنوطة ى إتممع شركات تكنولوجيا المعموماترء في ضرورة تحفيز المداوقد أوصت الدراسة ب
 .لفي العم يفالمبدع لمموظفيف وضع سياسات تحفيز بيـ مف خبلؿ

 

أثر األنماط الريادية عمى أداء المشاريع الصغيرة في دولة بعنواف " (2111دراسة )البنوان،  .1
الشركات الحاضنة والممولة لممشاريع الكويت: دراسة تطبيقية مف وجية نظر األفراد العامميف في 

 الصغيرة".
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى أثر األنماط الريادية عمى أداء المشاريع الصغيرة في دولة الكويت وقد 

( فرد واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وبعد إجراء 11تكونت عينة الدراسة المكونة مف )
 ضياتيا توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أبرزىا:عممية التحميل لبيانات الدراسة وفر 

  وجود أثر ذو داللة إحصائية لمنمط الريادؼ المثالي في أداء المشاريع الصغيرة في دولة
 الكويت مف حيث )الربحية، نمو عدد العامميف(.
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  ووجود أثر ذو داللة إحصائية لمنمط الريادؼ المثالي عمى أداء المشاريع الصغيرة في دولة
 لكويت مف حيث )الحصة السوقية، نمو عدد العامميف(ا

   عدـ وجود أثر و داللة إحصائية لمنمط الريادؼ المثابر عمى أداء المشاريع الصغيرة في دولة
 الكويت مف حيث )الحصة السوقية، نمو عدد العامميف(.

   وجود أثر ذو داللة إحصائية لمنمط الريادؼ المثابر عمى أداء المشاريع الصغيرة في دولة
 الكويت مف حيث الربحية.

باألنماط الريادية لما ليا األثر  االىتماـ: زيادة وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات لعل أبرزىا
 الكبيرعمى أداء المشاريع الصغيرة في دولة الكويت.

 
 

"تحميل أثر العوامل الديمغرافية بعنواف  (Álvarez-Herranz, ett.al, 2011)دراسة  .1
 االجتماعية عمى السموكيات الريادية" 

ىدفت الدراسة تحميل أثر العوامل الديمغرافية االجتماعية عمى السموكيات الريادية لمجموعة مف األفراد 
( مدينة قسمت 11ذوؼ النشاطات الريادية في ) ( مدينة. وقد تكونت عينة الدراسة مف األفراد11في )

حسب مستوػ الداخل عالي مف جية ومتوسط منخفض مف جية أخرػ. وكانت المدف ذوؼ الدخل 
العالي متضمنة كل مف الواليات المتحدة، وكندا، والمممكة المتحدة، والدنمارؾ، وفمندا، وفرنسا، 

يطاليا، واليابا يرلندا، وا  ف، وأسكتمندا، والنرويج، وسنغافورة، وسموفينيا. أما المدف وبمغاريا، وألمانيا، وا 
 ذات الدخل المتوسط والمنخفض فقد تضمنت األرجنتيف، والبرازيل، والصيف وكورواتيا وجنوب أفريقيا. 

وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أبرزىا أف الخصائص الريادية تؤثر عمى السموكيات الريادية 
 داؿ في الحاالت التالية: الخبرة السابقة، والعمر، والتعميـ.بشكل إيجابي و 

: إف العوامل الديمغرافية االجتماعية ليا األثر وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات لعل أبرزىا
 الجيد عمى السموكيات الريادية والتي مف شػانيا أف تساعد في التخطيط االستراتيجي.

 

قياس خصائص الريادة لدػ طمبة الدراسات العميا في بعنواف "  (2111دراسة )ناصر والعمري،  .4
 إدارة األعماؿ وأثرىا في األعماؿ الريادية: دراسة مقارنة". 

ىدفت الدراسة قياس خصائص الريادة لدػ طمبة الدراسات العميا في إدارة األعماؿ وأثرىا في األعماؿ 
عماف العربية ودمشق. تكونت عينة الدراسة مف الريادية مف خبلؿ دراسة تحميمية مقارنة بيف جامعتي 

( ولتبني 1030 -1009( طالبًا وطالبة مف برنامجي الماجستير والدكتوراه بشكل طبقي لمعاـ )331)
أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة ووزعت عمى عينة الدراسة. وبعد إجراء عممية التحميل لبيانات 

 د مف النتائج أبرزىا:الدراسة وفرضياتيا توصمت الدراسة إلى عد
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  وجود أثػر ذؼ داللػة إحصػائية لخصػائص الريػادة لػدػ طمبػة الدراسػات العميػا فػي إدارة األعمػاؿ
%( وأثػر يفسػر 11.3في جامعتي عماف العربية ودمشق في األعماؿ الريادية يفسر مػا نسػبتو )

الطمػػوح  %( فػػي8.7%( فػػي سػػموؾ األعمػػاؿ الرياديػػة، وأثػػر يفسػػر مػػا نسػػبتو )13.9مػػا نسػػبتة )
 في األعماؿ الريادية.

 ايالعػامموف عمػى إطػبلع مسػتمر عمػى القضػا إبقػاء منيػا: ات،يسة بمجموعة مف التوصػاأوصت الدر  وقد
 .أعضاء المنظمة عيترسل إلى جم ةاالستراتيجي التي تحدث في المنظمة، وعند إعداد الخطة

 
 .الرياديات: سمات وخصائص""صاحبات األعماؿ بعنواف  (2119دراسة )الشيخ، وآخرون،  .1

ىدفت الدراسة الكشف عف الخصائص والسموكيات الريادية التي تمتمكيا الرياديات األردنيات، 
باإلضافة إلى بياف أثر الخمفية الشخصية واالجتماعية والوظيفية لمرياديات األردنيات في الخصائص 

( ريادية أردنية يمتمكف 73المكونة مف )والسموكيات الريادية التي يمتمكيا وقد تكونت عينة الدراسة 
مشاريع ناجحة في مجاؿ األعماؿ كميا ومف مختمف مناطق المممكة والبلتي تـ اختيارىف ضمف 

 مجموعة مف المعايير وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أبرزىا:
 اع واالبتكار، أف الرياديات األردنيات يتمتعف بدرجة عالية مف الثقة بالنفس وحب اإلنجاز واإلبد

 والمبادرة والقدرة عمى بناء شبكة عبلقات مع جيات مختمفة.

  ىنػػاؾ تػػ ثير ذؼ داللػػة إحصػػائية بػػيف المسػػتوػ التعميمػػي وخاصػػية المبػػادرة لػػدػ الرياديػػات مػػف
 حممة الشيادات العميا.

   كمػػػا توجػػػد فػػػروؽ بػػػيف سػػػنوات الخبػػػرة وخاصػػػيتي التخطػػػيط وبنػػػاء شػػػبكة العبلقػػػات لمرياديػػػات
 نيات.األرد

، بضرورة تنمية السمات والخصائص الريادية عند اتيسة بمجموعة مف التوصاأوصت الدر  وقد
 .تخذونيايت التي اراعمى القر  ةاالستراتيجينجاح أو فشل صاحبات األعماؿ لما لو أثر في 

 
مدػ االختبلؼ في الخصائص الريادية "بعنواف ( Tajeddini & Mueller,2009) دراسة - .6

 " الشركات الريادية عالية التكنولوجيا في سويسرا والمممكة المتحدةلعينة مف 
ىدفت الدراسة تحديد مدػ االختبلؼ في الخصائص الريادية لعينة مف الشركات الريادية عالية 

( فردا رياديا 111التكنولوجيا في كل مف سويسرا والمممكة المتحدة. وقد تكونت عينة الدراسة مف)
ات في كل مف سويسرا والمممكة المتحدة لتحديد االختبلؼ بيف المجموعتيف. وقد يعمموف في تمؾ الشرك
 توصمت الدراسة إلى:

  أف كل مف االستقبللية والمخاطرة والرقابة حصمت عمى درجة عالية مف الشركات الريادية
 عالية التكنولوجيا في بريطانيا بالمقارنة مع الشركات العاممة بنفس القطاع في سويسرا .
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 الخصائص المرتبطة بالحاجة إلى اإلنجاز والبراعة واإلبداع والثقة ىي أعمى في الشركات  أف
 السويسرية منيا في الشركات البريطانية.

: بضرورة تحديد مدػ االختبلؼ في وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات لعل أبرزىا
 تبني استراتيجياتيا المستقبمية. الخصائص الريادية بيف الشركات التي مف شانيا تساعد الشركة في

 
بعنواف "االستعداد لمريادة: دراسة استكشافية عمى طمبة األعماؿ في  (2118دراسة )الكساسبة،  .7

 جامعة البترا في األردف".
في األردف وقد اختيرت  ىدفت الدراسة فحص استعداد الريادة لدػ طمبة إدارة األعماؿ في جامعة البترا

( طالبا وطالبة متخصصيف في إدارة األعماؿ في جامعة البترا وقد 131عينة عشوائية مكونة مف )
 استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، واستخداـ اإلستبياف ك دة لمدراسة وقد بينت نتائج الدراسة:

 ( مف المستجيبيف في المرحمة التحويمية تجاه الريادة، في حيف ما نسبتو 48.4أف ما نسبتو )%
 %( مف الطمبة مشكوؾ في توجييـ نحو الريادة إذ أف مستوػ الريادة لدييـ منخفض 49.1)

  كما أظيرت نتائج الدراسة أنو ال توجد اختبلفات بيف الطمبة المستجيبيف تعزػ لمنوع أو العمر
 توػ السنة الدراسية.أو مس

 أو العمر أو  لمنوع تعزػ  يفكما أظيرت الدراسة أف ال يوجد اختبلفات بيف الطمبة المستجيب
حاضنة  إطبلؽ مستوػ السنة الدراسية. وقد أوصت الدراسة متخذؼ القرار في الجامعة تشجيع

 .األعماؿ في الكمية لتدريب الطبلب وتمكينيـ عمى كيفية إطبلؽ أعماليـ الخاصة
: بضرورة التعمق في مصطمح الريادة ودراستو مف جميع أبعاده ومتغيراتو لدؼ وقد أوصت الدراسة

 جميع المستويات الدراسية في جامعة البتراء.
 
 

بعنواف "تشخيص واقع األنماط الريادية عند المرأة العراقية  (2117دراسة )صالح، وجاسم،  .8
 ميداني". وعبلقتيا ببعض الخصائص الشخصية: بحث استكشافي

ىدفتت الدراسة تشخيص أنماط المرأة العراقية الريادية ومعرفة عبلقتيا بالخصائص الشخصية تكونت 
( امرأة تتوافر فييف الخصائص الشخصية المعتمدة في الدراسة، وكانت نوع العينة 100عينة البحث )

 مف النوع الطبقي العشوائي إذ وزعت عمى طبقات المجتمع
 إلى العديد مف النتائج أبرزىا: وقد توصمت الدراسة

  أف كل نمط مف أنماط الريادية مثل )الباحثة، والمثابرة، والمؤازرة، والمثالية، والشاطرة( حققت
عبلقة ارتباطية ذات داللة معنوية مع الخصائص الشخصية وبالتالي فإف االعتماد والتبادلية 

 بيف المتغيرات متوافرة ومؤثرة.
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تشخيص األنماط الريادية عند المرأة العراقية لما ليا األثر الكبير عمى  ةبضرور وقد أوصت الدراسة 
 شخصيتيا في الحياة العممية.

الخصائص الريادية عمى األداء في حقل " بعنواف: (Adegbite, et.al, 2007دراسة ) - .9
  "الصناعات الصغيرة في نيجيريا

ىدفت الدراسة تقييـ أثر الخصائص الريادية عمى األداء في حقل الصناعات الصغيرة في نيجيريا. وقد 
( شركة صناعية صغيرة في نيجيريا اختيرت بشكل عشوائي متضمنة 011تكونت عينة الدراسة مف )

لعديد مف صناعة الغذاء واألخشاب الكيماويات والمواد الصيدالنية ومنتجات الفايبر. وتـ استخداـ ا
 األساليب اإلحصائية كاالرتباط واالنحدار.

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أبرزىا: 
  ( مف أصل 7أف عامل الخبرة والي يعد واحدًا مف الخصائص الريادية يؤثر عمى األداء، وأف )

 ( خصائص ريادية فردية تساىـ بشكل سمبي في العديد عمى المبيعات.30)
   كبًل مف الكفاءة وجودة المنتج والبحث عف المعمومات والتخطيط النظامي والرقابة ليا ت ثير

 إيجابي عمى األداء.

: ضرورة التقييـ الشامل مف خبلؿ الخصائص وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات لعل أبرزىا
 غيرة في نيجيريا.الريادية ومتغيراتيا لما ليا دور عمى األداء في مؤسسات الصناعات الص

 
 
 

الفاعمة  ة لبلستشارة االستراتيجيتحديد اإلدارة بعنوان: ( ,Seibert 2114دراسة سيبرت ) .11
 :الضرورية لممشاريع الصغيرة وتطوير المراكز التقنية

مديرؼ  دػ ىدفت الدراسة إلى التمييز بيف ضروريات الكفاءة اإلدارية )المعرفة، الميارة، المواقف(
لشمالية، كما ىدفت إلى  مؤسسات األعماؿ والمشاريع الصغيرة ومراكز التطوير التقني في كارولينا

ات في خدمة االستراتيجيطبيق  ة في تغيير اإلدارة وتطورىا ومدػاالستراتيجيمعرفة دور اإلدارة 
 الزبائف، ومدػ ربطيا بمستوػ األداء المطموب.

لكفاءات  ك ولوية آلراء الخبراء في رفع  (Delphiالدراسة عمى أسموب ديمفي)ولقد تـ التركيز في ىذه 
 اإلدارية.

 ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
  ة أثر واضح عمى تطور األداء وتحسيف فرص خدمة الزبائف. االستراتيجيلئلدارة 
  ة إال أنيـ يمارسونيا مف االستراتيجيرغـ عدـ وجود بعض المعرفة لدػ بعض المديريف باإلدارة

 خبلؿ بعض المواقف.
  ة.االستراتيجيىناؾ عبلقة ايجابية بيف المعرفة والميارة في تطبيق مبادغ اإلدارة 
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  ة لمنموذج والمراحل والعمميات، االستراتيجيكانت أعمى ثبلث فقرات ىي: )معرفة مفيوـ اإلدارة
 وت سيس المصداقية(. تعزيز الثقةميارة االتصاؿ في استماع االستجواب والمقابمة، موقف 

ة االستراتيجياإلدارة  بضرورة تفعيل دور :وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات لعل أبرزىا
 .تطوير المراكز التقنيةالتي مف ش نيا تساعد عمى الضرورية لممشاريع الصغيرة و  لبلستشارة 

 
المدير الفمسطيني  عند االستراتيجيبعنواف: آراء حوؿ السموؾ اإلدارؼ (  2113دراسة )الفرا،  .33

 دراسة حالة في قطاع غزة:
الفمسطيني في منشآت  مف وجية نظر المدير االستراتيجيتناولت ىذه الدراسة سمات السموؾ اإلدارؼ 

قافي عمى ت ثير العامل الث الصناعات الببلستيكية في قطاع غزة، وىدفت الدراسة إلى تقييـ مدػ
األعماؿ في قطاع غزة مف خبلؿ  في منظمات االستراتيجيالسموؾ اإلدارؼ الفمسطيني، وتطوير الفكر 

 التكتيكي. عمى الفكر االستراتيجيالتطرؽ إلى ضرورة تغمب الفكر 
 ومف خبلؿ الدارسة أظيرت النتائج التالية:

  عند المدير الفمسطيني.  االستراتيجييغمب السموؾ التكتيكي عمى السموؾ 
  والمستوػ العممي لممدير وخبرتو.  االستراتيجيوجود عبلقة طردية بيف السموؾ اإلدارؼ 
  االستراتيجيوجود عبلقة ايجابية بيف حجـ المنش ة والسموؾ اإلدارؼ . 
  .ال يوجد اىتماـ كاؼ لدػ مدراء المنشآت الصناعية بالمنافسة لتحقيق األرباح 
 االستثمار في التكنولوجيا الجديدة بغرض تعزيز المركز التنافسي لممنش ة. ضعف االىتماـ ب 
  وضعف االىتماـ بمتابعة التغيرات  االستراتيجيال يوجد تخصيص الوقت الكافي لمتخطيط

 البيئية المحيطة.
  غالبية المدراء في اإلدارة العميا ال يشركوف المستويات الدنيا في عممية التخطيط أو اتخاذ

 القرارات.
  منشآت األعماؿ الصناعية في قطاع غزة غير مدركة لمظروؼ الجديدة التي أوجدىا نظاـ

 األعماؿ العالمي الجديد القائـ عمى المنافسة وانفتاح األسواؽ.
 ،ونقص  ولقد أظيرت الدراسة غياب النظرة الشمولية لدػ المدير الفمسطيني تجاه المستقبل

اإلدارية  وغياب نظـ المعمومات االستراتيجية السموؾ اإلدارؼ الميارات التي تمكنو مف ممارس
 المناسبة.

رة الشمولية لدػ المدير : يجب تعزيز النظوقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات لعل أبرزىا
التي تمكنو مف ممارسة السموؾ اإلدارؼ  مف خبلؿ الدورات الميارات وزيادة الفمسطيني تجاه المستقبل،

 اإلدارية المناسبة. وغياب نظـ المعمومات جياالستراتي
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 .االستراتيجيالتخطيط : الدراسات التي تحدثت الثاني االتجاه 2-5-2
 

لدػ قيادات كميات التربية  االستراتيجيميارات التخطيط بعنواف: "  (2014دراسة ) أبو حسنة،  .1
 " في الجامعات الفمسطينية وعبلقتيا بتحسيف األداء المؤسسي ليا

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة قيادات كميات التربية في الجامعات الفمسطينية  لميارات 
، وعبلقتيا بتحسيف األداء المؤسسي ليا مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية االستراتيجيالتخطيط 

جابة عف أسئمة الدراسة قاـ فييا تبعًا لممتغيرات التالية:)الجامعة، الرتبة األكاديمية، سنوات الخدمة( ولئل
الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميميم وذلؾ لمبلءمتو لموضوع الدراسة، ولتحقيق أىداؼ الدراسة 
قاـ الباحث باستخداـ استبانتيف، األولى لقياس درجة ممارسة  قيادات كميات التربية بالجامعات 

لقياس درجة ممارسة قيادات كميات التربية في  ، ، والثانيةاالستراتيجيالفمسطينية لميارات التخطيط 
الجامعات الفمسطينية لتحسيف األداء المؤسسي ليا، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء الييئة 
 التدريسية في كميات التربية في الجامعة اإلسبلمية، وجامعة األزىر، وجامعة األقصى لمعاـ الدراسي

ضوا وقد تـ توزيع أداة الدراسة عمى جميع مجتمع الدراسة ( ع149( والبالغ عددىـ )2013-2014)
مف أفراد مجتمع الدراسة، وقد استخدـ الباحث برنامج %( 72( استبانًة أؼ بنسبة )107وتـ استرداد )

 العينة. ( لتحميل  استجابات أفرادSPSSالرـز اإلحصائية )
قد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا: بمغت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ممارسة 

إلى مرتفعة بنسبة  االستراتيجيقيادات كميات التربية في الجامعات درجة الفمسطينية لميارات التخطيط 
التربية في %(. كما بمغت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ممارسة قيادات كميات 77.14)

 %(.71.11الجامعات الفمسطينية لتحسيف األداء المؤسسي عمى درجة مرتفعة بنسبة )
وقد أوصت الدراسة بوضع آليات محددة وممنيجة، تعمل عمى تعزيز مشاركة المجتمع الداخمي 

ة، االستراتيجي. ومراعاة المرونة في الخطط االستراتيجيوالخارجي لكميات التربية في عممية التخطيط 
ة عند االستراتيجيبحيث تعمل عمى ربط استراتيجية الكمية مع الظروؼ المحيط بيا. واالىتماـ بالبدائل 

 إعداد الخطط التنفيذيةم بسبب كثرة التغيرات السياسية واالقتصادية التي تؤثر في عممية التطبيق.
 

 

 لمموارد البشرية في الجامعات الفمسطينية االستراتيجيالتخطيط " :بعنواف (3102دراسة )الصدر،  .2
 .في فمسطيف

، و الجامعات الفمسطينيةلمموارد البشرية في  االستراتيجيىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى واقع التخطيط 
 تجامعا عف أسئمة الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وقد تـ تطبيق  لئلجابة

ومدراء أقساـ الموارد البشرية  ،واإلدارييف األكاديمييفالجامعات والنواب فمسطينية، ممثمًة في مدراء 
وقاـ الباحث باستخداـ الرـز  ، االستبانةوالعامميف فييا. ولتحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ 
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لتحميل استجابات أفراد عينة الدراسة، و توصمت الدراسة ( SPSS االجتماعية)لمدراسات  اإلحصائية
في إدارة الموارد البشرية في   االستراتيجيى عدة نتائج أىميا عدـ تطبيق منيجيات التخطيط إل

تحقق النتائج المرجوة منيا بشكل  العف أنيا في حاؿ وجودىا كممارسات فإنيا  فضبلً الجامعات، 
يقـو المنوطة بو، دوف أف  األنشطةفعاؿ، حيث إف قسـ الموارد البشرية في الجامعات يقـو بتنفيذ 

النتائج قاـ الباحث بإعداد إطار عاـ ما سبق مف  لمجامعة ككل، وبناء ةاالستراتيجي باألىداؼبربطيا 
 ـ.1031-1031 خبلؿلتنفيذىا  لخطة استراتيجية لمموارد البشرية في جامعة النجاح الوطنية   

الجامعات  لمموارد البشرية في  االستراتيجيأوصى الباحث بضرورة تبني منيجيات التخطيط 
بالموارد البشرية،  الفمسطينية كوسيمة لمواجية المصاعب التي تواجو الجامعات الفمسطينية و المتعمقة

وذلؾ لكي تكوف  لمجامعةم ةاالستراتيجيكما أوصى بضرورة ربط مياـ إدارة الموارد البشرية بالخطط 
 ا.المياـ منسجمة وأىداؼ الجامعة وتساىـ في تحقيقي

 

 

 القطاع وتطوير خدمات لتنمية ةاالستراتيجي الرؤية توافر مدػبعنواف: "( 3103 دراسة )عاشور، .3
 المصرفي"

 

ة الخاصػة بتنميػة وتطػوير االسػتراتيجيىدفت الدراسة بشكل أساسي إلى التعرؼ عمى مدػ توافر الرؤيػة 
ة االسػػػتراتيجيخػػػدمات القطػػػاع المصػػػرفي وتمثػػػل ذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ االطػػػبلع عمػػػى آليػػػات وضػػػع الرؤيػػػة 

لممصػػرؼ وتوضػػيح مػػدػ تػػوافر مبػػدأ المشػػاركة فػػي التخطػػيط واتخػػاذ القػػرار والوقػػوؼ عمػػى أىػػـ العقبػػات 
ظيػػػار أثػػػر نجػػػاح الرؤيػػػة  ة وانعكاسػػػاتو عمػػػى االسػػػتراتيجيوالصػػعوبات التػػػي قػػػد تواجػػػو عمميػػػة التطبيػػػق وا 

مسػتمر لؤلنشػطة مستقبل المصرؼ، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى أىميػة دور الرقابػة والمتابعػة والتقيػيـ ال
 ة.االستراتيجيالمرتبطة بتنفيذ تمؾ الرؤية 

واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي فػػي الدراسػػة، كمػػا اف مجتمػػع الدراسػػة تكػػوف مػػف عػػدد مػػف 
أعضاء مجمس اإلدارة لبعض المصارؼ ومدراء عاموف ونائبييـ وعدد مف مدراء الفروع والػدوائر اليامػة 

( 160تػـ االعتمػاد عمػى االسػتبانة لجمػع البيانػات حيػث تػـ توزيػع عػدد )في المصارؼ، ومف آجل ذلؾ 
 استبانة عمى المختصيف بموضوع البحث.

ة االسػتراتيجيوخمصت الدراسة إلى النتائج التالية: أف ىناؾ اجماع عمى اىمية الدور الػذؼ تمعبػو الرؤيػة 
 فاوتة لكل فئة منيا عمى حدة.في تنمية وتطوير القطاع المصرفي الفمسطيني، ولكف بنسب إيجابية مت

أظيرت نتائج الدراسة إلى أف عمى مستوػ األىمية مف وجية نظر األفراد العينة كاف لضرورة أف تكوف 
ة قابمػػػػػة لمتطبيػػػػػق إضػػػػػافة لضػػػػػرورة الرقابػػػػػة عمػػػػػى تنفيػػػػػذىا وتمييػػػػػا اسػػػػػتجابة الرؤيػػػػػة االسػػػػػتراتيجيالرؤيػػػػػة 

ضػػػرورة تػػػوافر كفػػػاءات اداريػػػة قػػػادرة عمػػػى وضػػػع ة المطموبػػػة لمظػػػروؼ والمتغيػػػرات. ويمييػػػا االسػػػتراتيجي
جػػراءات يمكػػف االسػػتراتيجيتصػػور الرؤيػػة  ة، ثػػـ تػػ تي أىميػػة تحويػػل ىػػذه الرؤيػػة إلػػى خطػػط وسياسػػات وا 

 تطبيقيا.
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وقد أوصي الباحث: باالستمرار فػي تنميػة الكفػاءات والخبػرات المتػوفرة لػدػ المصػارؼ واالسػتثمار فييػا 
ية المنافسة المحمية والعالمية كما أف عمى المصارؼ االستمرار فػي لما فيو مصمحة المصرؼ في مواج

سياسػػػة الرؤيػػػة الواضػػػحة والتػػػي تظيػػػر أىػػػداؼ واسػػػتراتيجيات المصػػػرؼ لمجميػػػور الػػػداخمي والخػػػارجي. 
والعمػػػل عمػػػى تعزيػػػز ثقافػػػة روح الفريػػػق الواحػػػد بػػػيف مػػػوظفي المصػػػرؼ مػػػف خػػػبلؿ األنشػػػطة والحػػػوافز 

 جماعي والتعاوف المشترؾ لتحقيق أىداؼ العمل.المختمفة لحثيـ عمى العمل ال
 
 دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي" :بعنواف ( 3100، الدجني)دراسة  .4

 ."لمجامعات الفمسطينية: دراسة وصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية في فمسطيف
 االستراتيجي في جودة األداء المؤسسيم وتطويرالدراسة إلى التعرؼ إلى دور التخطيط ىدفت ىذه 

 خبلؿ معايير المؤسسة ومؤشراتيام لقياس جودة األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية، وذلؾ مف
المؤسسي  عف سؤاؿ البحث الرئيس وىو: ما ىو دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء اإلجابة

 ؟.لمجامعات الفمسطينية
التطويرؼ  سؤاؿ الرئيسي فقد اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي، والمنيج البنائيىذا ال ولئلجابة

والجودة  التخطيط  لموضوع البحث، وقد ت لف مجتمع البحث مف العمداء، والمدراء، ولجاف لمبلئمتيما
البحث قاـ الباحث  ولتحقيق أىداؼ( عضوًا، 300) وعددىـاألقصى، وجامعة  اإلسبلميةفي الجامعة 
محكمًا، ( 38عمى ) وبطاقة االستبانةوالمقابمة المقننة، وقد قاـ الباحث بعرض  االستبانةبتصميـ أداة 

استجابات أفراد العينة، كما استخدـ  لتحميل (SPSS) اإلحصائيوقاـ الباحث باستخداـ برنامج التحميل 
 المؤسسي.لؤلداء المجموعة البؤرية ك داة لتطوير معايير ومؤشرات 

 :اآلتيةتحميل استجابات أفراد العينة توصل الباحث إلى النتائج  خبلؿومف 
( بيف متوسطات الجامعات الفمسطينية في 0.01وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػ داللة )

مستوػ جودة األداء المؤسسي ومجاالتو تعزؼ لصالح الجامعة اإلسبلمية. ووجود عبلقة ذلت دلة 
توػ دور التخطيط االستراتيجي ووجود األداء المؤسسي لمجامعات الفمسطينية، احصائية أيضًا بيف مس

 %.71.79حيث بمغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
، التي يكوف باستطاعة الجامعة تحقيقيا، وتوفير األولويةبحسب  األىداؼترتيب وقد أوصي الباحث ب

ضرورية تغطى موازنة  ؼتقسيميا إلى أىدا خبلؿليا، وذلؾ مف  البلزمةالموارد المالية والمادية 
 مشاريع تموؿ خارجيًا. خبلؿالجامعة، وأىداؼ تطويرية ينبغي العمل عمى توفيرىا مف 
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 العاـ في القطاع البشرية لمموارد االستراتيجي التخطيط واقع( بعنوان:" 3112دراسة )الضمور،  .5
 األردني"

 العاـ في القطاع البشرية لمموارد االستراتيجي التخطيط واقع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 .األردنية في الوزارات االستراتيجي التخطيط عمى المؤثرة العوامل عمى والتعرؼ. األردني
 عددىا والبالغ الوزارات األردنية في البشرية الموارد إدارات في العامميف جميع مف الدراسة مجتمع تكوف 

 عدد بمغ حيث البشرية، إدارات الموارد في العامميف مف بسيطة عشوائية عينة اختيار وتـ. وزارة( 11)
 .الدراسة مجتمع مف %(10) ما نسبتو يشكل وىو وعاممة، عامبلً  (366) الدراسة عينة أفراد

 استبانة بتطوير قاـ الباحث فرضياتيا، الختبار البلزمة البيانات وجمع الدراسة، أىداؼ تحقيق ولغرض
 الفعمي الواقع يقيس والثاني والوظيفية لمعامميف، الشخصية العوامل يقيس األوؿ: أجزاء ثبلثة مف تكونت
 إلدارة االستراتيجي التخطيط ممارسة واألخير فيقيس والثالث البشرية، الموارد إدارة أنشطة لتطبيق
 .البشرية الموارد

 بيف إحصائية داللة ذات إيجابية ارتباطية عبلقة ىناؾ يوجد :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت
 البشرية واستقطاب الموارد البشرية وتخطيط الموارد العمل وتصميـ تحميل)البشرية  الموارد إدارة أنشطة

دارة البشرية الموارد وتحفيز البشرية الموارد وتطوير وتدريب البشرية واختيار الموارد  أداء الموارد وا 
 ىناؾ يوجد وال .الوزارات األردنية في البشرية الموارد إلدارة تيجياالسترا التخطيط وممارسة( البشرية
 االستراتيجي التخطيط عمى ممارسة البشرية الموارد إدارة أنشطة أثر في إحصائية داللة ذات فروؽ 
 والعمر الجنس) والوظيفية الشخصية إلى المتغيرات تعزػ  األردنية الوزارات في البشرية الموارد إلدارة

 .العممية( الوظيفي والخبرة والمستوػ  التعميمي والمستوػ 
 األردنية الحكومية األجيزة تزويد ضرورة :منيا التوصيات، مف عدد وضع تـ النتائج ىذه ضوء وعمى
 البشرية الكفاءات مع جنب إلى جنباً  االستراتيجي البلزمة لمتخطيط الحديثة التكنولوجية الوسائل بكافة

 .جديد كل مع لمتعامل المناسبة
 
فعالية متطمبات تطبيق وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية في بعنوان " (2007دراسة )صيام،  .6

 "جياز الشرطة الفمسطينية في محافظات غزة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية متطمبات تطبيق وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية 

لمتغيرات الجنس، العمر، المؤىل العممي، مكاف  غزة وفقاً  في جياز الشرطة الفمسطينية في محافظات
العمل، الرتبة العسكرية، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، سنوات الخبرة، تكوف مجتمع الدراسة مف 

 نسبة مف فئة الضباط محافظات غزة.
ميا أظيرت الدراسة ضعف إدراؾ اإلدارة الع خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا:

%، ويعزػ ذلؾ 56المعموؿ بيا حيث بمغ الوزف النسبي  ألىمية تطوير األنظمة والمػوائح واإلجػراءات
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أنو يجب أف يكوف ىناؾ قانوف خاص لمشرطة ينظـ عمميا  أف جميع العامميف بالشرطة يدركوف جيداً 
وف الموائح التنفيذية الشرطة في دوؿ العالـ، لكي يشتق مف ىذا القان ويكوف خػاص فييػا كبػاقي أجيػزه

تطبيق ىذا القانوف، ويجب تطوير ىذه الموائح بما يتوافق مع مستجدات  واإلجراءات التي تعمل عمػى
ومستجدات العمل الشرطي، كما أف آراء عينة الدراسة حوؿ عمل اإلدارة  التنمية البشرية المػستدامة

دارة وتنمية الموارد البشرية في جياز األنظمة واإلجراءات الخاصة بوظائف إ العميػا عمػى تطػوير
% وىذه النسبة ضئيمة وىذا يدؿ 50ال يوجد بالشكل المناسب حيث بمغت النسبة  الشرطة الفمسطينية
العميا ال تعمل عمى ذلؾ ويعزػ ذلؾ: إلى عدـ قدرة مدراء الشرطة عمى وضػع لػوائح  عمػى أف اإلدارة

 رفة واإلطبلع، وعدـ امتبلؾ الوقت الكافي لمعمل عمى وضػعجديدة لعدة عوامل أىميا عدـ المع تنفيذيػة
 لوائح تنفيذية جديدة، وعدـ امتبلؾ الصبلحيات الواضحة لمقياـ بمثل ىذا العمػل 

عمل عمى مواكبة وتطوير ىذا القانوف والموائح بما يتناسب مػع المػستجدات : بالوقد أوصت الدراسة
مستدامة، وىذا القانوف يجب أف يكوف مف الواقع الفمسطيني الشرطي والتنمية البشرية ال فػي العمػل

االنتقاء  باإلضافة إلى دراسة قوانيف البمداف المجاورة واقتباس األفضل منيا فقػط ولػيس عػشوائية البحت
الشرطة حيث  لما لوحع في القوانيف السابقة كما يجب أف تكوف ىناؾ أكثر مف لجنة لوضػع قػانوف 

جميع ىذه المجاف حتى  صبلحية كل لجنة وأف تكوف ىناؾ لجنة عميا لئلشػراؼ عمػىف تعرؼ أيجب 
االىتماـ بت سيس إدارة متخصصة إلدارة وتنمية ، و نحافع عمى الحياد وعدـ االنحياز لفئة عف أخرػ 

الموارد البشرية تكوف مف مياميا األساسية جميع األنشطة المتعمقة ب فراد الشرطة مع التركيز عمى 
وأيضًا إعداد خطة لمقوػ العاممة تشتمل عمى البرامج  ،صحيح الوظيفي لجميع كوادر الشرطةالت

التطويرية وتقييـ األداء، باإلضافة إلى دراسة حالة الضباط واألفراد ومعرفة مدػ الخمل الواقع عمى 
لكادر العنصر البشرؼ والنظاـ اإلدارؼ، وأيضًا لمواكبة آخر المستجدات التي تطرأ عمى تنمية ا
 الشرطي عمى المستوػ المحيط ودوؿ العالـ واالستفادة مف خبرتيـ بما يتناسب والواقع الفمسطيني.

 

 العاـ والخاص القطاعيف في البشرية لمموارد الفعاؿ التخطيط": بعنوان (3112)أبو زيد،  دراسة .7
 ".مقارنة ميدانية دراسة

 العاـ القطاعيف في لمموارد البشرية الفعاؿ التخطيط واقع عمى الضوء تسميط إلى الدراسة ىذه ىدفت
 تطبيق مدػ القطاعيف، في الموارد البشرية مديرؼ  لدػ التخطيط ىذا مفيـو وضوح ومدػ والخاص،
 بيف الممارسة ىذه في والفروقات البشرية المختمفة، الموارد ألنشطة الفعمية الممارسة في المفيوـ
 .والخاص العاـ القاعيف

 بمغ حيث العاـ والخاص، القطاعيف منظمات في البشرية الموارد مديرؼ  مف الدراسة مجتمع تكوف  وقد
 دليل خبلؿ ( منظمًة مف311)الخاص  القطاع ومنظمات منظمةً ( 90)العاـ  القطاع منظمات عدد
 .ـ1001 لعاـ المالي عماف سوؽ 



10 

 

 ما شكمت القطاع الخاص مف مديراً ( 10)و العاـ، القطاع في مديراً ( 10)مف  فتكونت الدراسة عينة أما
 .المجتمع مف%( 48،01) القطاعيف في نسبتو
 إلى مف الوصوؿ الباحث تمكف العينة أفراد إجابات وتحميل لمدراسة، النظرية الخمفية خبلؿ ومف

الوسطى  اإلدارية المناصب في المرأة مشاركة نسبة في تدني أىميا: ىنالؾ مف النتائج مف مجموعة
 األولى الشيادات الجامعية يحمموف  الدراسة عمييـ أجريت التي المدراء مف عالية نسبة وىنالؾ .والعميا
 مفيـو والخاص في العاـ القطاعيف في لممنظمات البشرية الموارد مديرؼ  لدػ وضوح ويوجد .والعميا

 الفعاؿ التخطيط أنشطة في إحصائية داللة ذات فروقات وتوجد .البشرية لمموارد الفعاؿ التخطيط
 .والتعيف واالستقطاب واالختيار واالمتيازات الحوافز مف كل في الخاص القطاع لصالح لمموارد البشرية

 البشرية التخطيط الفعاؿ لمموارد وممارسة البشرية الموارد أدارة أنشطة بيف إيجابية ارتباط عبلقة وتوجد
 .والخاص العاـ القطاعيف في
 

جمعت متغيري الدراسة )الخصائص الريادية : الدراسات التي الثالث االتجاه 2-5-3
 وعالقتيا في تبني التخطيط االستراتيجي( 

 
 

: "أثر الخصائص الريادية في تبني التوجيات االستراتيجية لممديريف ( بعنوان2113دراسة )القاسم،  .1
 في المدارس الخاصة في عماف"

التوجيات االستراتيجية لممديريف في ىدفت ىذه الدراسة إلي بياف أثر الخصائص الريادية في تبني 
المدارس الخاصة في عماف. وتكوف مجتمع الدراسة مف كافة العامميف في المدارس الخاصة الواقعة 
ضمف العاصمة األردنية وقد شممت جميع المديريف ورؤساء األقساـ العامميف فييا. واستخدمت الباحثة 

ة االستبياف الختبار فرضيات الدراسة، وتوصمت المنيج الوصفي التحميمي. واستخدمت الباحثة أدا 
 الدراسة إلي النتائج التالية:

  ،وجود أثر ذؼ داللة إحصائية لمخصائص الريادية بداللو أبعادىا ) الثقة بالنفس، وحب االنجاز
والمبادرة، واالستقبللية وتحمل المسئولية، واإلبداع، والمخاطر( في تبني التوجيات االستراتيجية 

 س الخاصة في مدينة عماف.لممدار 
  ،عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمخصائص الريادية لممديريف بداللو أبعادىا ) الثقة بالنفس

 وحب االنجاز، والمبادرة، واالستقبللية وتحمل المسئولية، واإلبداع، والمخاطر( تعزػ لمعمر.
 بداللو أبعادىا ) الثقة بالنفس،  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمخصائص الريادية لممديريف

وحب االنجاز، والمبادرة، واالستقبللية وتحمل المسئولية، واإلبداع، والمخاطر( تعزػ عدد سنوات 
 الخبرة، والمركز الوظيفي.
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وقد أوصت الدراسة بالت كيد عمى الخصائص الريادية في المدارس المبحوثة بغية تعزيز ونشر روح 
 ا.اإلبداع لدػ المدراء فيي

 
"خصائص الريادؼ في المنظمات الصناعية وأثرىا عمى اإلبداع ( بعنوان 2111دراسة )إسماعيل،  .2

 االستراتيجي: دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة األثاث المنزلي/ نينوػ".
ىدفت الدراسة تحديد مدػ ت ثير خصائص الريادؼ في الشركة العامة لصناعة األثاث المنزلي في 

إلبداع التقني وتشخيص وتحميل عبلقة االرتباط واألثر بيف خصائص الريادؼ واإلبداع نينوػ عمى ا
( عامبل يعمموف في الشركة العامة 360التقني لدػ األفراد المبحوثيف وقد تكونت عينة الدراسة مف )

 لصناعة األثاث المنزلي في محافظة نينوػ بالعراؽ. وقد توصمت النتائج إلي:
  د عبلقة ارتباط معنوية موجبة بيف خصائص الريادؼ واإلبداع التقني، إذ تحميل االرتباط وجو

ارتبطت خصائص الريادؼ المعتمدة في البحث )الخصائص الشخصية والخصائص السموكية 
والخصائص اإلدارية( مع اإلبداع التقني بعبلقة معنوية موجبة ويدؿ ذلؾ عمى الترابط المنطقي بيف 

 ىذه المتغيرات 

 تحميل االنحدار وجود ت ثير معنوؼ في خصائص الريادؼ مجتمعة في اإلبداع  وكشفت نتائج
التقني، فضبل عف وجود ت ثير معنوؼ لمخصائص الشخصية والخصائص اإلدارية بصورة منفردة 
مف جية وعدـ وجود ت ثير معنوؼ لمخصائص السموكية، بصورة منفردة في اإلبداع التقني مف جية 

 ثانية.
تنمية الميارات أو الخصائص السموكية لدػ األفراد العامميف في الشركة مع عمى  وقد أوصت الدراسة

 .التي يتـ التركيز عمييا في العمل مراعاة الجوانب
 

يـ " أثر الخصائص الريادية عمى نية الطمبة في تنظبعنواف: (Karimi, et..al, 2011)دراسة  .1
 "مشاريعيـ بالجامعات اإليرانية

عمى أثر الخصائص الريادية عمى نية الطمبة في تنظيـ مشاريعيـ بالجامعات ىدفت الدراسة التعرؼ 
( طالبًا مف عدة 164اإليرانية وذلؾ باستخداـ نموذج المعاممة الييكمية. وقد تكونت عينة الدراسة مف )

د وق، ( جامعات ولكبل المستوييف الدراسات األولية والعميا7اختصاصات اإلدارة والزراعة واليندسة في )
 أظيرت النتائج:

  .أف النية الريادية تت ثر بشكل إيجابي بالكفاءة الذاتية لمريادييف والحاجة إلى اإلنجاز 
   اف تحمل المخاطرة واالستقبللية ال تؤثر بشكل مباشر عمى النية الريادية لمطمبة لتنظيـ

 مشاريعيـ، كما أف اإلبداع يتوسط األثر ما بيف الكفاءة الذاتية لمريادييف والنية الريادية.
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ا بمستوياتي التعميمية إعادة ىيكمة برامج: وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات لعل أبرزىا
 األعماؿ الريادية المختمفة لمواءمتيا لمتطمبات سوؽ العمل وتعزيز

 

السمات الشخصية والعوامل البيئية التي تؤثر في النية  "بعنواف  (et.al, 2010Zain ,دراسة ) .4
  "والرغبة الريادية لدػ طبلب كمية األعماؿ بمختمف تخصصاتيا في جامعة حكومية بماليزيا

مختمفة منيا السمات الشخصية والعوامل البيئية التي تؤثر في النية ىدفت الدراسة فحص قضايا 
والرغبة الريادية لدػ طبلب كمية األعماؿ بمختمف تخصصاتيا في جامعة حكومية بماليزيا. وقد 

 ( طالبًا وطالبة.188تكونت عينة الدراسة مف )
 وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أبرزىا:

 ( 67.3أف نسبة )% ،مف المستجيبيف ليـ رغبة في العمل الريادؼ وأف يصبحوا رجاؿ أعماؿ
%( 38.9وأف أغمب قراراتيـ بيذا الخصوص تت ثر بتوجيو عدد مف األفراد عائبلتيـ بنسبة )

 %( .36%( ومف رجاؿ األعماؿ بنسبة )38ومف األكاديمييف بنسبة )
  ( وتسيـ خمفية العائمة 10.9بنسبة )تسيـ المواد الدراسية في إثارة الدافعية لمعمل الريادؼ%

 %(.60.1في الريادية بنسبة أكبر وىي )

: يجب االىتماـ بالسمات الشخصية والعوامل وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات لعل أبرزىا
 البيئية حيث أنيا تؤثر في النية والرغبة الريادية وتزيد مف كفائتيـ.

 
 

طبيعة المحفظة الديمغرافية والخصائص الريادية عنواف" ب (Jaafar, et. al, 2010lدراسة ) .1
  لمديرؼ ومالكي الفنادؽ الصغيرة والمتوسطة الحجـ في ماليزيا"

ىدفت الدراسة تحديد طبيعة المحفظة الديمغرافية والخصائص الريادية لمديرؼ ومالكي الفنادؽ الصغيرة 
الباحثوف باإلطبلع عمى الوثائق والمحفظة والمتوسطة الحجـ في ماليزيا. ولتبني أىداؼ الدراسة قاـ 

الديمغرافية لمديرؼ ومالكي الفنادؽ الصغيرة والمتوسطة الحجـ في ماليزيا باإلضافة إلى تصميـ استبانة 
( مديرًا ومالكًا لمفنادؽ 317أعدت خصيصًا كجزء لتبني أىداؼ الدراسة. وقد تكونت عينة الدراسة مف )

 اليزيا. وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أبرزىا:الصغيرة والمتوسطة الحجـ في م
  أف العوامل الديمغرافية لـ تكف عامل معنوؼ في تحديد مضاميف الشخصية الريادية ألفراد عينة

 الدراسة.

 .أف الثقة بالنفس لـ تكف ذا أىمية كبيرة في تحديد الخصائص الريادية ألفراد عينة الدراسة 
 

: يجب تنمية الميارات والخصائص الريادية جموعة مف التوصيات لعل أبرزىاوقد أوصت الدراسة بم
 لما ليا أىمية في القطاع االستثمارؼ في ماليزيا.
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 دراسة استطبلعية دور الخصائص الريادية في تعزيز االلتزاـ التنظيمي( 2119دراسة )حسين،  .6
 ديالى-الكيربائية آلراء عينة مف متخذؼ القرار في الشركة العامة لمصناعات

متخذؼ  ـ التنظيمي لدػ عينة مفاسة إلى الكشف عف أثر الخصائص الريادية في االلتز اىدفت الدر 
اعتماد  رسة تـاالد أىداؼمحافظة ديالى ، ولتحقيق  -ر في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية االقر 

مف  سة عمى عينةاي. طبقت الدر ـ التنظيمامقياس الخصائص الريادية ، باإلضافة إلى مقياس االلتز 
 ( استبانة،11سة عمييـ، واسترد منيا )ا( ، وزعت استبانات الدر 61ر والبالغ عددىـ )امتخذؼ القر 

سة واختبار فرضياتيا. وتوصمت ااستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة لئلجابة عف أسئمة لدر 
 إلى مجموعة مف النتائج أىميا: سةاالدر 
  الريادية لدػ العينة المختارة في الميداف المبحوث متوسط.إف مستوػ الخصائص 
  ـ التنظيمي لدػ القادة اإلدارييف في الميداف المبحوث متوسط.اإف مستوػ االلتز 
  سة.اـ التنظيمي لدػ عينة الدر اضعف أثر لمخصائص الريادية عمى االلتز 

الخصػػائص  سػػة العبلقػػة بػػيفاالتعمػػق فػػي در : وقػػد أوصػػت الدراسػػة بمجموعػػة مػػف التوصػػيات لعػػل أبرزىػػا
 تحقيق النجاح التنظيمي. إمكانيةفي  الحقيقة أىميتيالتحديد  أخرػ ت تنظيمية االريادية وبيف متغير 

 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:  2-5-5
 العميا اإلدارة لدػ الريادية الخصائص بيف العبلقةأؼ دارسة محمية تبحث في  ةلـ تجد الباحث

بشكل ضمني مف عف  تتحدث ةسوػ دارس غزة، قطاع في االستراتيجي والتخطيط التجارية البنوؾ في
 السابقة نستخمص الدراسات وتحميل عرض خبلؿ ومف ،االستراتيجيالخصائص الريادية والتخطيط 

 -:التالية النتائج
ص مفيوـ الخصائ في المحور األوؿ لمدراسات السابقة بإبراز السابقة الدراسات معظـ اىتمت

( ودراسة 1031بشكل ضمني ومنيا دراسة )القاسـ،  االستراتيجيالريادية وعبلقتيا في تبني التخطيط 
 ،Karimi، et..al)ودراسة  (Álvarez-Herranz، ett.al، 2011)( ودراسة 1030)إسماعيل، 

( ودراسة )حسيف، Jaafar، et..al، 2010(  ودراسة )Zain، et..al، 2010ودراسة ) (2011
1009.) 

 أما في المحور الثاني ف برزت المتغير المستقل لمدراسة وىي الخصائص الريادية، ومنيا دراسة
، الشيخ) ودراسة(  1033، والعمرؼ  ناصر) ودراسة( Dandira 1033)  ودارسة( 1033، البنواف)

 ودراسة( 1008، الكساسبة) ودراسة( Tajeddini & Mueller، 2009) ودراسة( 1009، وآخروف 
 .(Seibert 1004) سيبرت ودراسة( Adegbite، et..al، 2007) ودراسة( 1007، وجاسـ ،صالح)
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 ، ومنيااالستراتيجيأما في المحور الثالث لمدراسة فركزت عمى المتغير التابع لمدراسة وىو التخطيط 
( و دراسة )عاشور، 1033، الدجني)دراسة ( و 1031ودراسة )الصدر، ( 1034دراسة ) أبو حسنة، 

 (1001)أبو زيد،  (، ودراسة1007دراسة )صياـ، (، و 1008(، ودراسة )الضمور، 1031

العبلقػػػػػة بػػػػػيف  لموضػػػػػوع تناوليػػػػػا حيػػػػػث مػػػػػف السػػػػػابقة الدراسػػػػػات عػػػػػف الحاليػػػػػة الدراسػػػػػة تختمػػػػػف
فػػي قطػػاع غػػزة، فالدراسػػة الحاليػػة لػػـ تجػػد أيػػا مػػف  االسػػتراتيجيالخصػػائص الرياديػػة وعبلقتيػػا بػػالتخطيط 

( ربطػػػت بػػػيف 1031ة ربطػػػت بينيػػػا وبػػػيف محػػػاور الدراسػػػة الحاليػػػة. فدراسػػػة )القاسػػػـ، الدراسػػػات السػػػابق
 .االستراتيجيالخصائص الريادية وعبلقتيا بالتوجو 

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في:
 محاور الدراسة.  ديتحد، و بناء فكرة الدراسة 
 اإلطار النظرؼ.  عرض 
  االستبانة.  فيتكو 
 الوقت والجيد.  ريالدراسات السابقة لتوف يايالتي اعتمدت عمجع والكتب ار الم 
 يػايالتػي تمػت ف ةيفيالمتبعة في ىذه الدراسات، والك ةياإلحصائ بيمنيج الدراسة واألسال ارياخت 

 في ىذه الدراسات. اناتيالب ليتحم
 النتائج.  مقارنة 
 والمقترحات.  اتيالتوص ـيتقد 

 ت السابقةما يميز الدراسة الحالية عن الدراسا
إف أىـ ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة يمكف تمخيصو باآلتي مف حيث أىداؼ الدراسة: 
تنوعت االتجاىات البحثية لمدراسات السابقة، التي ىدفت إلى بياف أىمية ودور وأثر الخصائص 

خصائص الريادية في تبني الريادية عمى األداء والطمبة، فيما سعت الدراسة الحالية تعرؼ عمى أثر ال
في البنوؾ التجارية العاممة في فمسطيف والتي ىي بحدود عمـ الباحثة فإنيا تعتبر  االستراتيجيالتخطيط 

 الدراسة األولي التي تجرػ في فمسطيف.
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 الثالثالفصل 
 الطريقة واإلجراءات 

 
يتناوؿ ىذا الفصل وصفًا مفصبًل لئلجراءات التػي اتبعتيػا الباحثػة فػي تنفيػذ الدراسػة، ومػف ذلػؾ 
تعريف منيج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسػة، وتحديػد عينػة الدراسػة، وا عػداد أداة الدراسػة )اإلسػتبانة(، 

مف صدقيا وثباتيا، وبياف إجراءات الدراسة، واألسػاليب اإلحصػائية التػي اسػتخدمت فػي معالجػة والت كد 
  النتائج، وفيما يمي وصف ليذه اإلجراءات.

 
 منيج الدراسة:

مف أجل تحقيق أىداؼ الدراسة قامػت الباحثػة باسػتخداـ المػنيج الوصػفي التحميمػي التػي تحػاوؿ   
 فـي العميـا اإلدارة لـدى الرياديـة الخصـائص بـين العالقـةالدراسػة )مف خبلليػا وصػف الظػاىرة موضػوع 

( وتحميػػل بياناتيػػا وبيػػاف العبلقػػة بػػيف مكوناتيػػا غــزة قطــاع فــي االســتراتيجي والتخطــيط التجاريــة البنــوك
واآلراء التػػػي تطػػػرح حوليػػػا والعمميػػػات التػػػي تتضػػػمنيا واآلثػػػار التػػػي تحػػػدثيا، وىػػػو أحػػػد أشػػػكاؿ التحميػػػل 

مػػػي المػػػنظـ لوصػػػف ظػػػاىرة أو مشػػػكمة محػػػددة وتصػػػويرىا كميػػػًا عػػػف طريػػػق جمػػػع بيانػػػات والتفسػػػير العم
خضاعيا لمدراسات الدقيقة.   ومعمومات مقننة عف الظاىرة أو المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا 

 
 مصادر الدراسة:

 نوعيف أساسييف مف البيانات: عمىاعتمدت الدراسة 
بالبحػػػث فػػػي الجانػػػب الميػػػداني بتوزيػػػع اسػػػتبيانات لدراسػػػة بعػػػض مفػػػردات  وذلػػػؾالبيانـــات األوليـــة: -1

الدراسػػة وحصػػر وتجميػػع المعمومػػات البلزمػػة فػػي موضػػوع الدراسػػة، ومػػف ثػػـ تفريغيػػا وتحميميػػا باسػػتخداـ 
اإلحصػػائي واسػػتخداـ   SPSS (Statistical Package For Social Science) برنػػامج:

 ؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة.االختبارات اإلحصائية المناسبة بيد
ــة: -2 ــات الثانوي لقػػد قامػػت الباحثػػة بمراجعػػة الكتػػب والػػدوريات والمنشػػورات الخاصػػة أو المتعمقػػة البيان

 العميـا اإلدارة لـدى الرياديـة الخصـائص بـين العالقـةبالموضوع قيد الدراسة، والتي تتعمػق بالكشػف عػف 
، بيدؼ إثراء موضػوع الدراسػة بشػكل عممػي، غزة قطاع في االستراتيجي والتخطيط التجارية البنوك في

األسػػس والطػرؽ العمميػة السػػميمة فػي كتابػة الدراسػػات، وكػذلؾ أخػذ تصػػور  عمػىوذلػؾ مػف أجػػل التعػرؼ 
 عف آخر المستجدات التي حدثت في مجاؿ الدراسة.
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 مجتمع الدراسة:
 غػػزة لمعػػاـبمحافظػػات  العػػامميف فػػي البنػػوؾ التجاريػػةالمػػدراء يتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع  

 ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:مديراً ( 364عددىـ )والبالغ  2014
 ( يوضح عدد المدراء في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة2جدول رقم )

 عدد المدراء  اسم البنك
 88 بنك فمسطين. م.ع.م
 1 التجاري الفمسطيني

 6 الفمسطينياالستثمار 
 8 االسالمي العربي

 33 القدس
 31 القاىرة عمان

 30 األردن
 6 العربي

 8 العقاري المصري العربي
 9 اإلسكان لمتجارة والتمويل

 364 في قطاع غزة التجاريةمجموع المدراء في البنوك 
 (1034)المصدر: سمطة النقد الفمسطينية، 

 عينة الدراسة:
وقػػػد وزعػػػت فػػػي البنػػػوؾ التجاريػػػة، العػػػامميف  المػػػدراءمػػػف  (164عمػػػى )اشػػػتممت عينػػػة الدراسػػػة 

وبعػد ( اسػتبانة، 162وتػـ اسػترداد )، لتكػوف عينػة حصػر شػامل المجتمػع األصػميجميع اإلستبانة عمى 
( استبانات لعدـ انطباؽ الشروط عمييا، وبذلؾ يكوف عدد االستبانات 4تـ استبعاد ) تفحص االستبيانا

 والجداوؿ التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة: ( استبانة158الخاضعة لمدراسة )
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس  ( 3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الجنس 
 85.4 135 ذكر
 14.6 23 أنثى

 100 158 المجموع
مف عينة الدراسة مف % 14.6% مف عينة الدراسة مف جنس الذكور بينما 85.4أن  جدوليتبين من 

، وتعزو الباحثة ذلؾ إلى متطمبات العمل في البنوؾ وأوقات الدواـ التي قد ال تتاح لمكثير جنس اإلناث
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نظرًا لطبيعة  مف اإلناث، يضاؼ إلى ذلؾ سياسات التعييف التي تركز عمى الذكور أكثر مف اإلناث
 .عملالعمل في البنوؾ والتي يحتاج إلي قوة بدنية وجيد تفرغ لم

 
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر  ( 4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد العمر 
 19 30 سنة 35أقل مف  -20
 60.1 95 سنة 50أقل مف  -35
 20.9 33 سنة فما فوؽ  51

 100 158 المجموع
سنة  35سنة إلى أقل مف  20% مف عينة الدراسة أعمارىـ مف 19السابق أن  جدوليتبين من 

% مف عينة الدراسة 20.9سنة بينما  50إلى أقل مف  35% مف عينة الدراسة أعمارىـ مف 60.1و
فما فوؽ، وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف ىذه الفئة تتمتع بالخبرة الوظيفية واالدراؾ سنة  50أعمارىـ مف 

سنوات، وىذا  بحيث أف قطاع البنوؾ يعمل في قطاع غزة منذ ،انعكس عمى اعمار الموظفيف الجيد
 سنة. 50-35عكس عمى أعمار المدراء في تمؾ البنوؾ وجعل الفئة الكبيرة ىي مف سنة 

 
  المسمى الوظيفييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  (5جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي 
 13.3 21 مدير عاـ

 17.1 27 دائرةمدير 
 42.4 67 مراقب فرع
 27.2 43 مسئوؿموظف 

 100 158 المجموع
% 17.1و "مدير عاـ"لدييـ  المسمى الوظيفي% مف عينة الدراسة 13.3السابق أن  جدوليتبين من 

 المسمى الوظيفي% مف عينة الدراسة 42.4و "دائرة"مدير لدييـ  المسمى الوظيفيمف عينة الدراسة 
، وتعزو الباحثة "موظف مسئوؿ"لدييـ  الوظيفيالمسمى % مف عينة الدراسة 27.2بينما  "مراقب فرع"

ىذه النسب  إلي أف سمطة النقد ومف خبلؿ الييكل التنظيمي الذؼ فرضتو  عمى البنوؾ الفمسطينية 
أتاح لوجود شواغر عالية لمسمي المراقب وىو فعبل ما وجد مف خبلؿ وجود مراقب فرع ب عمى نسب 

مى أعمى النسب كوف اف فروع بنؾ فمسطيف منتشرة بيف نسب المدراء، كما أف بنؾ فمسطيف حظي ع
 في جميع محافظات قطاع غزة.
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   حسب المؤىل العممييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة  (6رقم )
 النسبة المئوية العدد المؤىل العممي

 0 0 دكتوراه
 27.8 44 ماجستير
 70.9 112 بكالوريوس

 1.3 2 دبمـو
 100 158 المجموع

% 70.9و المؤىل العممي لدييـ "ماجستير"% مف عينة الدراسة 27.8السابق أن  جدوليتبين من 
المؤىل العممي % مف عينة الدراسة 1.3بينما  "بكالوريوس"لدييـ المؤىل العممي مف عينة الدراسة 

"دبموـ"، وتعزوا الباحثة ذلؾ إلى أف أغمب المنظمات الخاصة أـ العامة تعتمد في شروط  لدييـ
يوس، وتعزو الباحثة أف غالبية المياـ المناطة بالموظفيف ال ت التعيف لدييـ عمى درجة البكالور ومتطمبا

، باإلضافة إلي اف محددات سمطة النقد لموظائف اإلدارية تشترط أف ال ستقل عف درجة البكالوريو 
 وبعضيا ال يقل عف درجة الماجستير. ستكوف أقل مف درجة البكالوريو 

 
 

   التخصصيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  (7جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد التخصص

 51.3 81 محاسبة
 24.1 38 إدارة مالية ومصرفية

 14.5 23 إدارة اعماؿ
 10.1 16 أخرػ 

 100 158 المجموع
% مف 24.1و" محاسبةلدييـ " التخصص% مف عينة الدراسة 51.3 السابق أن جدوليتبين من 

لدييـ  التخصص% مف عينة الدراسة 14.5" وإدارة مالة ومصرفيةلدييـ " التخصصعينة الدراسة 
صات أخرػ غير تمؾ التي تـ ذكرىا، وتعزو لدييـ تخص% مف عينة الدراسة 10.1" بينما إدارة أعماؿ"

توافرة في الباحثة أف طبيعة األعماؿ في البنوؾ وكما حددتيا سمطة النقد وفي اطار التخصصات الم
الجامعات الفمسطينية ىي التخصصات السابقة الذكر، وقد حاز أعمي نسبة مف الموظفيف ىـ مف 

 تخضض المحاسبة.
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   سنوات الخدمةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  (8جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة

 8.9 14 سنوات 5أقل مف 
 31 49 سنوات 10أقل مف  – 5مف 
 60.1 95 سنوات فما فوؽ  10

 100 158 المجموع
سنوات"  5% مف عينة الدراسة سنوات الخدمة لدييـ "أقل مف 8.9 السابق أن جدوليتبين من 

% مف عينة 60.1سنوات" بينما  10أقل مف  -5% مف عينة الدراسة سنوات الخدمة لدييـ "مف 31و
، وتعزو الباحثة نسبة سنوات الخدمة العالية ىي أف فوؽ"سنوات فما  10الخدمة لدييـ "الدراسة سنوات 

 10العمر الزمني لمبنوؾ الفمسطينية كبير وذلؾ كاف مع قدـو السمطة  الفمسطينية ولذلؾ ف ف اكثر مف 
 سنوات غالبية الموظفيف المستطمعة آرائيـ.

 

 أداة الدراسة:
بمشكمة الدراسة واستطبلع رأؼ عينة  بعد االطبلع عمى األدب التربوؼ والدراسات السابقة المتعمقة

مف المتخصصيف في إدارة األعماؿ عف طريق المقاببلت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي 
 قامت الباحثة ببناء اإلستبانة وفق الخطوات اآلتية:

 تحديد المحاور الرئيسية التي شممتيا اإلستبانة. -
 صياغة الفقرات التي تقع تحت كل محور. -
 .( فقرة72يا األولية والتي شممت )نة في صورتإعداد اإلستبا -
 عرض اإلستبانة عمي المشرؼ مف أجل اختيار مدؼ مبلئمتيا لجمع البيانات. -
 تعديل اإلستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرؼ. -
( مف المحكميف التربوييف بعضيـ أعضاء ىيئة تدريس في جامعة 13عرض اإلستبانة عمى )  -

 ( يبيف أعضاء لجنة التحكيـ.2) ية، وجامعة األقصى، والممحق رقـ ماألزىر والجامعة اإلسبل
(  فقرات مف فقرات اإلستبانة، 7وبعد إجراء التعديبلت التي أوصى بيا المحكموف تـ حذؼ ) -

( 65كذلؾ تـ تعديل وصياغة بعض الفقرات وقد بمغ عدد فقرات اإلستبانة بعد صياغتيا النيائية )
( فقرة تمثل محور 34( فقرة تمثل محور الخصائص الريادية، و)24فقرة موزعة عمى محوريف، )

، حيث أعطى لكل فقرة وزف مدرج وفق سمـ متدرج خماسي )موافق بشدة، االستراتيجيالتخطيط 
( 1،  2،  3،  4،  5موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة( أعطيت األوزاف التالية )

العالقة بين الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا في البنوك التجارية والتخطيط لمعرفة 
 ( يبيف اإلستبانة في صورتيا النيائية.1)، والممحق رقـ في قطاع غزة االستراتيجي
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توزيع اإلستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة، وقد تـ تقسيـ اإلستبانة إلى  -
 ساـ كالتالي:ثبلثة أق

 القسـ األوؿ: يحتوؼ عمى الخصائص العامة لمجتمع وعينة الدراسة.

محاور تتناوؿ الخصائص الريادية مف وجية  ست( فقرة موزعة عمى 24القسـ الثاني: يتكوف مف )
  العاممين في البنوك التجارية في قطاع غزة المدراءنظر 

العاممين في  المدراءوجية نظر  االستراتيجي( فقرة تتناوؿ التخطيط 34القسـ الثالث: يتكوف مف )
 .البنوك التجارية في قطاع غزة

 صدق اإلستبانة:
 قامت الباحثة بتقنيف فقرات اإلستبانة وذلؾ لمت كد مف صدقة كالتالي:

 أواًل: صدق المحكمين:
ف مف المتخصصيف تـ عرض اإلستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف أساتذة جامعيي 

في إدارة األعماؿ ممف يعمموف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة، حيث قاموا بإبداء آرائيـ 
ومبلحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات اإلستبانة، ومدػ انتماء الفقرات إلى كل محور مف محاور االستبانة، 

بعض الفقرات وتعديل بعضيا وكذلؾ وضوح صياغاتيا المغوية، وفي ضوء تمؾ اآلراء تـ استبعاد 
( يمثموف 28( فقرة يمثموف الخصائص الريادية، و)38( فقرة، )66اآلخر ليصبح عدد فقرات اإلستبانة )

 .االستراتيجيالتخطيط 
 ثانيًا: صدق االتساق الداخمي:

جرػ التحقق مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة بتطبيق اإلستبانة عمى عينة استطبلعية  
( فردًا مف خارج عينة الدراسة، وتـ حساب معامل ارتباط بيرسوف بيف درجات كل 30)مكونة مف 

محور مف محاور االستبانة والدرجة الكمية لبلستبانة وكذلؾ تـ حساب معامل ارتباط بيرسوف بيف كل 
ئي فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممحور الذؼ تنتمي إليو وذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصا

(SPSS.) 
 استبانة الخصائص الريادية: -أ

معامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المحور األوؿ: )الثقة بالنفس( والدرجة الكمية لفقراتو 
 (:9رقـ ) جدوؿكما ىو مبيف ب
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( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول: )الثقة بالنفس( مع الدرجة الكمية 9) جدول
 لممحور األول

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 0.05دالة عند  0.380 أطرح أفكارؼ بسيولة، وأعرؼ أف اآلخريف يحترموف وجية نظرؼ.  .1
 0.05دالة عند  0.425 لدؼ القدرة عمى ترجمة األفكار إلى مياـ ونتائج.  .2
 0.01عند دالة  0.571 أفضل العمل الصعب الذؼ يحتاج إلى تحديات وصعاب.  .3
 0.01دالة عند  0.764 أعمل باستقبللية متوافقًا مع السياسات العميا لمبنؾ  .4
 0.01دالة عند  0.610 أحافع عمى الحموؿ المبتكرة في عممي بشكل مستمر.  .5
 0.01دالة عند  0.766 أتمسؾ بقراراتي في العمل بناءا عمى مياراتي والخبرات التي أمتمكيا.  .6

 0.463( = 0.01( وعند مستوػ داللة )28حرية )ية عند درجة جدولر 
   0.361( = 0.05( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 

السابق أف معامبلت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحور األوؿ والدرجة الكمية  جدوؿيبيف 
(، 0.766-0.380(، وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )0.01، 0.05لفقراتو دالة عند مستوػ داللة )

 وبذلؾ تعتبر فقرات المحور األوؿ صادقة لما وضعت لقياسو.
 

)المبادرة( والدرجة الكمية لفقراتو كما ىو مبيف  المحور الثاني:االتساق الداخمي ألداة الدراسة لفقرات 
 (:10رقـ ) جدوؿب

 ( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثاني" المبادرة" مع الدرجة الكمية لممحور الثاني10) جدول

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.674 ميارات العمل.أتطمع إلى أف أكوف ناجحًا في الحصوؿ عمى   .1
 0.01دالة عند  0.733 عندما أرغب بتحقيق أمر ما أحافع عمى وضوح اليدؼ.  .2
 0.01دالة عند  0.573 أمتمؾ رؤية دقيقة الكتشاؼ المشكبلت التي يعاني منيا اآلخروف.  .3
 0.05دالة عند  0.379 أعمل عمى بناء استراتيجية مستقبمي لعممي.  .4
 0.01دالة عند  0.700 بناء عبلقات جيدة مع زمبلء العمل لتطوير الخدمات المقدمة. أعمل عمى  .5
 0.01دالة عند  0.824 أبادر نحو االستفادة مف التطورات العممية في مجاؿ عممي.  .6

 0.463( = 0.01( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 
   0.361( = 0.05( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 
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السابق أف معامبلت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحور الثاني والدرجة الكمية  جدوؿيبيف 
(، 0.824-0.379(، وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )0.01، 0.05لفقراتو دالة عند مستوػ داللة )
 لثاني صادقة لما وضعت لقياسو.وبذلؾ تعتبر فقرات المحور ا

 
)اإلبداع( والدرجة الكمية لفقراتو كما ىو مبيف  االتساق الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المحور الثالث:

 (:11رقـ ) جدوؿب
"اإلبداع" مع الدرجة الكمية لممحور  ( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث11) جدول

 الثالث 

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.644 تشجعني إدارة البنؾ عمى تجربة أساليب جديدة في العمل.  .1
 0.01دالة عند  0.487 يمنح البنؾ مكافآت لؤلفكار الجديدة المقدمة مف قبل الموظفيف.  .2

3.  
يحفزني البنؾ لمحصوؿ عمى مؤىبلت فنية وعممية تسيـ في تطوير 

 الخدمات البنكية.أساليب تقديـ 
 0.01دالة عند  0.563

 0.01دالة عند  0.556 يدعـ البنؾ ماليًا ومعنويًا األنشطة التطويرية المقدمة مف قبل الموظفيف.  .4
 0.01دالة عند  0.543 لدؼ القدرة عمى تنظيـ أفكارؼ لتجزئة مياـ العمل.  .5
 0.01دالة عند  0.748 أبحث دائما عف طرؽ جديدة لتحسيف الخدمات المصرفية في بنكي.  .6

 0.463( = 0.01( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 
   0.361( = 0.05( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 

السابق أف معامبلت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحور الثالث والدرجة الكمية  جدوؿيبيف 
(، وبذلؾ 0.748-0.487(، وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )0.01لفقراتو دالة عند مستوػ داللة )

 تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسو.
 

)حب اإلنجاز( والدرجة الكمية لفقراتو كما ىو  المحور الرابع:االتساق الداخمي ألداة الدراسة لفقرات 
 (:12رقـ ) جدوؿمبيف ب
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  .( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الرابع "حب اإلنجاز" مع الدرجة الكمية لممحور الرابع12) جدول

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.823 مياـ ونتائج. لدػ القدرة عمى ترجمة األفكار إلى  .1
 0.01دالة عند  0.669 أنجز ما يسند إلى مف أعماؿ ب سموب متجدد.   .2
 0.01دالة عند  0.569 أشعر ب ف لي مساىمة خاصة بإنتاج أفكار جديدة في مجاؿ العمل  .3
 0.01دالة عند  0.622 أبتعد عف تكرار ما يفعمو اآلخروف في حل مشكبلت العمل.   .4
 0.01دالة عند  0.784 أفضل العمل الصعب الذؼ يحتاج إلى ميارات عالية.  .5
 0.01دالة عند  0.656 عندما أكوف ميتمًا بعمل معيف تقل حاجتي لمراحة.  .6

 0.463( = 0.01( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 
   0.361( = 0.05( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 

السابق أف معامبلت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحور الرابع والدرجة الكمية  جدوؿيبيف 
(، وبذلؾ 0.823-0.569(، وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )0.01لفقراتو دالة عند مستوػ داللة )

 تعتبر فقرات المحور الرابع صادقة لما وضعت لقياسو.
)االستقبلؿ وتحمل المسئولية( والدرجة الكمية  لفقرات المحور الخامس:االتساق الداخمي ألداة الدراسة 

 (:13رقـ ) جدوؿلفقراتو كما ىو مبيف ب
مع31)جذول انمسئونيت" انخبمس"االستقاللوتحمم منفقراثانمحور ارتببطكمفقرة معبمم )

انذرجتانكهيتنهمحورانخبمس

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.697 يتـ التحاور مع إدارة البنؾ بش ف إمكانية تبنى مشاريع جديدة.  .1
 0.05دالة عند  0.417 ثقافة البنؾ تشجع الموظفيف عمى التفكير بشكل مستقل.  .2
 0.05دالة عند  0.390 توجد حرية كافية لدػ الموظفيف لتطبيق األفكار الجديدة.  .3
 0.01دالة عند  0.470 أركز عمى أؼ موضوع ييمني أكثر مف أؼ شخص آخر.   .4
 0.05دالة عند  0.372 عند حل مشكمة ما استغرؽ وقتًا في دراسة المعمومات التي جمعتيا.  .5

6.  
اىتمامي ينصب عمى إنتاج أفكار جديدة أكثر مف اىتمامي بمحاولة 

 0.01دالة عند  0.601 الحصوؿ عمى موافقة اآلخريف.

 0.01دالة عند  0.729 متمسؾ ب ىدافي وأصر عمى تحقيقيا.  .7
 0.463( = 0.01( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 
   0.361( = 0.05( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 
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السابق أف معامبلت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحور الخامس والدرجة  جدوؿيبيف 
-0.372(، وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )0.01، 0.05الكمية لفقراتو دالة عند مستوػ داللة )

 (، وبذلؾ تعتبر فقرات المحور الخامس صادقة لما وضعت لقياسو.0.729
 

)المخاطرة( والدرجة الكمية لفقراتو كما ىو  ت المحور السادس:االتساق الداخمي ألداة الدراسة لفقرا
 (:14رقـ ) جدوؿمبيف ب
( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور السادس "المخاطرة" مع الدرجة الكمية لممحور 14) جدول

 السادس 

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 0.05دالة عند  0.435 أسعى إلى المغامرة في أعماؿ غير واضحة النتائج.   .1
 0.01دالة عند  0.568 أتخذ قرارات جريئة بالرغـ مف حالة البلتاكد التي تحيط بطبيعة عممي.  .2

3.  
أسعى إلى إرضاء الفئات المستيدفة حتى لو تحممت اعباء أكبر قياسًا 

 بإمكاناتي.
 0.01دالة عند  0.638

 0.05دالة عند  0.453 لمعمل بجرأة في الحاالت التي تتسـ بمخاطرة عالية. أميل  .4
 0.01دالة عند  0.603 أميل دائما الى تجنب الخوؼ والتقدـ نحو األماـ  .5
 0.05دالة عند  0.372 لدؼ القدرة عمى تحميل مياـ العمل التي أقوـ بيا.  .6
 0.01عند دالة  0.587 أحدد تفاصيل العمل قبل البدء بتنفيذه.  .7

 0.463( = 0.01( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 
   0.361( = 0.05( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 

السابق أف معامبلت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحور السادس والدرجة  جدوؿيبيف 
-0.372(، وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )0.01، 0.05الكمية لفقراتو دالة عند مستوػ داللة )

 (، وبذلؾ تعتبر فقرات المحور السادس صادقة لما وضعت لقياسو.0.638
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قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل محور  لمتحقق من الصدق البنائي لممحاور
( يوضح 15) جدولمن محاور االستبانة والمحاور األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكمية لالستبانة و 

 ذلك.
( مصفوفة معامالت ارتباط كل محور من محاور االستبانة والمحاور األخرى لالستبانة وكذلك 15) جدول

 مع الدرجة الكمية

 المجموع 
المحور 

األول الثقة 
 بالنفس

المحور 
الثاني 
 المبادرة

المحور 
الثالث 
 اإلبداع

المحور 
الرابع حب 

 اإلنجاز

المحور 
الخامس 

االستقالل 
وتحمل 

 المسئولية

المحور 
السادس 
 المخاطرة

المحور األول الثقة 
 بالنفس

0.934 1      

المحور الثاني 
 المبادرة

0.893 0.850 1     

    1 0.743 0.850 0.896 المحور الثالث اإلبداع
المحور الرابع حب 

 اإلنجاز
0.845 0.702 0.728 0.744 1   

المحور الخامس 
االستقالل وتحمل 

 المسئولية
0.919 0.830 0.864 0.753 0.715 1  

المحور السادس 
 المخاطرة

0.551 0.555 0.665 0.673 0.822 0.732 1 

 0.463( = 0.01( وعند مستوػ داللة )28حرية )ية عند درجة جدولر 
   0.361( = 0.05( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 

السابق أف جميع المحاور ترتبط يبعضيا البعض وبالدرجة الكمية لبلستبانة ارتباطًا  جدوؿيتضح مف 
( وىذا يؤكد أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات 0.01ذو داللة إحصائية عند مستوػ داللة )

 واالتساؽ الداخمي.
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 :االستراتيجياستبانة التخطيط  -ب
ة لفقرات استبانة الكفاءة االدارية والدرجة الكمية لفقراتيا كما معامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراس

 (:16رقـ ) جدوؿىو مبيف ب

 والدرجة الكمية لفقراتيا االستراتيجي( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات استبانة التخطيط 16) جدول

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 0.05دالة عند  0.370 االستراتيجيلدػ اإلدارة العميا لمبنؾ فيـ واضح بعممية التخطيط   .1
 0.01دالة عند  0.600 لتطوير أدائو االستراتيجيتمتـز اإلدارة العميا بالتخطيط   .2
 0.01دالة عند  0.717 االستراتيجيتوفر إدارة البنؾ الموارد البشرية والموجستية البلزمة لمتخطيط   .3
 0.01دالة عند  0.665 االستراتيجيتخصص إدارة البنؾ الموارد المالية البلزمة لمتخطيط   .4
 0.01دالة عند  0.838 بيف الموظفيف االستراتيجييسود في البنؾ ثقافة التخطيط   .5

6.  
يقـو البنؾ بتحميل البيئة الخارجية لمتعرؼ عمى المتغيرات )السياسية، 

 0.01دالة عند  0.653 ،...( التي تؤثر عمى عمميا في المستقبل. االجتماعية، االقتصادية، الثقافية

7.  
يقوـ البنؾ بتحديد الفرص والتيديدات التي تواجييا مف خبلؿ تحميل البيئة 

 0.01دالة عند  0.808 الخارجية.

8.  
يقـو البنؾ بتحديد نقاط القوة والضعف لدييا مف خبلؿ تحميل البيئة 

 0.01دالة عند  0.736 الداخمية.

9.  
يعمل البنؾ وفق رؤية واضحة لممحافظة عمى واستثمار نقاط القوة والتقميل 

 0.01دالة عند  0.749 مف نقاط الضعف.

 0.01دالة عند  0.849 يقـو البنؾ بتطوير رؤية واضحة ومكتوبة.  .10
 0.01دالة عند  0814 يقـو البنؾ بتطوير رسالة واضحة ومكتوبة.  .11
 0.01دالة عند  0.633 سموكو.يتبنى البنؾ قيـ ومبادغ تحكـ   .12
 0.01دالة عند  0.615 ة بشكل واضح ومكتوباالستراتيجييقـو البنؾ بتطوير أىدافو   .13
 0.01دالة عند  0.820 ة مع رؤية البنؾ ورسالتو.االستراتيجيتنسجـ األىداؼ   .14

يقوـ البنؾ بتطوير أىداؼ مرحمية محددة قابمة لمقياس يمكف تحقيقيا وواقعية   .15
 بزمف الخطة. ومرتبطة

 0.01دالة عند  0.588

ات المناسبة التي تتبلءـ مع قدراتيا الداخمية االستراتيجييضع البنؾ   .16
 والظروؼ الخارجية التي تواجو المؤسسة.

 0.01دالة عند  0.749

 0.01دالة عند  0.787 ات بما ينسجـ مع رؤيتو ورسالتو وأىدافو.االستراتيجييختار البنؾ   .17
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معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.738 خطة إستراتيجية مكتوبة.يطور البنؾ   .18

19.  
تشتمل الخطط التنفيذية عمى جداوؿ لؤلنشطة والوقت الزمني المطموب 

 0.01دالة عند  0.562 لتنفيذىا وتكاليفيا.

 0.01دالة عند  0.709 تشرؾ إدارة الموارد البشرية المتخصصيف عند وضع الخطط التنفيذية.  .20

السياسات واإلجراءات المناسبة البلزمة لتنفيذ يطور البنؾ مجموعة مف   .21
 األنشطة وتحقيق النتائج المخطط ليا.

 0.01دالة عند  0.694

 0.01دالة عند  0.852 ة.االستراتيجييطور البنؾ ىيكل تنظيمي مناسب لتنفيذ خطتو   .22
 0.01دالة عند  0.820 ة.االستراتيجيتمارس اإلدارة دورا رقابيا عمى تنفيذ الخطة   .23
 0.01دالة عند  0.855 لدػ البنؾ نظاـ مراقبة وتقييـ واضح ومكتوب.  .24
 0.01دالة عند  0.815 يقـو البنؾ بالمراقبة الداخمية ألدائيا في تنفيذ الخطة.  .25

26.  
ة االستراتيجيتستخدـ اإلدارة مؤشرات أداء واضحة لمراقبة تنفيذ خطتيا 

 0.01دالة عند  0.848 والتنفيذية.

 0.01دالة عند  0.633 بإجراء تقييـ خارجي لتقييـ أدائو في تنفيذ الخطة.يقـو البنؾ   .27
 0.01دالة عند  0.699 يستفيد البنؾ مف نتائج التقييـ في تطوير عممو.  .28

 0.463( = 0.01( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 

   0.361( = 0.05( وعند مستوػ داللة )28ية عند درجة حرية )جدولر 

" االستراتيجيالسابق معامبلت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات استبانة "التخطيط  جدوؿيبيف 
، 0.05والدرجة الكمية لفقراتو، والذؼ يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ داللة )

(، وبذلؾ تعتبر فقرات االستبانة 0.855-0.370محصورة بيف المدػ ) (، ومعامبلت االرتباط0.01
 صادقة لما وضعت لقياسو.

 

 ثبات االستبانة: 
أجرت الباحثة خطوات الت كد مف ثبات اإلستبانة وذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة 

 االستطبلعية بطريقتيف وىما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ. 
 : Split-Half Coefficient ة النصفيةطريقة التجزئ -1

تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث  
احتسبت درجة النصف األوؿ لكل محور مف محاور االستبانة وكذلؾ درجة النصف الثاني مف 
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الدرجات وذلؾ بحساب معامل االرتباط بيف النصفيف ثـ جرػ تعديل الطوؿ باستخداـ معادلة 
 ( يوضح ذلؾ:17) جدوؿو   (Spearman-Brown Coefficient)سبيرماف براوف 

( يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل محور من محاور االستبانة وكذلك 17) جدول
 ات بعد التعديلاالستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثب

االرتباط قبل  عدد الفقرات المحاور
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.924 0.858 6 المحور األوؿ الثقة بالنفس
 0.878 0.782 6 المحور الثاني المبادرة
 0.928 0.866 6 المحور الثالث اإلبداع

 0.858 0.751 6 المحور الرابع حب اإلنجاز
 0.855 0.747 7* االستقبلؿ وتحمل المسئوليةالمحور الخامس 

 0.872 0.773 7* المحور السادس المخاطرة
 0.930 0.870 38 الدرجة الكمية الستبانة الخصائص الريادية

 0.961 0.925 28 االستراتيجيالدرجة الكمية الستبانة التخطيط 
 * تـ استخداـ معامل جتماف ألف النصفيف غير متساوييف.

( الستبانة الخصائص الريادية 0.930السابق أف معامل الثبات الكمي ) جدوؿيتضح مف 
ىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات  االستراتيجي( الستبانة التخطيط 0.961)

 تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
 

 طريقة ألفا كرونباخ: -2
استخدمت الباحثة طريقة أخرػ مف طرؽ حساب الثبات وىي طريقة ألفا كرونباخ، وذلؾ  

إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصمت عمى قيمة معامل ألفا لكل محور مف محاور االستبانة 
 ( يوضح ذلؾ:18) جدوؿوكذلؾ لبلستبانة ككل و 
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 اور االستبانة وكذلك لالستبانة ككل ( يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من مح18) جدول

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور
 0.921 6 المحور األوؿ الثقة بالنفس

 0.925 6 المحور الثاني المبادرة
 0.938 6 المحور الثالث اإلبداع

 0.839 6 المحور الرابع حب اإلنجاز
 0.868 7 المحور الخامس االستقبلؿ وتحمل المسئولية

 0.891 7 المحور السادس المخاطرة
 0.942 38 الدرجة الكمية الستبانة الخصائص الريادية

 0.968 28 االستراتيجيالدرجة الكمية الستبانة التخطيط 
( الستبانة الخصائص الريادية 0.942السابق أف معامل الثبات الكمي ) جدوؿيتضح مف 

ىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات  االستراتيجي( الستبانة التخطيط 0.968)
 تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 Statistical Package for theتـ تفريغ وتحميل اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميل اإلحصائي 

Social Sciences  (SPSS). 
الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوؼ  -اختبار كولمجوروؼ  تـ استخداـ

 (.19، وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ )إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو
 ( يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي19جدول )

القيمة االحتمالية  عدد الفقرات المحور
(Sig.) 

 0.200 38 الدرجة الكمية الستبانة الخصائص الريادية
 0.200 28 االستراتيجيالدرجة الكمية الستبانة التخطيط 

 

لمحاور الدراسة كانت  (.Sig)( تؤكد أف القيمة االحتمالية 18النتائج الموضحة في جدوؿ )
0.05مستوػ الداللة أكبر مف   وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي، 

 حيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة. 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
اإلحصائي وتـ استخداـ  (SPSS)لقد قامت الباحثة بتفريغ وتحميل اإلستبانة مف خبلؿ برنامج 

 األساليب اإلحصائية التالية:

العالقة بين الخصائص الريادية لدى التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمعرفة  -1
 .في قطاع غزة االستراتيجياإلدارة العميا في البنوك التجارية والتخطيط 

 ".Pearsonارتباط بيرسوف " إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة تـ استخداـ معامل -2
إليجاد معامل ثبات االستبانة تـ استخداـ معامل ارتباط سبيرماف برواف لمتجزئة النصفية  -3

 المتساوية، ومعادلة جتماف لمتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ.
ـ لمعرفة يستخد K-S) )  :Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوؼ  -اختبار كولمجوروؼ  -4

 ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.
 لمفروؽ بيف متوسطات عينتيف مستقمتيف يعزػ لمتغير الجنس. T.Testاختبار  -5
تحميل التبايف األحادؼ لمفروؽ بيف متوسطات ثبلث عينات ف كثر تعزػ لمتغير العمر، والمؤىل  -6

 العممي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة.
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 اإلطار العممي لمدراسة

 )مناقشة متغيرات الدراسة والفرضيات(
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 نتائج الدراسة
ستقـو الباحثة في ىذا الفصل بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التوصل إلييا مف خبلؿ تطبيق 
عمى أدوات الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تـ التوصل إليو مف نتائج مف خبلؿ اإلجابة 

 تساؤالت الدراسة والتحقق مف فروضيا:
 اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة:

ينص السؤال األول من أسـئمة الدراسـة عمـى: "مـا مسـتوى الخصـائص الرياديـة لـدى المـدراء 
 العاممين في البنوك التجارية بقطاع غزة؟

لمتوسػػطات والنسػػب المئويػػة، ولئلجابػػة عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ التكػػرارات وا
 التالي يوضح ذلؾ: جدوؿو 

( التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت 20) جدول
 (158االستبانة وكذلك ترتيبيا )ن =

عدد  المحاور
االنحراف  المتوسط الفقرات

 المعياري 
الوزن 
 الترتيب النسبي

 4 76.20 56511. 3.8101 6 الثقة بالنفس
 6 74.60 61866. 3.7300 6 المبادرة
 5 75.61 55039. 3.7806 6 اإلبداع

 3 76.56 61083. 3.8281 6 حب اإلنجاز
 2 78.82 54824. 3.9412 7 االستقالل وتحمل المسئولية

 1 80.29 48911. 4.0145 7 المخاطرة
 ` 77.15 43517. 3.8574 38 الدرجة الكمية لالستبانة

السػػػػػابق أف محػػػػػور المخػػػػػاطرة" قػػػػػد احتػػػػػل المرتبػػػػػة األولػػػػػى بػػػػػوزف نسػػػػػبي  جػػػػػدوؿيتضػػػػػح مػػػػػف  
%(، تػػػػػػبل ذلػػػػػػؾ محػػػػػػور االسػػػػػػتقبلؿ وتحمػػػػػػل المسػػػػػػئولية احتػػػػػػل المرتبػػػػػػة الثانيػػػػػػة بػػػػػػوزف نسػػػػػػبي 80.29)
%(، وجػػاء فػػي 76.56%(، ثػػـ جػػاء محػػور حػػب اإلنجػػاز ليحتػػل المرتبػػة الثالثػػة بػػوزف نسػػبي )78.82)

%(، وفي المرتبة الخامسة محػور اإلبػداع بػوزف 76.20الثقة بالنفس بوزف نسبي )المرتبة الرابعة محور 
%(، ولقػد 74.60%(، وفي المرتبة السادسة واألخيرة جاء محور المبػادرة بػوزف نسػبي )75.61نسبي )

 %(.77.15كاف الوزف النسبي لممجموع الكمي لمخصائص الريادية )
 

يػر داخػل البنػوؾ التجاريػة بالخصػائص الرياديػة مػف وتعزو الباحثػة ذلػؾ إلػى مػدػ االىتمػاـ الكب
خػػبلؿ العمميػػات اإلداريػػػة الفعالػػة بػػداخميا، وقػػػوة أنظمػػة المعمومػػػات وقواعػػد البيانػػات التػػػي يػػتـ االعتمػػػاد 
عمييا، ومػدػ االىتمػاـ بػالبرامج التدريبيػة التػي تقػدميا لمعػامميف داخػل البنػوؾ، كمػا أف االىتمػاـ بتحقيػق 

قبل المدراء وأنيـ يقوموف بت دية عمميـ بسرعة وعدـ الميل ليدر الوقت الثميف  األىداؼ الموضوعة مف
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واتخػػاذ القػػرارات الميمػػة واالعتمػػاد عمػػى الػػنفس والعمػػل تحػػت الضػػغط والحػػاالت التػػي تتسػػـ بعػػدـ الت كػػد 
لػؾ والعمل بجيود استثنائية ينمى الخصائص الريادية لدػ المدراء العػامميف فػي البنػوؾ التجاريػة ، كػل ذ

يوضػػح مػػدػ اىتمػػاـ المػػدراء العػػامميف فػػي البنػػوؾ التجاريػػة فػػي قطػػاع غػػزة بالخصػػائص الرياديػػة واىتمػػاـ 
 البنوؾ التجارية كذلؾ في الخصائص الريادية.

 

(، ودراسػػة 2009وتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا توصػػمت إليػػو كػػل مػػف دراسػػة )الشػػيخ، وآخػػروف، 
(Álvarez-Herranz، ett.al، 2011( و دراسػة ،)Karimi، et..al، 2011 ،(، و دراسػة )حسػيف

2009.) 
(، 2011وتتعػارض ىػػذه النتيجػػة مػع مػػا توصػػمت إليػو كػػل مػػف دراسػة دراسػػة )ناصػػر والعمػػرؼ، 

 (.2008(، دراسة )الكساسبة، Tajeddini & Mueller، 2009(، ودراسة )2011ودراسة شعباف )
 

 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:
لـدى المـدراء  االسـتراتيجيل الثاني من أسئمة الدراسة عمى: ما مستوى التخطـيط ينص السؤا

 العاممين في البنوك التجارية بقطاع غزة؟
ولئلجابػػة عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ التكػػرارات والمتوسػػطات والنسػػب المئويػػة، 

 التالي يوضح ذلؾ: جدوؿو 
واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لالستبانة وكذلك ترتيبيا ( التكرارات والمتوسطات 21) جدول

 (237)ن =

عدد  المحاور
 الفقرات

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 82.93 0.5243 4.1463 28 االستراتيجيالدرجة الكمية التخطيط 

 %(.82.93) االستراتيجيالتخطيط السابق أف الوزف النسبي لمدرجة الكمي  جدوؿيتضح مف 
لػػػدػ المػػػدراء العػػػامميف فػػػي البنػػػوؾ  االسػػػتراتيجيممػػػا سػػػبق يتضػػػح أف ىنػػػاؾ مسػػػتوػ لمتخطػػػيط 

التجارية بقطاع غزة، وتعزو الباحثة ذلؾ إلى قدرة العامميف داخل البنوؾ عمى القياـ ب عمػاليـ ووظػائفيـ 
طػور بمػا يتناسػػب عمػى أكمػل وجػو، واسػتخداـ المسػتحدثات التكنولوجيػة داخػػل العمػل بشػكل صػحيح ومت

مع تطور التكنولوجيا، ووجود استراتيجيات ينسجـ معيا وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو كػل مػف 
(، ودراسػة )أبػو زيػد، 2012(، ودراسة )عاشػور، 2011(، ودراسة )الدجني، 2014دراسة )أبو حسنة، 

 ،(.Seibert 2004(، ودراسة سيبرت )2003
(، ودراسػة 2013مػع مػا توصػمت إليػو كػل مػف دراسػة )الصػدر،  كما أنيا تتعارض ىذه النتيجة

 العامميف مف حيث رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا. (.2003(، ودراسة )الفرا، 2007)صياـ، 
 



71 

 

 اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة:
 

ينص السؤال الثالث من أسئمة الدراسة عمى: توجد عالقة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 
(05.0 بين الخصائص الريادية بمكوناتيا والتخطيط )لممديرين العاممين في البنـوك  االستراتيجي

 التجارية في قطاع غزة.
ال توجـد عالقـة ذات داللـة ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامػت الباحثػة بصػياغة الفرضػية التاليػة:  

 االســـتراتيجي( بـــين الخصـــائص الرياديـــة بمكوناتيـــا والتخطـــيط 05.0إحصـــائية عنـــد مســـتوى )
 .لممديرين العاممين في البنوك التجارية في قطاع غزة

( 22) جػدوؿولمتحقق مػف صػحة ىػذا الفػرض قامػت الباحثػة باسػتخداـ معامػل ارتبػاط بيرسػوف و 
 يوضح ذلؾ:

 االستراتيجي( معامل ارتباط بيرسون بين الخصائص الريادية والتخطيط 22جدول )

 المقياس
 الدرجة الكمية

 مستوى الداللة االستراتيجيلمتخطيط  

0.01دالة عند  0.470 المحور األوؿ الثقة بالنفس  
0.01دالة عند  0.573 المحور الثاني المبادرة  
0.01دالة عند  0.365 المحور الثالث اإلبداع  

0.01دالة عند  0.535 المحور الرابع حب اإلنجاز  
0.01دالة عند  0.559 الخامس االستقبلؿ وتحمل المسئولية المحور  

0.01دالة عند  0.637 المحور السادس المخاطرة  
0.01دالة عند  0.678 الدرجة الكمية الستبانة الخصائص الريادية  

   0.098( = 0.05( وعند مستوػ داللة )158ية عند درجة حرية )جدولر 

 0.128( = 0.01مستوػ داللة ) ( وعند158ية عند درجة حرية )جدولر 

( بػػػيف 05.0السػػػابق وجػػود عبلقػػػة ذات داللػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػػتوػ ) جػػدوؿيتضػػح مػػػف 
مكونػػػػات الخصػػػػائص الرياديػػػػة )الثقػػػػة بػػػػالنفس، المبػػػػادرة، اإلبػػػػداع، حػػػػب اإلنجػػػػاز، االسػػػػتقبلؿ وتحمػػػػل 

 .االستراتيجيالمسئولية، المخاطرة( والتخطيط 
(، ودراسػة )إسػػماعيل، 2013النتيجػػة مػع مػػا توصػمت إليػػو كػل مػػف دراسػة )القاسػػـ، وتتفػق ىػذه 

(، ودراسػػػة 2011(، ودراسػػػة )البنػػػواف، Álvarez-Herranz، ett.al، 2011(، ودراسػػػة )2010
 (.2007(، ودراسة )صالح، وجاسـ، 2011)ناصر والعمرؼ، 

 ،Jaafar، et..alكمػػا أنيػػا تتعػػارض ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا توصػػمت إليػػو كػػل مػػف دراسػػة )
 (.2009(، ودراسة )حسيف، 2010
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 اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة:
يــنص الســؤال الرابــع مــن أســئمة الدراســة عمــى: ىــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 

( بــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول الخصــائص الرياديــة وعالقتيــا فــي 05.0الداللــة )
لممـــديرين العـــاممين فـــي البنـــوك التجاريـــة فـــي قطـــاع غـــزة تعـــزى إلـــى:  االســـتراتيجيتبنـــي التخطـــيط 

 سنوات الخدمة(. –التخصص   -المؤىل العممي  –المسمى الوظيفي-العمر  -)الجنس
 

 : التاليةحثة بصياغة الفرضيات ولإلجابة عمى ىذا السؤال قامت البا
 ينص الفرض األول من فروض الدراسة عمى:

ـــة ) ـــد مســـتوى الدالل ـــة إحصـــائية عن ( بـــين متوســـطات 05.0ال توجـــد فـــروق ذات دالل
لممـديرين  االسـتراتيجياستجابات المبحـوثين حـول الخصـائص الرياديـة وعالقتيـا فـي تبنـي التخطـيط 

 ك التجارية في قطاع غزة تعزى الجنس )ذكر، أنثى(؟العاممين في البنو 
( 23) جػػػدوؿ" و T. testولمتحقػػق مػػف صػػػحة ىػػذا الفػػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػػتخداـ اختبػػار "

 يوضح ذلؾ:
 ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس )ذكور، إناث(23جدول )

االنحراف  المتوسط العدد الجنس المحاور
 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت" المعياري 

 الثقة بالنفس
 57020. 3.8062 135 ذكر

غير دالة  0.832 0.212
 54588. 3.8333 23 أنثى إحصائياً 

 المبادرة
 59637. 3.7469 135 ذكر

غير دالة  0.406 0.834
 74359. 3.6304 23 أنثى إحصائياً 

 اإلبداع
 52829. 3.7765 135 ذكر

غير دالة  0.824 0.223
 67915. 3.8043 23 أنثى إحصائياً 

 حب اإلنجاز
 58889. 3.8370 135 ذكر

غير دالة  0.656 0.446
 73959. 3.7754 23 أنثى إحصائياً 

 51336. 3.9767 135 ذكر االستقبلؿ وتحمل المسئولية
 دالة إحصائياً  0.048 1.990

 69760. 3.7329 23 أنثى
 47638. 4.0169 135 ذكر المخاطرة

غير دالة  0.879 0.153
 56980. 4.0000 23 أنثى إحصائياً 

الدرجة الكمية الستبانة 
 الخصائص الريادية

 43067. 3.8673 135 ذكر
غير دالة  0.494 0.686

 46650. 3.7998 23 أنثى إحصائياً 
الدرجة الكمية الستبانة 

 االستراتيجيالتخطيط 
 52116. 3.8437 135 ذكر

غير دالة  0.879 0.153
 55415. 3.8618 23 أنثى إحصائياً 

 1.96( = 0.05( وعند مستوػ داللة )158ية عند درجة حرية )جدولقيمة "ت" 
 2.58( = 0.01( وعند مستوػ داللة )158ية عند درجة حرية )جدولقيمة "ت" 



77 

 

يػػػة فػػػي محػػػور جدولالسػػػابق أف قيمػػػة "ت" المحسػػػوبة أكبػػػر مػػػف قيمػػػة "ت"  جػػػدوؿيتضػػػح مػػػف 
االسػػتقبلؿ وتحمػػل المسػػئولية، وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزػ لمتغيػػر الجػػنس، 

 والفروؽ لصالح الذكور. 
يػة فػي جميػع المحػاور وفػي الدرجػة جدولكما يتضح أف قيمة "ت" المحسوبة اقػل مػف قيمػة "ت" 

، وىذا يػدؿ عمػى عػدـ االستراتيجية الستبانة الخصائص الريادية والدرجة الكمية الستبانة التخطيط الكمي
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزػ لمتغير الجنس.

(، ودراسػػة )صػػياـ، 2008وتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا توصػػمت إليػػو كػػل مػػف دراسػػة )الضػػمور، 
إلػػى أنػػو ال يوجػد فػػروؽ تعػػزػ لمتغيػر الجػػنس فػػي التػػي توصػمت  (2008دراسػة )الكساسػػبة، (، و 2007

 .االستراتيجيالخصائص الريادية والتخطيط 
 

 الفرض الثاني من فروض الدراسة:
: ال توجــد فـــروق ذات داللــة إحصـــائية عنـــد يػػنص الفػػرض الثػػاني مػػػف فػػروض الدراسػػة عمػػػى

( بين متوسطات استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية وعالقتيا 05.0مستوى الداللة )
لممـديرين العـاممين فـي البنـوك التجاريـة فـي قطـاع غـزة تعـزى العمــر  االسـتراتيجيفـي تبنـي التخطـيط 

 سنة فما فوق(؟ 50سنة،  50أقل من -35سنة،  35أقل من -20)
سػػموب تحميػػل التبػػايف األحػػادؼ ولمتحقػػق مػػف صػػحة ىػػذا مػػف الفػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أ

One Way ANOVA. 
( مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" 24جدول )

 ومستوى الداللة تعزى لمتغير العمر
مجموع  مصدر التباين المحاور

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 الثقة بالنفس

 249. 2 498. بيف المجموعات
.777 

 
.462 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

داخل 
 320. 155 49.639 المجموعات
  157 50.137 المجموع

 المبادرة

 122. 2 243. بيف المجموعات
.315 

 
.730 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

داخل 
 386. 155 59.846 المجموعات
  157 60.089 المجموع

 اإلبداع
 018. 2 036. بيف المجموعات

.059 
 

.942 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

داخل 
 307. 155 47.524 المجموعات
  157 47.560 المجموع
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مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 حب اإلنجاز

 172. 2 344. بيف المجموعات
.457 

 
.634 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

داخل 
 376. 155 58.235 المجموعات
  157 58.579 المجموع

االستقبلؿ وتحمل 
 المسئولية

 033. 2 067. بيف المجموعات
.110 

 
.896 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

داخل 
 304. 155 47.122 المجموعات
  157 47.189 المجموع

 المخاطرة

 150. 2 300. بيف المجموعات
.624 

 
.537 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

داخل 
 240. 155 37.259 المجموعات
  157 37.559 المجموع

الدرجة الكمية الستبانة 
 الخصائص الريادية

 059. 2 118. بيف المجموعات
.308 

 
.736 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

داخل 
 191. 155 29.614 المجموعات
  157 29.732 المجموع

الدرجة الكمية 
الستبانة التخطيط 

 االستراتيجي

 345. 2 689. بيف المجموعات
1.258 

 
.287 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

داخل 
 274. 155 42.468 المجموعات
  157 43.157 المجموع

 3.82( = 0.01( وعند مستوػ داللة )2،155ية عند درجة حرية )جدولؼ 
  2.62( = 0.05( وعند مستوػ داللة )2،155ية عند درجة حرية )جدولؼ 

ية عند مستوػ داللة جدولالسابق أف قيمة "ؼ" المحسوبة أقل مف قيمة "ؼ"  جدوؿيتضح مف 
( في جميع المحاور وفي الدرجة الكمية الستبانة الخصائص الريادية والدرجة الكمية الستبانة 0.05)

 ، أؼ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزػ لمتغير العمر.االستراتيجيالتخطيط 

 ،Álvarez-Herranz، ett.alدراسػػة )ع مػػا توصػػمت إليػػو كػػل مػػف وتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػ
التػػػي  (،2008دراسػػة )الكساسػػػبة، (، و 2007(، ودراسػػة )صػػػياـ، 2008، ودراسػػة )الضػػػمور، (2011

 .االستراتيجيتوصمت إلى أنو ال يوجد فروؽ تعزػ لمتغير العمر في الخصائص الريادية والتخطيط 
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 الفرض الثالث من فروض الدراسة:
: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد يػػنص الفػػرض الثالػػث مػػف فػػروض الدراسػػة عمػػى

( بين متوسطات استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية وعالقتيا 05.0مستوى الداللة )
المسـمى لممديرين العاممين في البنوك التجاريـة فـي قطـاع غـزة تعـزى  االستراتيجيفي تبني التخطيط 

 الوظيفي )مدير عام، مدير التمويل، عضو مجمس إدارة، موظف(؟
 

ولمتحقػػق مػػف صػػحة ىػػذا مػػف الفػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػموب تحميػػل التبػػايف األحػػادؼ 
One Way ANOVA. 

( مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" 25جدول )
 لمتغير المسمى الوظيفيومستوى الداللة تعزى 

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 مستوى الداللة الداللة

 الثقة بالنفس
 1.067 340. 3 1.021 بيف المجموعات

 
.365 

 
غير دالة 
 319. 154 49.116 داخل المجموعات إحصائياً 

  157 50.137 المجموع

 المبادرة
 986. 377. 3 1.132 بيف المجموعات

 
.401 

 
غير دالة 
 383. 154 58.957 داخل المجموعات إحصائياً 

  157 60.089 المجموع

 اإلبداع
 646. 197. 3 591. بيف المجموعات

 
.586 

 
غير دالة 
 305. 154 46.969 داخل المجموعات إحصائياً 

  157 47.560 المجموع

 حب اإلنجاز
 1.844 677. 3 2.032 بيف المجموعات

 
.141 

 
غير دالة 
 367. 154 56.547 داخل المجموعات إحصائياً 

  157 58.579 المجموع
 1.311 392. 3 1.175 بيف المجموعات االستقبلؿ وتحمل المسئولية

 
.273 

 
غير دالة 
 299. 154 46.014 داخل المجموعات إحصائياً 

  157 47.189 المجموع

 المخاطرة
 3.077 708. 3 2.124 بيف المجموعات

 
.029 

 230. 154 35.435 داخل المجموعات دالة إحصائياً  
  157 37.559 المجموع

الدرجة الكمية الستبانة 
 الخصائص الريادية

 1.862 347. 3 1.041 بيف المجموعات
 

.138 
 

غير دالة 
 186. 154 28.691 المجموعاتداخل  إحصائياً 

  157 29.732 المجموع
الدرجة الكمية الستبانة 

 االستراتيجيالتخطيط 
 879. 242. 3 727. بيف المجموعات

 
.453 

 
غير دالة 
 276. 154 42.431 داخل المجموعات إحصائياً 

  157 43.157 المجموع
 3.82( = 0.01مستوػ داللة )( وعند 3،154ية عند درجة حرية )جدولؼ 
  2.62( = 0.05( وعند مستوػ داللة )3،154ية عند درجة حرية )جدولؼ 
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ية عند مستوػ داللة جدولالسابق أف قيمة "ؼ" المحسوبة أقل مف قيمة "ؼ"  جدوؿيتضح مف 
انة ( في جميع المحاور وفي الدرجة الكمية الستبانة الخصائص الريادية والدرجة الكمية الستب0.05)

، عدا محور المخاطرة، أؼ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزػ لمتغير االستراتيجيالتخطيط 
 المسمى الوظيفي.

(، ودراسة )الضمور، 2013وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو كل مف دراسة )القاسـ، 
(، التي توصمت إلى أنو ال يوجد فروؽ تعزػ لمتغير المسمى 2007(، ودراسة )صياـ، 2008

 .االستراتيجيالوظيفي في الخصائص الريادية والتخطيط 

 التالي توضح ذلؾ: جدوؿر شيفيو البعدؼ و ولمعرفة اتجاه الفروؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبا
 ( يوضح اختبار شيفيو في محور المخاطرة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي26جدول )

 موظف عضو مجمس إدارة مدير التمويل مدير عام 

 0 مدير عام
 

 
 

  0 0.238 مدير دائرة
 

  0 0.282 0.043 مراقب فرع
*0.342 0.103 موظف مسئول  0.059 0 

 0.01عند  * دالة
، ولـ مراقب الفرعلصالح  ومراقب الفرع الدائرةالسابق وجود فروؽ بيف مدير  جدوؿيتضح مف 

 يتضح فروؽ في المسميات الوظيفية األخرػ.
 

 الفرض الرابع من فروض الدراسة:
: ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد يػػػنص الفػػػرض الرابػػػع مػػػف فػػػروض الدراسػػػة عمػػػى

( بين متوسطات استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية وعالقتيا 05.0مستوى الداللة )
لممـديرين العـاممين فـي البنـوك التجاريـة فـي قطـاع غـزة تعـزى المؤىـل  االستراتيجيفي تبني التخطيط 

 العممي )دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، دبموم(؟
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ولمتحقػػق مػػف صػػحة ىػػذا مػػف الفػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػموب تحميػػل التبػػايف األحػػادؼ 
One Way ANOVA. 

 
( مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" 27جدول )

 ومستوى الداللة تعزى لمتغير المؤىل العممي

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 مستوى الداللة الداللة

 الثقة بالنفس
 131. 2 261. بيف المجموعات

.406 
 

.667 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 322. 155 49.876 داخل المجموعات
  157 50.137 المجموع

 المبادرة
 259. 2 518. بيف المجموعات

.674 
 

.511 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 384. 155 59.571 داخل المجموعات
  157 60.089 المجموع

 اإلبداع
 361. 2 721. بيف المجموعات

1.193 
 

.306 
 

غير دالة 
 302. 155 46.839 داخل المجموعات إحصائياً 

  157 47.560 المجموع

 حب اإلنجاز
 453. 2 906. بيف المجموعات

1.218 
 

.299 
 

غير دالة 
 372. 155 57.673 داخل المجموعات إحصائياً 

  157 58.579 المجموع
 269. 2 538. بيف المجموعات االستقبلؿ وتحمل المسئولية

.894 
 

.411 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 301. 155 46.651 داخل المجموعات
  157 47.189 المجموع

 المخاطرة
 002. 2 005. بيف المجموعات

.009 
 

.991 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 242. 155 37.554 داخل المجموعات
  157 37.559 المجموع

الدرجة الكمية الستبانة 
 الخصائص الريادية

 049. 2 098. بيف المجموعات
.257 

 
.774 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 191. 155 29.633 داخل المجموعات
  157 29.732 المجموع

الدرجة الكمية الستبانة 
 االستراتيجيالتخطيط 

 446. 2 892. بيف المجموعات
1.635 

 
.198 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 273. 155 42.266 داخل المجموعات
  157 43.157 المجموع

 3.82( = 0.01( وعند مستوػ داللة )2،155ية عند درجة حرية )جدولؼ 
  2.62( = 0.05( وعند مستوػ داللة )2،155ية عند درجة حرية )جدولؼ 
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ية عند مستوػ داللة جدولالسابق أف قيمة "ؼ" المحسوبة أقل مف قيمة "ؼ"  جدوؿيتضح مف 
( في جميع المحاور وفي الدرجة الكمية الستبانة الخصائص الريادية والدرجة الكمية الستبانة 0.05)

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزػ لمتغير المؤىل العممي.، أؼ أنو االستراتيجيالتخطيط 
(، التػي توصػمت إلػى أنػو 2007)صياـ، دراسة  وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو كل مف

 .االستراتيجيال يوجد فروؽ تعزػ لمتغير المؤىل العممي في الخصائص الريادية والتخطيط 
 

 (2009صػمت إليػو كػل مػف دراسػة )الشػيخ، وآخػروف، كما أنيا تتعارض ىذه النتيجػة مػع مػا تو 
التػي توصػػمت إلػى أنػػو ال يوجػػد فػروؽ تعػػزػ لمتغيػػر المؤىػل العممػػي فػػي الخصػائص الرياديػػة والتخطػػيط 

 .االستراتيجي
 

 الفرض الخامس من فروض الدراسة:
: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد يػػنص الفػػرض الخػػامس مػػف فػػروض الدراسػػة عمػػى

( بين متوسطات استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية وعالقتيا 05.0الداللة )مستوى 
لممديرين العاممين في البنوك التجارية في قطاع غزة تعزى التخصـص  االستراتيجيفي تبني التخطيط 

 )محاسبة، مالية ومصرفية، إدارة أعمال، أخرى(؟
امػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػموب تحميػػل التبػػايف األحػػادؼ ولمتحقػػق مػػف صػػحة ىػػذا مػػف الفػػرض ق

One Way ANOVA. 
( مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" 28جدول )

 ومستوى الداللة تعزى لمتغير التخصص

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 مستوى الداللة الداللة

 الثقة بالنفس
 150. 3 451. بيف المجموعات

.466 
 

.707 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 323. 154 49.686 داخل المجموعات
  157 50.137 المجموع

 المبادرة
 643. 3 1.930 بيف المجموعات

1.704 
 

.169 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 378. 154 58.159 داخل المجموعات
  157 60.089 المجموع

 اإلبداع
 287. 3 861. بيف المجموعات

.946 
 

.420 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 303. 154 46.700 داخل المجموعات
  157 47.560 المجموع

غير دالة  103. 2.097 766. 3 2.299 بيف المجموعات حب اإلنجاز



81 

 

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة "ف" المربعات

قيمة 
 مستوى الداللة الداللة

 إحصائياً    365. 154 56.280 داخل المجموعات
  157 58.579 المجموع

 266. 3 799. بيف المجموعات االستقبلؿ وتحمل المسئولية
.884 

 
.451 

 
غير دالة 
 301. 154 46.390 داخل المجموعات إحصائياً 

  157 47.189 المجموع

 المخاطرة
 159. 3 478. بيف المجموعات

.662 
 

.577 
 

غير دالة 
 241. 154 37.081 داخل المجموعات إحصائياً 

  157 37.559 المجموع
الدرجة الكمية الستبانة 

 الخصائص الريادية
 276. 3 827. بيف المجموعات

1.469 
 

.225 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 188. 154 28.904 داخل المجموعات
  157 29.732 المجموع

الدرجة الكمية الستبانة 
 االستراتيجيالتخطيط 

 704. 3 2.111 المجموعاتبيف 
2.610 

 
.052 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 267. 154 41.047 داخل المجموعات
  157 43.157 المجموع

 3.82( = 0.01( وعند مستوػ داللة )3،154ية عند درجة حرية )جدولؼ 
  2.62( = 0.05( وعند مستوػ داللة )3،154ية عند درجة حرية )جدولؼ 
  

ية عند مستوػ داللة جدولالسابق أف قيمة "ؼ" المحسوبة أقل مف قيمة "ؼ"  جدوؿيتضح مف 
( في جميع المحاور وفي الدرجة الكمية الستبانة الخصائص الريادية والدرجة الكمية الستبانة 0.05)

 ، أؼ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزػ لمتغير التخصص.االستراتيجيالتخطيط 

 
 فروض الدراسة:الفرض السادس من 

: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد يػػنص الفػػرض السػػادس مػػف فػػروض الدراسػػة عمػػى
( بين متوسطات استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية وعالقتيا 05.0مستوى الداللة )

لممـديرين العـاممين فـي البنـوك التجاريـة فـي قطـاع غـزة تعـزى سـنوات  االستراتيجيفي تبني التخطيط 
 سنة(؟ 15سنوات، أكثر من  10-5سنوات، من  5الخدمة )أقل من 

ولمتحقػػق مػػف صػػحة ىػػذا مػػف الفػػرض قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ أسػػموب تحميػػل التبػػايف األحػػادؼ 
One Way ANOVA. 
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الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ( مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات 29جدول )
 ومستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات الخدمة

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 مستوى الداللة الداللة

 الثقة بالنفس
 1.416 2 2.831 بيف المجموعات

4.638 
 

.011 
 

 305. 155 47.306 المجموعاتداخل  دالة إحصائياً 
  157 50.137 المجموع

 المبادرة
 1.463 2 2.926 بيف المجموعات

3.967 
 

.021 
 

 369. 155 57.164 داخل المجموعات دالة إحصائياً 
  157 60.089 المجموع

 اإلبداع
 122. 2 244. بيف المجموعات

.400 
 

.671 
 

غير دالة 
 305. 155 47.316 المجموعاتداخل  إحصائياً 

  157 47.560 المجموع

 حب اإلنجاز
 532. 2 1.064 بيف المجموعات

1.433 
 

.242 
 

غير دالة 
 371. 155 57.515 داخل المجموعات إحصائياً 

  157 58.579 المجموع
 337. 2 674. بيف المجموعات االستقبلؿ وتحمل المسئولية

1.123 
 

.328 
 

دالة غير 
 إحصائياً 

 300. 155 46.515 داخل المجموعات
  157 47.189 المجموع

 المخاطرة
 150. 2 300. بيف المجموعات

.624 
 

.537 
 

 240. 155 37.259 داخل المجموعات دالة إحصائياً 
  157 37.559 المجموع

الدرجة الكمية الستبانة 
 الخصائص الريادية

 519. 2 1.038 بيف المجموعات
2.805 

 
.044 

 
 185. 155 28.693 داخل المجموعات دالة إحصائياً 

  157 29.732 المجموع

الدرجة الكمية الستبانة 
 االستراتيجيالتخطيط 

 595. 2 1.190 بيف المجموعات
2.197 

 
.115 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 271. 155 41.968 داخل المجموعات
  157 43.157 المجموع

 3.82( = 0.01( وعند مستوػ داللة )2،155ية عند درجة حرية )جدولؼ 
  2.62( = 0.05( وعند مستوػ داللة )2،155ية عند درجة حرية )جدولؼ 
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يػة فػي محػور الثقػة جدولالسابق أف قيمػة "ؼ" المحسػوبة أكبػر مػف قيمػة "ؼ"  جدوؿيتضح مف 
لبلستبانة الخصائص الرياديػة، وىػذا يػدؿ عمػى وجػود فػروؽ ذات بالنفس ومحور المبادرة والدرجة الكمية 

 داللة إحصائية تعزػ لمتغير سنوات الخدمة.
يػة فػي بػاقي المحػاور وفػي الدرجػة جدولكما يتضح أف قيمة "ؼ" المحسوبة أكبر مف قيمة "ؼ" 

ة تعػػزػ ، وىػػذا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائياالسػػتراتيجيالكميػػة السػػتبانة التخطػػيط 
 لمتغير سنوات الخدمة.

 
 ،Álvarez-Herranz، ett.alوتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو كل مف دراسة )

(، التي توصمت Adegbite، et..al، 2007(، ودراسة )2009(، ودراسة )الشيخ، وآخروف، 2011
إلى أنو يوجد فروؽ تعزػ لمتغير سنوات الخدمة في الخصائص الريادية، كما أنيا تتفق مع دراسة 

( التي توصمت إلى أنو ال يوجد فروؽ تعزػ لمتغير 2008(، ودراسة )الضمور، 2007)صياـ، 
 .االستراتيجيسنوات الخدمة في التخطيط 

( التػػػي 2013ت إليػػػو كػػػل مػػػف دراسػػػة )القاسػػػـ، كمػػػا أنيػػػا تتعػػػارض ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع مػػػا توصػػػم
توصمت إلى أنو ال يوجد فروؽ تعزػ لمتغير سنوات الخدمة في الخصائص الريادية، كما أنيا تتعارض 

( التػػي توصػػمت إلػػى أنػػو يوجػػد فػػروؽ تعػػزػ لمتغيػػر سػػنوات الخدمػػة فػػي 2014مػػع دراسػػة )أبػػو حسػػنة، 
 .االستراتيجيالتخطيط 
 

 مت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدؼ والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:ولمعرفة اتجاه الفروؽ قا
 ( يوضح اختبار شيفيو في محور الثقة بالنفس تعزى لمتغير سنوات الخدمة30جدول )

 
 5أقل من 
 سنوات

أقل من  -5من 
 سنوات 10

سنوات فما  10
 فوق 

 0 سنوات 5أقل من 
 

 
*0.465 سنوات 10أقل من  -5من   0  

*0.473 سنوات فما فوق  10  0.007 0 

 0.01* دالة عند 
سػػنوات  5سػػنوات وأقػػل مػػف  10أقػػل مػػف  -5السػػابق وجػػود فػػروؽ بػػيف مػػف  جػػدوؿيتضػػح مػػف 

سػػنوات فمػػا فػػوؽ  10سػػنوات، وىنػػاؾ فػػروؽ بػػيف فئػػة  10أقػػل مػػف  -5وكانػػت الفػػروؽ لصػػالح فئػػة مػػف 
 سنوات فما فوؽ. 10سنوات وكانت الفروؽ لصالح فئة  10أقل مف  -5وفئة مف 
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 تعزى لمتغير سنوات الخدمة ( يوضح اختبار شيفيو في محور المبادرة31جدول )

 
 5أقل من 
 سنوات

أقل من  -5من 
 سنوات 10

سنوات فما  10
 فوق 

 0 سنوات 5أقل من 
 

 
  0 0.447 سنوات 10أقل من  -5من 

*0.488 سنوات فما فوق  10  0.041 0 

 0.01* دالة عند 
سػػنوات  5سػػنوات فمػػا فػػوؽ وفئػػة أقػػل مػػف  10السػػابق وجػػود فػػروؽ بػػيف فئػػة  جػػدوؿيتضػػح مػػف 

 سنوات فما فوؽ. 10وكانت الفروؽ لصالح فئة 
 

( يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية الستبانة الخصائص الريادية تعزى لمتغير 32جدول )
 سنوات الخدمة

 
 5أقل من 
 سنوات

أقل من  -5من 
 سنوات 10

سنوات فما  10
 فوق 

 0 سنوات 5أقل من 
 

 
*0.459 سنوات 10أقل من  -5من   0  

 0 0.031 0.291 سنوات فما فوق  10

 0.01* دالة عند 
سػػنوات  5سػػنوات وأقػػل مػػف  10أقػػل مػػف  -5السػػابق وجػػود فػػروؽ بػػيف مػػف  جػػدوؿيتضػػح مػػف 

 سنوات. 10أقل مف  -5وكانت الفروؽ لصالح فئة مف 
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 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصيات
 

 أواًل: النتائج 
 ثانيًا: التوصيات 
 المراجع 
 المالحق 
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 النتبئح والتوصيبد
 

 أوال: النتائج:
توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج التي اتضحت مف خبلؿ تحميل بيانات الدراسة التي تـ 
الحصوؿ عمييا مف أفراد عينة الدراسة، وفي ىذا الفصل سيتـ عرض النتائج التي خمصت عمييا 

 الدراسة، والتي يمكف في ضوئيا تقديـ عدد مف التوصيات، وذلؾ عمى النحو التالي:
 

  أف النتائج كانت إيجابية، فمستوػ الثقة وىي الخاصية األولى في الخصائص الريادية، كانت
، أما عينة المدراء التي تيتـ بروح المبادرة في البنوؾ %76.2بوزف نسبي  إيجابية ومرتفعة

حيث حازت عمى وزف نسبي  بمحافظات غزة فكانت ال تقل أىمية عف سابقتياالتجارية 
ة نظر عينة ي، وفيما يتعمق بخاصية اإلنجاز فإف قياس نتائجيا لبعض المياـ مف وج74.6%

، ال سيما إذا منح الفرد المسؤوؿ %76.56بوزف نسبي  الدراسة كانت مرتفعة بشكل ممحوظ
بذلؾ يرتقي، بالذات إف اجتمعت الثقة بالنفس مع االستقبللية  ل المسئولية ف نوتاالستقبللية وتح

بوزف  بالتالي ينبثق اإلبداع في البنوؾ التجارية في محافظات غزةفواالنجاز وحب المبادرة 
حيث احتمت المرتبة األولى مف  ، ويواجو األفراد والجماعات حب المخاطرة%75.61نسبي 

%، وبشكل عاـ تبيف 80.29وؾ التجارية بوزف نسبي الخصائص الريادية لدػ المدراء في البن
أف ىناؾ توفر لمخصائص الريادية لدػ المديريف العامميف في البنوؾ التجارية بمحافظات غزة 

مف وجية نظر المديريف  بمحافظات غزة وبذلؾ تسجل البنوؾ التجارية %،77.15بوزف نسبي 
 وؾ التجارية.رؤيا مستقبمية في أعمى أوجو العمل الريادؼ في البن

  مف وجية في البنوؾ التجارية الفمسطينية  االستراتيجيالتخطيط  أظيرت النتائج ب ـ مستوػ
 %.82.93بوزف نسبي  العامميف في اإلدارات العميا نظر 

  الخصائص الريادية )الثقة بالنفس،  عبلقة ذات داللة إحصائيةأف ىناؾ أظيرت النتائج
الستقبلؿ وتحمل المسئولية، المخاطرة( والتخطيط المبادرة، اإلبداع، حب اإلنجاز، ا

 .االستراتيجي
 د يوج أظيرت النتائج أف ال( 05.0فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ الداللة)  حوؿ

إلى المتغيرات الخصائص الريادية لممديريف العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة تعزػ 
فروؽ ذات التالية )الجنس، العمر، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، التخصص(، وجود 
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حوؿ الخصائص الريادية لممديريف العامميف  (05.0داللة إحصائية عند مستوػ الداللة )
 لمتغير سنوات الخدمة. في البنوؾ التجارية في قطاع غزة تعزػ 

 د ج أف ال يوجأظيرت النتائ( 05.0فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ الداللة)  حوؿ
إلى لممديريف العامميف في البنوؾ التجارية في قطاع غزة تعزػ  االستراتيجيالتخطيط 

المتغيرات التالية )الجنس، العمر، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، التخصص، سنوات 
 الخدمة(.

 التوصيات:: ثانياً 
 نتائج التوصيات التالية:لأوصت الباحثة مف خبلؿ ا

  ألف األداء بكفاءة وتطبيقو عممياً  االستراتيجيضرورة اعتماد البنوؾ التجارية عمى التخطيط ،
وحسف التخطيط يحقق نتائج مرضية والنظرية المستقبمية لمريادة التي تدعـ وتعزز مخرجات 

 البيئة المحيطة بيـ.التوجو وتسيل عممية التعامل مع 
  بالخصائص الريادية لما ليا األثر الكبير عمى أداء الوظيفي لممدراء وتدعيـ  االىتماـضرورة

 في البنوؾ التجارية بمحافظات غزة. االستراتيجيالتخطيط 

  ضرورة تنمية السمات والخصائص الريادية عند المدراء العامميف في البنوؾ التجارية
 ة عمى القرارات التي يتخذونيا.االستراتيجيبمحافظات غزة لما لو أثر في نجاح أو فشل 

  توعية المديريف إلى أىمية اإلبداع في خمق شخصية ريادية تساىـ في العمل، وتدريب اآلخريف
يجب منح المدراء فرصة المجازفة وتحمل المخاطر دوف خوؼ مف النتائج  مستقببًل. فمذلؾ

 حتى يتسنى ليـ روح المبادرة، وطرح األفكار الخبلقة التي تتصف بالتقنية العالية.
 

 الدراسات المستقبمية المقترحة:

 إجراء دراسة ميدانية تعالج الخصائص الريادية والميزة التنافسية لدػ البنوؾ الفمسطينية. -1

وذلؾ عمى مؤسسات  يدراسة ميدانية تعالج الخصائص الريادية والتخطيط االستراتيج -2
 المجتمع والوزارات الفمسطينية.

 .إجراء دراسة بيف الخصائص الريادية واالبداع اإلدارؼ لدػ البنوؾ الفمسطينية -3
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ة: المدخل لمقرف الحادؼ والعشريف، الطبعة االستراتيجي(: اإلدارة  2001خطاب، عايدة )  .6
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بعنواف "واقع تطبيق أبعاد الجودة الشاممة في ظل الثقافة (: دراسة 2007بركات، مناؿ ) .4
 التنظيمية السائدة في البنوؾ العاممة في قطاع غزة " رسالة ماجستير، غزة، فمسطيف.

(: اثر الخصائص الريادية لدؼ اإلدارة العميا عمى النمو في شركات 2015البمعاوؼ، صالح ) .5
 ورة، جامعة األزىر ، غزة.تكنولوجيا المعمومات" رسالة ماجستير غير منش

( أثر األنماط الريادية عمى أداء المشاريع الصغيرة في 2011البنواف، مشارؼ عبد القادر ) .6
دولة الكويت: دراسة تطبيقية مف وجية نظر األفراد العامميف في الشركات الحاضنة والممولة 

 عماف، األردف.  لممشاريع الصغيرة". رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرؽ األوسط،
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(: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بيف القيادة 2009الجودؼ، محمل عميم ورحماني، دمحم ) .7
 المتميزة والريادة المنشودة، مجمة البحوث والدراسات، المركز الجامعي الوادؼ، الجزائر. 

راء (: دور الخصائص الريادية في تعزيز االلتزاـ التنظيمي آل2012حسيف ، قيس إبراىيـ ) .8
ديالى، ورقة عمل مقدمة -عينة مف متخذؼ القرار في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية

 لممؤتمر الدراسات العممية في الييئة الكردستناية ،جامعة السميمانية، العراؽ.
( القيادة االستراتجية ودورىا في صياغة التوجو االستراتيجي 2001حسيف، عمي أبو بكر ) .9

 ستير غير منشورة، جامعة عدف، اليمف.الجامعي، رسالة ماج
 Cree(، تقييـ البرامج التكوينية لدعـ المقاولة مع دراسة حالة برنامج  2009حمزة، لفقير ) .10

Germe  المعتمد في غرفة الصناعات التقميدية والحرؼ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة
 يير والعمـو التجارية، الجزائر.دمحم  بوقرة بومرداس ، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التس

(  دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي: دراسة وصفية 2011الدجني، إياد ) .11
تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية. رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية: 

 فمسطيف.
ستراتيجي لدػ اإلدارة العميا في ( العبلقة بيف التوجو اال2006الدىدار، مرواف حمودة،) .12
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(: 4( العدد )5الرياديات: سمات وخصائص". المجمة األردنية في إدارة األعماؿ، المجمد )

497- 521. 
(، "تشخيص واقع األنماط الريادية عند المرأة 2007صالح، أحمد عمي، وجاسـ، سياد عادؿ ) .15

العراقية وعبلقتيا ببعض الخصائص الشخصية: بحث استكشافي ميداني".الباحث اإلعبلمي 
 .19-1( 5العدد)

( التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية في الجامعات الفمسطينية، 2013الصدر، سامي ) .16
 الوطنية: فمسطيف. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح

(: "فعالية متطمبات تطبيق وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية في جياز 2007صياـ، خالد ) .17
 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة. الشرطة الفمسطينية في محافظات غزة"
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 المالية والمصرفية، األردف.
(، العبلقة بيف األسبقيات التنافسية والتوجو االستراتيجي: دراسة 2006الطويل، أكـر أحمد، ) .19

استطبلعية آلراء المدراء في عينة مف الشركات الصناعية في محافظة نينوػ". أطروحة 
 دكتوراه غير منشورة، جامعة الموصل، العراؽ.

جية لتنمية وتطوير خدمات القطاع (: مدػ توافر الرؤية االستراتي2012عاشور، احمد وليد ) .20
 المصرفي"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية، غزة ، فمسطيف.

(: "آفاؽ الجياز المصرفي الفمسطيني"، الجامعة اإلسبلمية ، غزة 2003عاشور، يوسف ) .21
 فمسطيف.

فسية لمبنوؾ، (: جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنا2007عبد القادر، بريش) .22
 جامعة الشمف، الجزائر.

( "أثر التوجو االستراتيجي التحميمي عمى أداء المنظمة في ضوء 2009العجمي، سالـ) .23
القدرات التسويقية المتاحة: دراسة تطبيقية عمى شركة البتروؿ الوطنية الكويتية".، رسالة 
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(: آراء حوؿ السموؾ اإلدارؼ االستراتيجي عند المدير الفمسطيني، 2003ماجد دمحم )الفرا،  .24
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د في اإلدارة: اإلدارة الرشيدة وتحديات األلفية الجديدة" في الفترة اإلدارية "بعنواف اإلبداع والتجدي
 ، القاىرة، جميورية مصر العربية.2008/ 11/ 11 -9مف 
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المتميز دراسة اختبارية ألراء عينة مف القيادات الجامعية، جامعة القادسية، بحث منشور، 

-17المجمة األوؿ لوقائع المؤتمر األوؿ لكمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية لممدة مف 
 ر.آذا 18
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 (1ممحق رقم )

 االستبيان بصورتو النيائية. 
 الجامعة االسالمية غزة 
 عمادة الدراسات العميا

 ارةــــــــــــة التجــــــــــــــكمي
 الــــــــقسم ادارة األعم

 

 السيد / ................................ المحتـر
 

 ،،،السبلـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو
 

 ياجسخري يف إدارة األعًال ادلوضوع / حتكيى اسخبانو نبحث
 

 دراسة بغرض استكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة ػ جر أأحيط سيادتكـ عمما ب نني 
 بعنواف/بالجامعة اإلسبلمية بغزة   األعمػػاؿ إدارة قسـ -التجارة   مف كميةالماجستير 

 انعالقت بني اخلصائص انزياديت نذى اإلدارة انعهيا يف انبنوك انخجاريت وانخخطيط
 االسرتاحيجي يف قطاع غزة.

 " دراسة ميدانية على المديرين في البنوك التجارية"
 ولما لسعادتكـ خبرة في مجاؿ تحكيـ االستبيانات ف نني أمل منكـ تحكيـ االستبانة وفق

 الفرضيات المرفقة.
 

ر دي  ق  رام والب  ق  الاحت  ات  ول ف  ب 
ق  لوا ت 

ض  ف   وت 
 
 

 ندين خالد فارسالباحثة : 
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 الجامعة االسالمية غزة 
 عمادة الدراسات العميا

 ارةــــــــــــة التجــــــــــــــكمي
 الــــــــقسم ادارة األعم

 
 

 
 أخي الموظف / أختي الموظفة...

 
 تحية طيبة،،، 

ة   ان  ب   الاست 
 يف انعهيا اإلدارة نذى انزياديت اخلصائص بني انعالقتتقوـ الباحثة بتنفيذ دراسة حوؿ: "

"، وذلؾ كبحث تكميمي لنيل درجة غزة قطاع يف االسرتاحيجي وانخخطيط انخجاريت انبنوك
 االسبلمية.جامعة بال  -األعمػػاؿ إدارة قسـ -التجارة  مف كميةالماجستير 

جميع البيانات التي ستجمع مف خبلؿ ىذا االستبياف ستعامل بسرية تامة وستقدـ بشكل موجز 
أو معمومات شخصية، وسيتـ استخداميا فقط لغرض البحث فقط دوف الكشف عف االسـ 

 العممي.

ن   اكري  كم،،،  ش 
عاوي   لكم حسن  ت 

 

 ندين خالد فارسالباحثة : 
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 الجزء األول / معمومات عامة:

 
 :( أمام اإلجابة الصحيحة√التكرم بوضع إشارة ) الرجاء

 
 البنك:..........................................................اسم 

 ( في المربع الذي ينطبق عميك Xالرجاء وضع إشارة ) 

 الجنس: 

 الحالة االجتماعية: 

 العمر: 

 المسمى الوظيفي:

 : المؤىل العممي

 التخصص:

 الخدمة: سنوات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنثى ذكر

 دائرةمدير  مدير عاـ 
 

 موظف مسئوؿ
 

 مراقب فرع
مجمس إدارة

 دبموم بكالوريوس دراسات عميا

 فما فوؽ سنة  33  سنوات 1أقل مف 

 إدارة أعماؿ أخرػ  مالية ومصرفية محاسبة

 سنوات 30-1مف 

 أعزب متزوج

-10مف 
14 

 عاـ فما فوؽ  13مف  10-11مف 

 أرمل مطمق
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 المتغير المستقل الخصائص الرياديةثانيًا:  مجاالت الدراسة :
 .صحيح والعكس اإلجابة عمى التامة الموافقة عمى ذلؾ دؿ ( 10 ) مف اإلجابة اقتربت كمما

 11-1 الــفـقـــــرة الرقم
  أواًل: الثقة بالنفس.

  لآلخريف.لدػ القدرة عمى رؤية الميوؿ غير الواضحة   .1
  أحافع عمى الحموؿ الجديدة في عممي بشكل مستمر.  .2
  السمعة الم خوذة عنى ب نني أتمسؾ برأيي  .3
  ليس مف السيل تثبيط عزيمتي ف نا أصر عمى مواجية العقبات.  .4

 ثانيًا: المبادرة.
  أسعى نحو استثمار الفرص الجيدة في عممي.  .5
  أعمل عمى بناء منظور مستقبمي لعممي.  .6
  أعمل عمى بناء عبلقات جيدة مع زمبلء العمل لتطوير الخدمات المقدمة.  .7
  أبادر نحو االستفادة مف التطورات العممية في مجاؿ عممي.  .8

 ثالثًا:  حب اإلنجاز
  لدػ القدرة عمى ترجمة األفكار إلى مياـ ونتائج.  .9

  أفضل العمل الصعب الذؼ يحتاج إلى مؤىبلت عالية.  .11
  ميتمًا بعمل معيف تقل حاجتي لمراحة. عندما أكوف   .11
  لدػ االستعداد لتقديـ التضحيات مقابل ما س حصل عميو مف عوائد مستقبمية.  .12

 رابعًا: االستقالل وتحمل المسئولية.
  يتـ التحاور مع إدارة البنؾ بش ف إمكانية تبنى مشاريع جديدة دوف تحفظات.  .13
  التفكير بشكل مستقل.ثقافة البنؾ تشجع الموظفيف عمى   .14
  توجد حرية كافية لدػ الموظفيف لتطبيق األفكار الجديدة.  .15
  بوجد حرية كاممة في طريقة تنفيد الموظفيف ألعماليـ.  .16

 خامسًا: اإلبداع.
  تشجع إدارة البنؾ العامميف عمى تجربة أساليب جديدة في العمل.  .17
  البنؾ مكافآت  لؤلفكار الجديدة المقدمة مف قبل الموظفيف. يمنج  .18
يشجع البنؾ عمى الحصوؿ عمى مؤىبلت فنية وعممية تسيـ في تطوير أساليب تقػديـ   .19

 الخدمات البنكية.
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  يدعـ البنؾ ماليًا ومعنويًا األنشطة التطويرية المقدمة مف قبل الموظفيف.  .21
 سادسًا: المخاطرة

  أسعى إلى المغامرة في أعماؿ غير واضحة النتائج.   .21
  أتخذ قرارات جريئة بالرغـ مف حالة البلتاكد التي تحيط بطبيعة عممي.  .22
  أسعى إلى إرضاء الطمبة والمسئوليف حتى لو تحممت اعباء أكبر قياسًا بإمكاناتي.  .23
  أميل لمعمل بجرأة في الحاالت التي تتسـ بمخاطرة عالية.  .24
 11-1 الــفـقـــــرة الرقم

 دعم اإلدارة العميا لمتخطيط االستراتيجي

  لدػ اإلدارة العميا لممؤسسة فيـ واضح بعممية التخطيط االستراتيجي  .1
  لدػ إدارة المؤسسة قناعة ب ىمية التخطيط االستراتيجي  .2
  تمتـز اإلدارة العميا بالتخطيط االستراتيجي لتطوير أدائيا  .3
  االستراتيجي الموارد البشرية والموجستية البلزمة لمتخطيط البنؾوفر إدارة ي  .4
  الموارد المالية البلزمة لمتخطيط االستراتيجي البنؾتخصص إدارة   .5
  ثقافة التخطيط االستراتيجي البنؾيسود في   .6
  .االستراتيجي العامميف/ات عمى المشاركة في التخطيط البنؾتشجع إدارة   .7

 االستراتيجي)تحميل البيئة الخارجية والداخمية(التحميل 
المتغيرات)السياسػػػية، االجتماعيػػػة،  بتحميػػػل البيئػػػة الخارجيػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى البنػػػؾقػػػـو ي  .8

 عمى عمميا في المستقبل. االقتصادية، الثقافية ،...( التي تؤثر
 

  الخارجية.تحميل البيئة  بتحديد الفرص والتيديدات التي تواجييا مف خبلؿ البنؾقـو ي  .9
المتغيرات)مػػػػوارد بشػػػػرية، ماليػػػػة،  بتحميػػػػل البيئػػػػة الداخميػػػػة لمتعػػػػرؼ عمػػػػى البنػػػػؾقػػػػـو ي  .11

 إدارية...( التي تؤثر عمى عمميا.
 

  البيئة الداخمية. بتحديد نقاط القوة والضعف لدييا مف خبلؿ تحميل البنؾقـو ي  .11
والتقميػػػل مػػػف نقػػػاط  وفػػػق رؤيػػػة واضػػػحة لممحافظػػػة عمػػػى واسػػػتثمار نقػػػاط القػػػوة البنػػػؾعمػػػل ي  .12

 .الضعف
 

وتحديػػػػد  البنػػػػؾ يسػػػاعد تحميػػػػل البيئػػػػة الخارجيػػػة والداخميػػػػة فػػػػي تطػػػػوير رؤيػػػة و رسػػػػالة  .13
 االستراتيجيات التطويرية المطموبة.

 

 )رؤية ورسالة وأىداف( وجود توجيات إستراتيجية لممؤسسة
  بتطوير رؤية واضحة ومكتوبة ليا. البنؾقـو ي  .14
  .بتطوير رسالة واضحة ومكتوبة ليا البنؾقـو ي  .15
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  البنؾ. واضحة ومفيومة مف قبل العامميف في البنؾرؤية ورسالة   .16
 11-1 الــفـقـــــرة الرقم
  قيـ ومبادغ تحكـ سموكيا. البنؾتبنى ي  .17
  بتطوير أىدافيا اإلستراتيجية بشكل واضح ومكتوب البنؾقـو ي  .18
  ورسالتيا. البنؾتنسجـ األىداؼ اإلستراتيجية مع رؤية   .19
تحقيقيا وواقعية ومرتبطػة  بتطوير أىداؼ مرحمية محددة قابمة لمقياس يمكف البنؾقوـ ي  .21

 بزمف الخطة.
 

 وجود خطة إستراتيجية وتنفيذية
والظػػػػروؼ  االسػػػػتراتيجيات المناسػػػػبة التػػػػي تػػػػتبلءـ مػػػػع قػػػػدراتيا الداخميػػػػة البنػػػػؾضػػػػع ي  .21

 الخارجية التي تواجو المؤسسة.
 

  .المؤسسة اإلستراتيجيات بما ينسجـ مع رؤية و رسالة وأىداؼ البنؾختار ي  .22
  العامميف/ات فييا في إعداد وتكويف اإلستراتيجية. البنؾشرؾ ي  .23
  .خطة إستراتيجية مكتوبة البنؾطور ي  .24
  لتنفيذىا وتكاليفيا. تشتمل الخطط التنفيذية عمى جداوؿ لؤلنشطة والوقت الزمني المطموب  .25
  .تشرؾ اإلدارة األفراد المتخصصيف عند وضع الخطط التنفيذية  .26
لتنفيػػػذ األنشػػػطة  مجموعػػػة مػػػف السياسػػػات واإلجػػػراءات المناسػػػبة البلزمػػػة البنػػػؾطػػػور ي  .27

 النتائج المخطط ليا.وتحقيق 
 

  .ىيكل تنظيمي مناسب لتنفيذ خطتو اإلستراتيجية البنؾطور ي  .28
 مراقبة وتقييم الخطة اإلستراتيجية

  .تمارس اإلدارة دورا رقابيا عمى تنفيذ الخطة اإلستراتيجية  .29
  .نظاـ مراقبة وتقييـ واضح ومكتوب البنؾلدػ   .31
  .بالمراقبة الداخمية ألدائيا في تنفيذ الخطة البنؾقـو ي  .31
  اإلستراتيجية والتنفيذية. تستخدـ اإلدارة مؤشرات أداء واضحة لمراقبة تنفيذ خطتيا  .32
  .بإجراء تقييـ خارجي لتقييـ أدائيا في تنفيذ الخطة البنؾقـو ي  .33
  مف نتائج التقييـ في تطوير عمميا. البنؾستفيد ي  .34

ن  حسن   اكري  اش  كم معب 
عاوي   ت 
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 (2ممحق رقم )
 قائمة المحكمين

 التخصص مكان العمل االسم م

 إدارة اعماؿ جامعة االزىر د. رامز بدير  .1
 محاسبة جامعة االزىر عمى النعاميد.   .2
 موارد بشرية القدس المفتوحةجامعة  دمحم اشتيوؼ د.   .3
 إدارة اعماؿ جامعة االزىر د. دمحم فارس  .4
 تربية جامعة االزىر صييب اآلغاد.   .5
 موارد بشرية اإلسبلميةجامعة  نبيل الموحد.   .6
 إدارة أعماؿ جامعة غزة د. خميل ماضي  .7
 المغة العربية جامعة األقصى د. زياد أبو يوسف  .8
 إدارة أعماؿ الجامعة االسبلمية د. أكـر سمور  .9

 تربويةإدارة  الكمية العربية لمعمـو التطبيقية د. حسف رصرص  .10
 إدارة أعماؿ الكمية العربية لمعمـو التطبيقية سامى ابو طود.   .11
 تربويةإدارة  الكمية العربية لمعمـو التطبيقية د. رأفت العوضي  .12
 إدارة أعماؿ القدس المفتوحةجامعة  د. نبيل شعت  .13

 
 
 


