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 ملخص الدراسة
 

ك مددن ، وذلدديددددسدز المؤسدددددادية  ددي تحقيددت التميدددددمددل الريالعوا أثددددرهددد ت هددذه الدراسددة للتعددر  علدد  
المالية  ي  لسطين، حيث تمثل مجتمع الدراسدة لألوراق خالل دراسة حالة موظفي شركات الوساطة 

( موظدددو، وقدددد 133 دددي مدددوظفي شدددركات الوسددداطة لدددألوراق الماليدددة  دددي  لسدددطين والبدددال  عدددددهم  
( اسددتبانة، وغلدد  عدددد ااسددتبانات 133تددم توعيددع   اسددتخدم الباحددث أسددلور الحاددر الثددامل، حيددث

 ( استبانة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وااستبانة كأداة للدراسة.96المستردة  

العددداملين  دددي شدددركات الوسددداطة لدددألوراق الماليدددة  دددي أن مسدددتوى تادددورات وتوصدددلت الدراسدددة إلددد  
هم حدددول التميدددز المؤسسدددي كدددان مسدددتوى تادددورات نعوامدددل الرياديدددة كدددان مرتفعدددا ، وأ لسدددطين حدددول ال

ليدة الدرجدة ال  أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية ذات دالة إحادائية يدينمرتفعا ، و 
وجميددددع محاورهددددا والتميددددز المؤسسددددي  ددددي شددددركات الوسدددداطة لددددألوراق الماليددددة  ددددي  ةللعوامددددل الرياديدددد

لمحددداور العوامدددل الرياديدددة التاليدددة حسدددب ادددائية دالدددة إح ذوأن هنددداث أثدددر ، كمدددا أظهدددرت  لسدددطين
ة  دي الترتيب  المرونة الهيكلية، المبادرة( عل  التميز المؤسسي  ي شدركات الوسداطة لدألوراق الماليد

 . لسطين

ادة عي ي شركات الوساطة لألوراق المالية من خالل  الريادية الثقا ة وترسيخ تعزيزيوأوصت الدراسة 
جع تثد، و لددى العداملين ذات السدمة المتفوقدة بداعداء الحدوا ز ، ومدن لرياديدةالوعي بأهميدة اععمدال ا

ع يدراسدة أوضدا ، وضدرورة مبدادرة شدركات الوسداطة لدألوراق الماليدةثقا ة المجاع ة  ي ريادة اععمال
، وتوعيدددة مدددن التطددورات العلميددة الخاصددة بالعمددل اسددتفادةالخدددمات المقدمددة، والتحسددين  ينالمنا سدد

 .خلت شخاية ريادية تساهم  ي العملي شركات الوساطة بأهمية اايت ار واايداع  ي العاملين  



 ج

 

Abstract 
The aim of this study is to identify the effect of the entrepreneurial factors in achieving 

institutional excellence through studying the case of the Staff of Al Wasata  Securities 

Companies in Palestine. The study population consists of the employees of these 

companies, whose number amounts to 133 employees. The researcher used the method 

of comprehensive survey to reach them. However, where 133 questionnaires were 

distributed. The number of retrieved questionnaires was 96. The researcher used the 

analytical descriptive method, and the questionnaire as a tool for this study. 

The study concluded that the perceptions level among the Staff of Al Wasata  Securities 

Companies in Palestine about the entrepreneurial  factors was high. This also was true 

for their perception about institutional excellence. The results also showed a statistically 

significant correlation between the total score of all the examined entrepreneurial  

factors including all their categories, and institutional excellence in Al Wasata  

Securities Companies in Palestine. The results also showed that there is a statistically 

significant effect of the entrepreneurial  factors of structural flexibility and initiative, 

respectively, on institutional excellence in Al Wasata  Securities Companies in 

Palestine. 

The study recommended the promotion and consolidation of the entrepreneurial  culture 

in Al Wasata  Securities Companies in Palestine through raising awareness of the 

importance of entrepreneurship, granting incentives to distinguished employees, 

encouraging and risk taking culture in entrepreneurship. It is necessary in this context 

for Al Wasata  Securities Companies to take the initiative to study the competitive 

conditions in order to improve the provided services, and invest the scientific 

developments of the field, and to raise their workers’ awareness of the importance of 

innovation and creativity in creating a leading figure that could effectively contribute to 

the work. 
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 ءاإِلهدا
سيد  إلى، الهادي البشير  إلى، معلم البشرية كل خير  إلى

 ،الأولين والآخرين

 سيدنا محمد  إلى 
من كان حنانها بلسم  إلىروح الحياة سر الوجود،  إلى

 جراحي،

 .والدتي الغالية ... 

   من أحمل اسمه بكل افتخار إلى

 والدي العزيز ....

التي شاركتني مشوار العناء  الدرب والحياةرفيقة  إلى

 والجهد وتحملت الكثير

 .... زوجتي الغالية

 ...أملي المتجدد في الحياة أبنائي الأعزاء  إلى

والذين شاركوني الأفراح والآلام  الأحباب على قلبيإلى 

 طوال مشواري

 .... وأخواتي أخي إلى

هذه من أجل وصول الأساتذة الكرام الذين بذلوا الجهد  إلى

 ...النور. إلى الدراسة

وغمروني الذين ساندوني  أصدقائي ورفقاء دربي إلى

 .بمشاعر الحب والحنان...

 المتواضع. الجهدُأهدي هذا  اجميع   إليكم

 الباحث
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 وتقدير شكر
 هيدهللا عل  صدل القائدل الحمد هلل الذي ينعمته تدتم الادالحات، والادالة والسدالم علد  الرسدول المعلدم

هذه  تأكمل، وغعد أن أتم هللا نعمته علي إذ  رواه البخاري( الناس ا يثكر هللا" يثكر"من ا  وسلم:
 ينفع يها. وأنأجرها،  لي التي أسال هللا أن يكتب الرسالة العلمية،

اسدة، لمدا السدادة المحكمدين عداة الدر  إلد ، و لجامعتي الغراء الجامعة ااسدالميةأتقدم بالثكر والتقدير 
 ثراء الدراسة.إكان إلرشاداتهم وناحهم من النفع والفائدة  ي 

تذتي أسدا إلد لذوي الفضل بفضلهم، أتقدم بأسم  آيات الثكر واامتندان، والتقددير والمحبدة،  واعترا  ا
ياســر  لدددكتور الفاضدل ااع اضدل، الدذين مهدددوا لدي طريدت العلددم والمعر دة، وأخدا بالثددكر والتقددير 

موجدده لددي  ددي رحلددة البحددث  خيددر  و الادددر،    ددان واسددع  باإلشددرا  والتوجيدده، الددذي تفضددل ، الشــرفا
 والتنقيب.

ددا وســيم الباليــل  وأتقدددم بخددالا الثددكر والتقدددير للجنددة المناقثددة، ممثلددة بكددل مددن: الدددكتور  مناقث 
دا خارجي دا الراهيم ألـو رحمـة ، والدكتور داخلي ا  ، والحكدمعلد  تفضدلهما بقبدول مناقثدة الرسدالة، مناقث 

همددددا مو ددددور الاددددحة أن يددددديم علي -عددددز وجددددل-هللا  ائهددددا بمالحظاتهمددددا السددددديدة، سددددائال  عليهددددا، وإثر 
 والعا ية، وأن يجزيهما عني خير الجزاء.

كددل الثددكر  . وأخيددر االتجددارة  ددي الجامعددة ااسددالميةجميددع العدداملين  ددي كليددة  إلدد والثددكر موصددول 
 هموا  ي إنجاح هذه الدراسة.اإلخوة الذين شجعوا، وساو  اعصدقاء والتقدير ل ل

 

 

 الباحث
 باسم اللوح
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 الفصل األول
 الطار العام للدراسة

 مقدمة:  1.1
يددة والبنددوث لبنددة أساسددية  ددي مهمددة يندداء ااقتادداد واععمددال  ددي أي تثددكل المؤسسددات المال

دولدددة، وللقطددداع المادددر ي دورا  كبيدددرا  ا يمكدددن تجاهلددده  دددي عمليدددة التطدددور ااقتادددادي، وذلدددك عنددده 
، ويعطدددي القطدددداع ةيعتبدددر اعداة التددددي مدددن خاللهددددا تطبدددت الدولددددة نظامهدددا النقدددددي وسياسددداتها الماليدددد

عل  حيوية الوضدع ااقتادادي، مدن خدالل مدا تقدمده مدن خددمات مادر ية المار ي مؤشرا  رئيسيا  
 متعددة تساعد  ي تنثيط العمليات المالية والتجارية.

 حيداة وأنثدطة منداحي جميدع  دي وتغلغلهدا المضدطرد وانتثدارها المؤسسدات الماليدة نمدو إن
 هدذه وأداء بإنتاجيدة ااهتمدام مدن لمزيدد المعنيدين مدن وغيدرهم البداحثين د دع والجماعدات، دااع در 

 أهددا  لخدمدة المؤسسدات  دي دااع در  سدلوث علد  الدراسدات مدن كثيدر كدزتر و  و عاليتها،المؤسسات 
 نم المثل  ااستفادة ولتحقيت العمل، تاميم وإعادة جديدة، ادارية كفاءات تناولت وكذلك ،المؤسسة
يدز المؤسسدي، وقدد اسدتخدمت التم مدن عاليدة درجدة إلد  الوصول من يد ا العاملين وإمكاناتقدرات 

  عدالاع مدن ال ثيدر تددعمالمؤسسات العوامل الريادية لتحقيت ذلك لما للريادة من أهمية وقوة أساسية 
 (.68م، ص2009القرار  حسين،  متخذي لدىااستراتيجية 
 ومدن إليهدا، الوصدول إلد  كثيدرة مؤسسدات تسدع  أساسدي متطلدب الريدادة أصدبحتولقدد 

 الثقدا ي يتندوعهم الجميدع ثاإشدر  وتطلبدت الرياديدة اع  دار دور اعديداد  دي سداهمت التدي العوامدل
 هدا عاليت واعديداد ااتاداات وتقدم الت نولوجيا  ي التطورو  والتقدم، النجاح تبني لغرض والحضاري 

 الريدادة تعتبدر المؤسسدات  فدي التنا سدية، الميدزة إلد  للوصدول المؤسسدات يدين المنا سدة حددة وعيدادة
 داخدل ااسدتقرار مسدتوى  علد  والحفدا  النجداح هدذا واسدتمرار يدل لنجاحهدا  قط ليس يةضرور  سمة

 .(2م، ص2016 عمار،  المؤسسة
 هنداث يكدون  لن الذين الرياديون  الموظفون   يها يتو ر أن من ايد الريادية المنظمة أن كما

 شديء ا نمد قيمدة ذا شديئا ويبت در يبند  الدذي الثدخا ذلدك هدو  الريدادي دونهدم، مدن ايدداع
 المخداطرة عنادر خدذأ وكدذلك بالرؤيدا ماواالتدز  بدالموارد المتعلقدة الفدرص أخدذوااسدتمرارية  دي 

 (43م، ص2008 السكارنة، 
 موضدوع المتعلقدة الريدادة   درة أصدبحت والمتزايددة، المسدتمرة ااقتادادية العولمدة ظدل  ديو 

 ااسدتراتيجيات وضدع علد  لقددرةا يدل للموضدوع  همهدم مجدال  دي  قدط لديس والمددراء القدادة اهتمدام
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 التنا سدية الميدزات حددأ الريدادة مثلدت إذ ،التميدز المؤسسدي  يهدا واستمرار المنظمات لنجاح المناسبة
 الريادية باععمال النمو عل  تثجع التي الرؤية تضع أن يجب المنظمة تنج  ول ي اليوم لمنظمات

 (.66م، ص2010 اسماعيل، 
، وذلددك ن أثددر العوامددل الرياديددة  ددي تحقيددت التميددز المؤسسدديوتسددع  هددذه الدراسددة لل ثددو عدد

 شركات الوساطة لألوراق المالية  ي  لسطين . موظفيمن خالل دراسة تطبيقية عل  

 مشكلة الدراسة: 1.2
 أصبحت الريادة من أهم القضايا الملحة التدي تحظد  باهتمدام عدالمي واسدع، وذلدك نظدرا  للددور الدذي

اددادية، وتمثددل الريددادة النثدداط الددذي يدددير منظمددة جديدددة مددن أجددل اسددتثمار تؤديدده  ددي التنميددة ااقت
د  رصة مبت رة، كما ت ون الريادة ضمن المؤسسة القائمة وتمثل عندها مغامرة جديدة من خالل ايجا
 أعمدددال جديددددة، وتلعدددب الريدددادة دورا  محوريدددا   دددي تحقيدددت التميدددز المؤسسدددي  هدددي التدددي تهدددتم باإليدددداع

زيدادة ل ار  ي العمل، وتعمل عل  تفعيل الموظفين بعملية التنمية واايداع من الداخل الحقيقي واايت
 النمو بالداخل والتوسع بالنمو إل  اعسواق التنا سية الخارجية.

ي  دالوسداطة مدن الثدركات الرائددة والمتميدزة  دي تقدديم خددمات تدداول اعوراق الماليدة  اتوتعتبر شرك
( حسددددار مفتددددوح  المادددددر: تقريددددر شددددركات اعوراق الماليددددة، 34.663يورصددددة  لسددددطين، ولددددديها  

 التالي:  الرئيس ومن هنا يمكن صياغة مثكلة الدراسة  ي التساؤل(، 2016
لية فـي في شركات الوساطة لألوراق الما أثر العوامل الريادية في تحقيق التميز المؤسسيما  -

 ؟لسطينف

 متغيرات ونموذج الدراسة: 1.3
 : ي التالي العوامل الريادية وتتمثل :مستقلال المتغير

 الثقا ة الريادية 
 المبادرة 
 يت اراإليداع واإل 
 المرونة الهيكلية 
 تحمل المسئولية 
 المخاطرة 

 التميز المؤسسيالمتغير التابع: 
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 (: يوضح نموذج الدراسة1.1شكل )
 د يواسطة الباحث يناء  عل  الدراسات السابقةجر المصدر: 

(، م2016  ارس،  وقد قام الباحث يوضع نموذج الدراسة يناء  عل  الدراسات السابقة التالية: دراسة
 .(Jaafar, et..al, 2010( ودراسة  م2014القرنة، (، ودراسة  م2015أيو قرن،   ودراسة

 فرضيات الدراسة: 1.4
يدددين  ≥0.05αعندددد مسدددتوى دالدددة  توجدددد عالقدددة ذات دالدددة إحادددائية :الفرضـــية الرئيســـية األولـــى

 .العوامل الريادية والتميز المؤسسي  ي شركات الوساطة لألوراق المالية  ي  لسطين
 ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية:

الثقا دددة الرياديدددة والتميدددز يدددين  ≥0.05αعندددد مسدددتوى دالدددة  توجدددد عالقدددة ذات دالدددة إحادددائية -
 .المؤسسي  ي شركات الوساطة لألوراق المالية  ي  لسطين

المبددادرة والتميددز المؤسسددي يددين  ≥0.05αعنددد مسددتوى دالددة  توجددد عالقددة ذات دالددة إحاددائية -
 . ي شركات الوساطة لألوراق المالية  ي  لسطين

يددز اايددداع واايت ددار والتميددين  ≥0.05αعنددد مسددتوى دالددة  توجددد عالقددة ذات دالددة إحاددائية -
 .المؤسسي  ي شركات الوساطة لألوراق المالية  ي  لسطين

المرونددة الهيكليددة والتميددز يددين  ≥0.05αعنددد مسددتوى دالددة  توجددد عالقددة ذات دالددة إحاددائية -
 .المؤسسي  ي شركات الوساطة لألوراق المالية  ي  لسطين

 
 المتغير التابع
 التميز المؤسسي

 

العوامررررررل : المتغيررررررر المسررررررتقل

 الريادية

 

 الثقا ة الريادية 
 المبادرة 
 يت اراإليداع واإل 
 المرونة الهيكلية 
  ليةتحمل المسئو 
 المخاطرة 
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ية والتميددز تحمددل المسددئوليددين  ≥0.05αعنددد مسددتوى دالددة  توجددد عالقددة ذات دالددة إحاددائية -
 .المؤسسي  ي شركات الوساطة لألوراق المالية  ي  لسطين

المخداطرة والتميدز المؤسسدي يدين  ≥0.05αعند مسدتوى دالدة  توجد عالقة ذات دالة إحاائية -
 . ي شركات الوساطة لألوراق المالية  ي  لسطين

للعوامدددل  ≥0.05αعندددد مسدددتوى دالدددة  دالدددة إحادددائية وذ أثدددر يوجدددد :الثانيـــةالفرضـــية الرئيســـية 
 .عل  تحقيت التميز المؤسسي لثركات الوساطة لألوراق المالية  ي  لسطينالريادية 

ـــةالفرضـــية الرئيســـية   دددي  ≥0.05αتوجدددد  دددروق ذات دالدددة احادددائية عندددد مسدددتوى دالدددة : الثالث
 ددي شددركات الوسدداطة لددألوراق أثددر العوامددل الرياديددة اسددتجابات المبحددوثين حددول درجددات متوسددطات 

تعدددزى للمتغيدددرات الديموغرا يدددة التاليدددة  الجدددنس،   دددي تحقيدددت التميدددز المؤسسدددي ماليدددة  دددي  لسدددطينال
 (.المسم  الوظيفي، سنوات الخبرةالعمر، المؤهل العلمي، 

 أهداف الدراسة: 1.5
 لتحقيت اعهدا  التالية: تسع  هذه الدراسة

ليددددة  ددددي تحقيددددت التميددددز الما لددددألوراقالوسدددداطة  اتالعوامددددل الرياديددددة لثددددرك أثددددر علدددد  التعددددر  .1
 .المؤسسي

 ريادية.القاء الضوء حول مستوى الثقا ة الريادية والمبادرة واايداع واايت ار كإحدى العوامل ال .2
 التعر  عل  مستوى المرونة الهيكلية وتحمل المسئولية والمخاطرة كإحدى العوامل الريادية. .3
 راق المالية  ي  لسطين.ال ثو عن مستوى التميز المؤسسي  ي شركات الوساطة لألو  .4
 دي شدركات أثر العوامل الرياديدة استجابات المبحوثين حول ال ثو عن الفروق  ي متوسطات  .5

 .الثخايةتعزى للمتغيرات   ي تحقيت التميز المؤسسي الوساطة لألوراق المالية  ي قطاع غزة
 .من نتائجللجهات المعنية  ي ضوء ما تتوصل له الدراسة توصيات القتراحات و ااتقديم  .6

 أهمية الدراسة: 1.6
 أثددردارة، وتنبثددت أهميددة دراسددة  ددي مجددال اإل لموضددوع مهددمالدراسددة مددن خددالل تناولهددا  تبددرع أهميددة

لدد  مدن عاويتددين اعو  الماليدة  ددي تحقيدت التميددز المؤسسددي لددألوراقالوسدداطة  اتالعوامدل الرياديددة لثدرك
 .عملية، والثانية علمية
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  هجمن خدالل قيدام الباحدث باسدتخدام مدن العلميةلدراسة أهميتها حيث ت تسب ا: العلميةاألهمية 
 الماليددة لددألوراقالوسداطة  اتالعوامدل الرياديددة لثددرك أثددرعلمدي يثددري المعر دة العلميددة  ددي مجدال 

أن تؤدي هذه الدراسة إل  اضا ة علميدة تسداعد  يأمل الباحث، كما  ي تحقيت التميز المؤسسي
علد   ذلدك اعول  مدن نوعهدا التدي تسدتهد  تعتبر هذه الدراسةو  الباحثين  ي الحقل اعكاديمي.

 .حد علم الباحث
  نمدددوذج عملدددي خددداص  دددي تقدددديم  العمليدددةتتمثدددل أهميدددة الدراسدددة مدددن الناحيدددة : العمليـــةاألهميـــة

 لددألوراقالوسدداطة  اتتحقيددت التميددز المؤسسددي لثددركوعيددادة دورهددا  ددي العوامددل الرياديددة يتطددوير 
 .المالية

 دراسة:مصطلحات ال 1.7
مليدة ععملية ت وين شيء ما جديد مدع ا تدراض للمخداطر والعوائدد إا أنهدا  :الريادة )ريادة األعمال(

 ماليدة مخاطر با تراضت وين شيء ما مختلو ذو قيمة عن طريت ت ريس الوقت والجهد الضروري 
،  الدزين لفدرديا الرضدا الد  إضدا ة الناتجدة، الماليدة العوائدد وجني مااحبة، واجتماعية وسيكولوجية

 (.4م، ص2010
ـــة الثقافـــة يدددام : حجدددم الثقا دددة التدددي يتمتدددع يهدددا الريدددادي والتدددي تمكنددده مدددن التوجددده الريدددادي للقالريادي

 (23م، ص2015باععمال يدقة ووصولها للنجاح  أيو قرن، 
 (.م2016للعمل والسعي استثمار الفرص   ارس،  المستقبلي: يناء المنظور المبادرة

ـــداع والل ـــارالل : طدددرق جديددددة  دددي التف يدددر والدددتعلم تقدددوم بثدددكل رئيسدددي علددد  عمليدددات المنظمدددة تك
 (.Costese, 2001ومخرجاتها  

 (.م2011: القدرة عل  الت يو مع التغيرات المستجدة  ناير والعزاوي، المرونة البيكلية
ارس، لسدلبية   د: تحمل نتيجة ااختيار والقدرارات واععمدال مدن الناحيدة اايجاييدة واتحمل المسئولية

 (.م2016
: هدددي مجاع دددة الريدددادي بطدددرح منتجدددات جديددددة بغدددا النظدددر عدددن مخددداطر المنا سدددة  دددي المخـــاطرة

 (.م2008اعسواق  السكارنة، 
حالددة مددن اايددداع ااداري والتفددوق التنظيمددي تحقددت مسددتويات عاليددة غيددر عاديددة  التميــز المؤسســي:

نهدا نتدائج يقية والمالية، وغيرهدا  دي المنظمدة بمدا يندتج عمن اعداء والتنفيذ للعمليات اانتاجية والتسو 
 (.9م، ص2014البحياي، وانجاعات تتفوق عل  ما يحققه المنا سون  
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 الدراسة:  يةمنبج 1.8
 أن يفسدر ويقديميحداول  والدذي التحليلدي الوصدفي المدنهج ماسدتخدا تدم الدراسدة أهددا  تحقيدت جدلأ مدن

اعوليدة  البياندات مدن المادادر تدم جمدع . وقددوع الدراسدةأمدال   دي التوصدل إلد  تعميمدات حدول موضد
 يلي: كما والثانوية

 :الولية المصادر .أ

 وتجميدع وحادر مفدردات الدراسدة، لدراسدة اسدتبيانات يتوعيدع الميدداني الجاندب  دي بالبحث وذلك
 واسدتخدام وتحليلهدا اإلحادائي تفريغهدا ثدم ومدن البحدث، موضدوع  دي الالعمدة المعلومدات
 موضدوع تددعم ومؤشدرات قيمدة ذات لدداات الوصدول يهدد  المناسدبة اإلحادائية ااختبدارات

 .الدراسة
 الثانوية: المصادر .ب
 :اآلتي خالل من النظري للدراسة اإلطار معالجة  ي الثانوية البيانات ماادر استخدامتم 

 الدراسة. موضوع تناولت التي والمراجع العرغية واعجنبية ال تب .1
 .العالقة ذات المنثورة والدراسات والمقاات الدوريات .2
 .العالقة ذات والمراكز المؤسسات عن الاادرة والنثرات التقارير .3
 صفحاتها عل  الموجودة اإلل ترونية شبكة اانترنت والنسخ .4
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 الثانيالفصل 
 للدراسة النظري طار اإل
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 المبحث األول
 ريادة األعمال

 مقدمة: 1.1.1
  دي اعهدم العامدل وهدي الحدر، السدوق  اقتااد  ي ااقتاادي للنمو محركة قوة لاععما ريادة تعتبر
 ر،واايت ا والتطوير التجديد  ي الحاسم لدورها باإلضا ة العاملة، اعيدي وتثغيل العمل  رص خلت
 التنميدة  دي الحيدوي  لددورها نظدرا   اعخيدرة، السدنوات  دي بدارعة أهميدة اععمدال ريدادة اكتسدبت وقدد

، الثدبار  ئدة وغخاصدة ااقتادادي ثاالحدر   دي كا دة المجتمع  ئات ثاإشر   ي ومساهمتها مةالمستدا
 مدن المزيدد اسدتيعار  دي والخاصدة العامدة المؤسسدات تعثدر هدو اععمدال ريدادة يروع  ي السبب نوإ

 للبحدث ود عهدم الخدريجين آا  يدين البطالدة تندامي إلد  أدى الدذي اعمدر الثبار وخاصة العاملين
 .لوظيفةا عن بعيدا   خاصة الأعم عن

 مفبوم ريادة األعمال: 2.1.1
عملية ت وين شيء ما جديدد مدع ا تدراض للمخداطر والعوائدد إا أنهدا عمليدة ت دوين شديء مدا مختلدو 

 واجتماعيدة وسديكولوجية مالية مخاطر با تراضذو قيمة عن طريت ت ريس الوقت والجهد الضروري 
 .تجةالنا المالية العوائد وجني مااحبة،

 (:4، صم2010ويت ون مفهوم الريادة من ثالثة أبعاد  الزين، 
 أخدذت والتي الحاجات، وتلبية المثكالت لحل المألو ة غير اإليداعية الحلول وتمثل: اللتكارية 

 الحديثة التقنيات من صيغا  
 أساسدية مدوارد لتدو ير الرغبدة وتتضدمن وتددار، تحتسدب مدا عدادة مخداطرة وهدي: المخـاطرة 

 .وكلفته الفثل عن المسؤولية تحمل الفرصة مع ماراستث
 مثمرة الريادة ت ون  أن  ي العمل مع بالتنفيذ وتتال: الستباقية. 

 بسدعر اهدمن جدزء أو، البضدائع بثدراء المخداطرة أخذ  لع القدرة لديه الذي الثخا هي ذلك والريادة
، م2008قديم  السكارنة،  معين وغيعها من أجل الحاول عل  الرغ  سواء كانت بضاعة جديدة أو

 (.18ص
كمدددا عر دددت الريدددادة بأنهدددا: نثددداطات تتضدددمن خلدددت منتدددوج جديدددد أو عمليدددات جديددددة أو الددددخول  دددي 

 (.Lussier, 2008, p135أسواق جديدة، أو خلت مثاريع جديدة  
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بأنهددا: عمليددة إنثدداء شدديء جديددد ذو قيمددة وتخادديا الوقددت  Rahman,et. al( م2011وعر هددا  
ال الددالعم للمثددروع وتحمددل المخدداطر المادداحبة واسددتقبال المكا ئددة الناتجددة بمددا يحددد  والجهددد والمدد
 تراكم الثروة.

 والمدادي خدالل اغتندام الددعم المدالي مدن التجاريدة الفدرص مدن يسدتفيد الدذي الثدخا هدو والريدادي
 (.Hatten, 2006, p32وتحمل المخاطرة النفسية عند البدء بإنثاء عمل  

 الفرص تمييز يستطيع الذي الثخا ذلك الريادي أن( مBrown & Harvey   2000وقد أوض 
 وغيدر الندادرة الخادائا يمتلدك الدذي هدو وكدذلك ذلدك، يسدتطيعون  ا اآلخدرين يينمدا واغتنامهدا
 .الناس لباقي المتو رة

 التديهو الذى يستطيع الدخول ال  اسواق جديده واغتنام الفدرص  الرياديأن الثخا  يرى الباحثو 
طيع الغيددر الحاددول عليهددا والعمددل علدد  ايت ددار منددتج او مثددروع جديددد قددادر علدد  ان يعددود ا يسددت

 بالرغ  المناسب.

 أهمية ريادة األعمال: 3.1.1
منهدا  السياسدية وغخاصدة، كا دة الحيداة مجداات  دي السدريع التغيدر بحددو  اليدوم عالمندا يتادو

لهدذه  ااسدتجابة اديين قدادرين علد ريد أشدخاص وجدود أهميدة يؤكدد ممدا، والت نولوجيدة وااقتادادية
ت ون استجاباتهم عل  شكل ايجاد مثداريع جديددة، و درص عمدل جديددة تسدهم  دي  وغحيث التغييرات

تحقيدددت النمدددو ااقتادددادي، وقدددد أخدددذت أهميدددة الريدددادة تدددزداد اليدددوم عنددده أصدددب  ينظدددر إلددد  المثدددروع 
ن مسدددتقبل اعنثدددطة الرياديدددة يعدددد الريدددادي علددد  أنددده وسددديلة رئيسدددية لبنددداء أسدددواق حدددرة مفتوحدددة، وع

قدط مستقبال  واعدا ، ا يل أصب  من الممكن اعتبار عارنا عار الريادة، سيما وأن الريادة ليسدت  
ي المفتاح لتطوير منتج جديد أو تقديم خدمة جديدة للسوق، يل إن اعمر يتعدى ذلك إلد  ااسدهام  د

 (.28،صم2010وآخرون،  عيادة الدخل الفردي، وعيادة حجم المخرجات  العاني
 من خالل التالي: وتنبع أهمية الريادة

 والنمو للعمل  رص خلت  ي الريادة تساهم. 
 التنا سية القدرة تعزيز  ي حاسم أمر الريادة تعتبر. 
 المجتمعية الحاجات اشباع  ي الريادة تساهم. 
 الثخاية اامكانات إطالق  ي الريادة تساهم  European Communities, 2003.) 
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 أهداف ريادة األعمال: 4.1.1
 :يت مجموعة من اعهدا  يمكن اجمالها من خالل التاليتسع  المؤسسات الريادية لتحق

 والمستقبلي للثركة. الحالي الوضع تحسين 
 العاملة القوى  وتناسب ترضي التي العمل  رص من مزيد للريادي تو ر حيث الذاتي التوظيو. 
 يااقتااد أو النمو الدخل عيادة. 
 أو  المحلد  لالسدتهالث سدواء نهائيدة منتجدات صدورة  دي المحليدة المدوارد تادنيع علد  التثدجيع

 .للتادير
 جديدة أسواق خلت مع السلع من المزيد إنتاج إل  السعي. 
 اإلنتاج لزيادة الاغيرة الاناعات  ي الحديثة الت نولوجيا استخدام عل  التأكيد. 
 عمالاا لريادة جديد محلي مناخ يتو ير الخبراء هجرة من التقليل. 
 المؤسسي التنظيم مستوى  عل  اععمال ريادة لممارسة العام المناخ تهيئة. 
 المنظمات داخل الوحدات أو الجديدة، المثروعات استقالل أو الجديدة المثروعات إقامة. 
 م المؤسسيالتنظي  ي العاملون  يقدمها التي المبادرات وتبني تثجيع. 
 ااسدتراتيجي بالتجديدد يسدم  مدا أو لهدا المتاحدة والفدرص الثدركة وجهداتت  دي التف يدر إعدادة 

 .(166، صم2014 العبيدي والجراح، 

 أبعاد ريادة األعمال: 5.1.1
 تم تقسيم أبعاد ريادة اععمال إل  اعبعاد التالية:

 :الريادية الثقافة .1
 طدور ااقتادادي  دي البلدددومددى التيم، يختلدو مفهدوم الثقا دة الرياديدة مدن يلدد إلد  آخددر حسدب التعلد

يلعددب دورا  مهمددا   ددي تحقيددت هددذه الثقا ددة ممددا يسدداعد علدد  التقليددل مددن الهجددرة للخددارج للعمددل علدد  
ت تحقيت اع  ار التي تلق  اهتماما   دي الثدركة لدذا علد  المنظمدات العمدل علد  تطدوير تلدك المهدارا

 .(Darity, 2007لدى اع راد والتي تعزع أدائها مع المنا سين  
 مع القديم( نموذج يرغط عالقة الثقا ة بالريادة، حيث قام يرغط المجتمع مHayton 2002  وقد طور

التي تجعل الفدرد يعمدل ضدمن مجموعدات أو  رديدا ، أو الدذكور وااندا ، وتدم رغدط النمدو ااقتادادي 
 بطدة بحاجدةوالظرو  الاناعية  ي يلد ما اذا كان متطدورا  أو ناميدا  مدع الحاجدات والطموحدات المرت

 اانسان للتطور والحاجات ااجتماعية.



12 

 

 :المبادرة  .2
 (.م2016للعمل والسعي استثمار الفرص   ارس،  المستقبليوهي يناء المنظور 

 :لتكاراإللداع واإل .3
هددي طددرق جديدددة  ددي التف يددر والددتعلم تقددوم بثددكل رئيسددي علدد  عمليددات المنظمددة  اإليددداع واإليت ددار

 مدن كدل ليعطدي" يت دارواإل اإليدداع"مادطلحي يدين التفريدت إلد  ارال تد بعدا يميدلومخرجاتهدا، و 
 حدل إلد  التوصدل  دي يتمثدل اإليدداع أن( 17م، ص2003نجدم    يدرى ، مسدتقلة دالدة المادطلحين

 يألهدا،  المالئدم أو الخدالق التطبيدت هدو اايت ار أن حين  ي جديدة،   رة إل  أو ما لمثكلة خالق
 تطبيدت بإمكانيدة محكدوم  العمدل، إيدداعي عمدل إلد  اإليداعيدة لف درةا تحويدل إا هدو مدا اايت دار أن

 بدروأك الواقدع عدن مجدردة مثاليدة أ  دار اإلنسدان يحمدل أن دائمدا   المهدارة مدن  لديس المبدعة، اع  ار
 .للتطبيت قايلة خالقة مبدعة أ  ارا   يحمل أن  ي المهارة يل البثر، قدرة من
 يعدد  مدا نسدبي، أمدر هندا ةوالجددّ   ندي، تعبيدر أو مثدكلة، حل من جديد، شيء أي إنتاج يت اراإل إن

 وكدذا أصديل، مبت در ألعابده مدن كثيدر  دي والطفدلآخدرين،  لددى معرو دا   يكدون  قدد لفدرد بالنسدبة جديدا  
 نمد خاصدة حالدة  هدو اإليدداع وأمداجديددا ،  اقتاداديا   أو اجتماعيدا   نظامدا   يضدع أو جهداعا   يختدرع مدن

، م2008 الزعبدي والجريدري،  وغيدره الفدرد علد  جديددا   الجديدد الثديء ن يكدو  حدين وذلدك اايت دار
 (.8ص

 :المرونة البيكلية .4
يوجدد  دي اادييدات  ، وعل  الرغم مدن ذلدك، ان الباحثيناستخدم ماطل  المرونة من قبل العديد م

 ا التددي تناولددت هددذا المفهددوم تعريددق جددامع يتفددت عليدده جميددع المعنيددين  ددي هددذا المجددال، وهددو يددذلك
 راء وتاورات الباحثين حول هذه المفاهيم.آ، اختال  خرى ن بقية المفاهيم اادارية اعيختلو ع

 مAaker & Mascarenhas (1984) ن المرونة هي ااستجابة لما هو غيدر متوقدع. وقدد عدر إ
متوقعدة نها امكانية المنظمة علد  الت يدو للتغيدرات البيئيدة الجوهريدة، وغيدر الأعل   الهيكلية المرونة

 وسريعة الحدو  الحاصلة  ي البيئة.
 إلعدادةنهدا تحديدد امكاندات المنظمدة أعلد   الهيكليدةروندة م( المHarrigan   1985  دي حدين يدرى 

، وتغيير خطط اللعبة، او الغاء استراتيجياتها الحاليدة عنددما يادب  وضدع ترتيب وضعها  ي السوق 
 الماضي الزغائن الذين تخدمهم غير جذار كما هو حالهم  ي
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 ةالسدريععلد  ااسدتجابة  المنظمدةقددرة  هي الهيكلية المرونةمع ما ذكر عل  ان  وهنا يتفق الباحث
 الغير متوقعه وقدرتها ايضا عل  ت ييو وضعها مع هذه التغيرات. الخارجيةللمتغيرات 

بل المسدتقو ة بطريقة  اعلدة  دي الحاضدر كين المرونة هي تطوير وتعزيز الموارد واامكانات الديناميإ
ق هم ما يميز التعاريأ ومن المالحظ ان ، قدرة المنظمة عل  الت يو للتغييرجل تحسين كفاءة و أمن 

 عاله، تركيزها عل  التغيرات البيئية التدي تفدرض علد  المنظمدة محدددات صدعبة وطويلدةأ الواردة  ي 
 اامد، وتتطلب الثروع بعملية الت ييو ااستراتيجي.

 :الهيكلية ان المرونةبن نستنتج أ يمكن ومن خالل ما سبت
   ي ااستجابة للظرو  غير المتوقعةخيار يستخدم. 
  ت يددو المنظمددة للتغيددرات البيئيددة الحرجددة التددي تحددد   ددي البيئددة  ددي الوقددت المناسددب وغالطريقددة

 المالئمة.
 .ااستجابة للفرص المتاحة  ي البيئة التنا سية بما يضمن تعزيز الموقع التنا سي للمنظمة 
 و.يلا تآلية تمكن المنظمة من التحول من استراتيجية ال  اخرى وغأقل ال 
  ة علدد  الت يددو بثددكل  اعددل وغمددا يضددمن تحسددين كفدداءة وقدددرة المنظمدد بأسددلورتطددوير المددوارد

 .(4، صم2012 الياسري وآخرون،  مستمر للتغيير
 :تحمل المسئولية .5
(. م2016حيددة اايجاييددة والسددلبية   ددارس، وهددي تحمددل نتيجددة ااختيددار والقددرارات واععمددال مددن النا 

ها ويميددل الريدداديون إلدد  ااسددتقاللية  ددي أعمددالهم وتحمددل المسددئولية، ولددذلك ينجددزون أعمددالهم ويددديرون
الت بطريقة متميزة وغدروح المسدئولية والدروح القياديدة التدي يتمتعدون يهدا وغقددرتهم علد  مواجهدة المثدك

 (.18، صم2015، ن تادي لها ا الهرور منها  أيو قر وال
 المخاطرة: .6

هدي أن يجدداع  الريددادي أو رواد اععمدال بطددرح منتجددات جديددة بغددا النظددر عدن مخدداطر المنا سددة 
  ددي اعسددواق،  المخدداطرة مددا يددتم أخددذه بعددين ااعتبددار مددع امكانيددة التعددرض لخسددارة، وتتسددم المخدداطرة

 بالتالي:
 .تعد الريادة جزء من أخذ المخاطرة 
 مددتالث اععمددال مددع أقددل قدددر مددن المخدداطرة، وغمعندد  آخددر إن الريدداديين ا تتجدده الريددادة إلدد  ا

يتجهددون إلدد  اععمددال مددع البدايددة بأخددذ جددزء كبيددر مددن المخدداطرة مثددل غيددر الريدداديين ول ددن يددتم 
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 التنبؤ يتمييز وضع اععمال أكثر ايجايية.
 فثددل  السددكارنة، المخدداطرة المحسددوغة التددي ت ددون  يهددا احتمدداات النجدداح أكبددر مددن احتمدداات ال

 (.م2008

 :ريادة األعمالمميزات  6.1.1
 يادة بالافات والمميزات التالية:تتميز الر 

  د الماليدددةر يدددادة احدددد مددددخالت عمليدددة اتخددداذ القدددرار المتعلدددت بااسدددتخدام اعمثدددل للمدددواتعتبدددر الر 
ير جديددد أو تقددديم خدمدددة جديدددةل إضددا ة إلدد  تطدددو  ة المتاحددة للوصددول إلدد  إنتددداج منددتجوالماديدد

 أساليب جديدة للعمليات.
 م الريادة هي مجموعدة مدن المهدارات اإلداريدة التدي ترت دز علد  المبدادرة الفرديدة يهدد  ااسدتخدا

 اع ضل للموارد المتاحة و التي تتميز ينوع من المخاطرة.
 حدا  التنسيت ال امل يين عمليات اإلنتاج والبيع.ة تعبر عن الجهد المبذول من اجل إالرياد 
 دة تعنددي ااسددتخدام اعمثددل للمددوارد المتاحددة يهددد  تطبيددت اع  ددار الجديدددة  ددي المؤسسدداتالريددا 

 .(4، صم2012، لبجيري و  كورتل  والتي يتم التخطيط لها بكفاءة عالية

 :األعمال يريادي   خصائص 7.1.1
 رمتسدالم والنمو اعرغاح تحقيت ال  تؤهلهم بمجموعة من الخاائا غيرهم عن تميز رواد اععمال

 هذه الخاائا ما يلي: ومن والنجاح التقدم عاإلحر  المستمرة تطلعاتهم خالل من لمثاريعهم
 الذاتي التحكم عل  والقدرة ااستقاللية. 
 الدؤور المتواصل والعمل وااجتهاد المثايرة. 
 تهماانجاع  خالل من الذات لتحقيت بالحاجة الثعور. 
 عدائهدم جعدةاالر  التغذيدة مدن وااسدتفادة التحددي مدن كبيدر قددر  يهدا أهددا  لتحقيدت السدعي 

 .المتميز
 الغموض حاات وتقبل المخاطر، تحمل. 
 صعبه مواقو اتخاذ وااستعداد للمنا سة كبيرة بطاقة والثعور بالنفس العالية الثقة. 
 م2008 العامري والغالبي،  الفثل من الخو  وعدم والعمل، بالتف ير المرونة). 
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 بأن خاائا ريادّيي اععمال تتمثل  ي التالي: (5ص، م2012  لبجيري و  كورتلويرى 
 ن القيددام بمثددروع جديددد عددادة مددا يكددون  يدده درجددة معينددة مددن المخدداطرة : إالســتعداد للمخــاطرة

والتي ت ون من يداية المثروع من خالل تمويل المثروع إل  انجداع المثدروع وتخاديا جدزء 
لميل ه كلما عادت درجة الرغبة  ي النجاح يزداد امعين من اعموال الالعمة إلنجاعه والمالحظ ان

بته وااستعداد لتحمل مخاطر معينة وعادة ما يتميز الريادي إل  الميل إل  المخاطرة نتيجة لرغ
 القوية  ي النجاح وتقديم منتجات وخدمات جديدة.

 و لك  هدذالتدي يريدد الوصدول إليهدا يدقدة  لد يتميدز الريدادي بمعر دة اعهددا  :الرغبة فـي النجـاح
 هميدةاعكبدر مدن الفدرد العدادي حيدث درجدة رجة اكبر  ي تحقيدت النجداح ويملدك درجدة أيعمل يد

الثقدددة بدددالنفس والقددددرة علددد  حددددل و الريدددادي  هوالمسدددؤولية كبيدددرة للوظيفدددة والنثددداط الدددذي يقدددوم بددد
جدل خرين ومن ثم  هو يقبل التحددي مدن أالمثاكل المختلفة والتعامل معها بثكل أ ضل من اآل

بددالرغم مددن معر تدده المسددبقة اعخطدداء التددي يمكددن أن تقددع  يهددا وذلددك  تجعددل نثدداطه ناجحددا   أن
  .جل تحقيت النجاحأضريبة اععمال من لخطأ هو جزء من لعلمه أن ا

 ن من الفثل هو حلقة  هم غير متثائمين وهم عل  علم بأ يميل الرياديون إلي التفاؤل :التفاؤل
 ومن ،لفثل إل  نجاح والتف ير السلبي إل  التف ير اايجاييحلقات النجاح ويمكن تحويل هذا ا

  .ثم التفاؤل يساعد عل  تحقيت النجاح
لتدزام الفدرد  دي تحقيدت مسدتوى هناث خادائا أخدرى تتمثدل  دي مددى اضا ة إل  هذه الخاائا إ

معدددين مدددن النجددداح  دددي العمدددل وكدددذلك ااسدددتعداد للعمدددل لسددداعات إضدددا ية دون ااكتفددداء بالسددداعات 
إضددا ة إلدد  القدددرة التددي يتميددز يهددا الددرواد  ددي تنظدديم الوقددت يددين اعنثددطة  ،رورية للعمددل  قددطالضدد

 المختلفة.

 فوائد ريادة األعمال: 8.1.1
 ( أن  وائد ريادة اععمال تتمثل  ي التالي:8، صم2007  ااسكوايرى 
 ااستقاللية وعدم ااعتماد عل  وظائو اآلخرين. .1
 العظيمة.  رص للتميز وتحقيت اإلنجاعات .2
  رصة لتحقيت أقا  الطموحات. .3
  رصة لتحقيت اعرغاح والمكاسب الضخمة. .4
  رصة للمساهمة  ي خدمة المجتمع. .5
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 تثجيع التانيع سواء لالستهالث المحلي أو للتادير وخلت المزيد من المنتجات والخدمات. .6
 التوظيو الذاتي وخلت  رص وظيفية لآلخرين. .7
 اادي.عيادة الدخل وعيادة النمو ااقت .8
 .تقليل هجرة ال فاءات من خالل تو ير المناخ المالئم لريادة العمال محليا   .9

 أنواع ريادة المنظمة: 9.1.1
دين "العمليددة التددي ينثددأ بموجبهددا الفددرد أو مجموعددة مددن اع ددراد المتواجدد بأنهددا: ريددادة المنظمددة عر ددت

خل المنظمدة القائمدة" وتادو ضمن منظمة قائمة، منظمة أخرى جديدة أو إعادة تجديد أو ايت ار دا
ريدددادة المنظمددة إلددد   م(2010و  الددزين، دي داخدددل المنظمددة القائمدددة. وقددد صدددنالريددادة السدددلوث الريددا

 هما: استراتيجيينخيارين 
 وتتضدددمن إيجددداد أعمدددال ااسددتراتيجي: وتمثدددل إحدددى وسدددائل إعدددادة التجديدددد مخـــاطرة المنظمـــة ،

 . وغدذا  أنهدااسدتراتيجييدنجم عنهدا إعدادة تجديدد جديدة ضمن المنظمات القائمة، قدد يدنجم أو ا 
 تنار  إل  الريادة الخارجية.

  أجل  وينتج  ي إعادة تجديد أو تحول تنظيمي للمنظمة القائمة من: الستراتيجيإعادة التجديد
تحقيدددت ثدددروة جديددددة مدددن توليفدددة مبت دددرة للمدددوارد عدددن طريدددت إعدددادة تركيدددز تنا سدددية اععمدددال، أو 

اسدددددية  ددددي التسددددويت، أو إعدددددادة توجيدددده تطددددوير المندددددتج، أو إعددددادة تثدددددكيل إحدددددا  تغييددددرات أس
 .وينار  مفهومها إل  الريادة الداخلية  ااستراتيجيةالعمليات. ويدع  هذا النوع بالريادة 

 العوامل الداعمة لظبور رواد األعمال: 10.1.1
 :ليور رواد ااعمال من خالل التايمكن اجمال العوامل الداعمة لظهمما سبت 

 رواد اععمال كأبطال: ينظر اعورغيون واعمريكان إل  رواد اععمال عل  أنهم أبطال. .1
 كلية وجامعة أمريكية. 1500ريادة اععمال مقرر تدريسي  ي  .2
 رواد اععمال يمل ون الثروات ااقتاادية. .3
 الحياة المستقلة وعدم ااعتماد عل  وظائو الدولة أو القطاع الخاص. .4
 قتااد الخدمي.التحول نحو اا .5
 االنمدددو السدددريع للتجدددارة اال ترونيدددة واسدددتعانة المثدددروعات باإلنترندددت لتسدددويت منتجاتهدددا وخددددماته .6

 .(6ص ،م2010الزين،  
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 :القتصادية والجتماعية لريادة األعمال اآلثار 11.1.1
 جدةكنتي تدتأ والتدي ةريدادلل الددول اهتمدام هتوجد  دي اعيدرع العنادر ةللريداد ااقتادادية اآلثدار تمثدل
 أهدم مدن ال لدي المسدتوى  علد  ااقتادادي النمدو وُيعدد، ااقتاداد عجلدة د دع  دي الريدادة لدور حتمية
 جلدةع د دع  دي الريداديون  يلعبده الدذي الددور علد  ينداء وذلدك الريدادة، تثدكلها التي ااقتاادية اآلثار
  درص خلدت اعتبدار إلد  إضدا ة سدواء، حد عل  والنامية المتطورة الدول معظم  ي ااقتاادي النمو
 التقلبدات ظدرو   دي خاصدة البالغدة، اعهميدة ذات ااقتادادية اآلثدار مدن الدذاتي والتثدغيل العمدل

 ي د خاوصدا انتثداره من والحد الفقر نسبة تقليل  ي الريادة تساهم كما للدول، ةفالمختل ااقتاادية
  النتثدة وحتداوي، المجتمعدات لدومخت  دي الحيداة ونوعية المعيثية اعوضاع وتحسين النامية، الدول

 (.م2014
مدع والمجت اععمدال هياكدل  دي والتغيدر للفدرد، الددخل متوسدط عيدادة خالل من اقتااديا   الريادة وتؤثر
 يتثدكيل تسدم  والتدي المخرجدات  دي وعيدادة ينمدو مادحوغا   يكدون  ومدا الفدرد، دخدل متوسدط يزيدادة
 لدبوالط العدرض جدانبي  دي الزيدادة كذلك التنمية، بمكاس توعيع  ي العدالة يحقت مما دالأل ر  الثروة

 توجيده إلد  إضدا ة السدوق، وحاجدات المعر دة يدين الهدوة ردم علد  والقددرة واايت دار لتجديددا وأ
 جوروا المنا سدة اسدتمرارية علد  والمحا ظدة الادادرات وتنميدة المسدتهد ة التنمويدة للمنداطت اعنثطة
 م(.2010والعلي،  النجار  ااقتاادي العائد وتعظيم ت،ااامتياع 

 :التالي  ي للريادة ااجتماعية اآلثار تلخيا يمكن نه( أم2010العاني وآخرون   يرى و 
 عل  نمثروعاتهم قادري خالل ومن الرياديون  ُيعد الثروة: حيث وتوعيع ةااجتماعي التنمية عدالة 

 محليدةال لمدوارد واإلمكانيداتا اسدتغالل ذلدك  دي يسداعدها ومتواعندة كفؤ شاملة إقليمية تنمية تهيئة

 .يةااجتماع العدالة  ي تحقيت تساهم يجعلها مما كبيرة تحتية ينية إل  الحاجة وعدم المتاحة،

 درص العمدل، عيدادة  دي رئيسديا   دورا   يلعبدون  جديددة: حيدث عمل  رص وتأمين البطالة امتااص  

 .البطالة وامتااص

 بالتدي تتناسد اعشدغال مدن العديدد إدخدال  ي فعالال دورها خالل من: المرأة  تثغيل  ي المساهمة 
 .المرأة  عمل مع

 دي اعريدا  متوسدطة طبقدة ينداء علد  تعمدل المدن: حيث إل  الريق من السكان هجرة من الحد  

 .المدن إل  الهجرة من يدا  
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 دور ريادة األعمال في تنمية المجتمع: 12.1.1
نتوجده نحدوه سدواء ماديدا  صدور المدوارد أو إحددا  تغييدر  دي المجتمدع الدذي  علد  التنميدة تنطدوي 

 لبيئة،ا عل  والحفا  اإلنسان ر اهية نحو والمستدامة الثاملة التنمية معنويا  يستهد  اانسان وتتجه
نهددا تختلددو عددن إاصددل المعالجددات المجتمعيددة، وذلددك  التنميددة بإنثدداء المثددروعات يددل تو  وا تتوقددو

 ببسدب تحدد  الزيدادة التدي التنميدة تمثدل حدين  دي جمدالي ،الذي يمثل عيادة الناتج القدومي اا النمو
  دان هندا ومدن وضدرورية، أساسدية وخددمات سدلع تحويلهدا إلد  أجدل مدن للمدوارد والمعالجدة العمدل
ة دخل الفرد الخدمة والبنية التي تهيئ لزياد تو ري إا القومي الناتج من يدايتها  ي تزيد ا قد التنمية

 والمعر دي البثدري  المدال سأر  يمثدل أن اإلنسدان اجمدالي مسدتقبال  ذلدكومدن ثدم النداتج المحلدي وا
 وقدراتده بإمكانياتده أو تقليدده نسدخه يادعب الدذي المدورد التنميدة، عمليدة  دي ااسدتراتيجي والمدورد

 .(3ص ،م2007ومهاراته  أحمد وآخرون، 
 يو الت عل  القادرة ريةالبث اامكانيات إعداد حيث من والنمو التقدم أساس البثري  المال سأر  ويعد

التنميدة  عناصدر يدين الددمج الثداملة التنميدة التعلديم، وتمثدل منظومدة خدالل مدن والتجديدد والتطدوير
 دي معدزل عدن المجتمدع والسدلطات  المثدروعات نثداءإ يمكدن  دال وااجتماعيدة وااقتادادية البثدرية

المستوى  للمستفيدين عل  اسيةاعس الحاجات هو التنموية المثروعات اقتراح مادر المحلية ويكون 
 المدواطن وإشدراث والتددريب المحليدة بدالموارد ااهتمدام علد  يركدز الدولدة، كمدا مسدتوى  وعلد  المحلدي
 التطددور أن الحيدداة، إا  ددي ذلددك، وغددذلك يددتم اسددتيعار نهضددة شدداملة وتغييددر ايجددايي  ددي المحلددي
 التنميدة مفهدوم استوجب تنداول ما وهذا التخاا، من مزيد نحو يقود المفهوم الذي شهده المعر ي

 يدةوالتنم التنميدة المحليدة منهدا للتنميدة، عددة واجهدات الد  والثدمولية والتحدول العموميدة بعيددا  عدن
 (.6ص ،م2007والسياسية  أحمد وآخرون،  والثقا ية ااقتاادية

عادهدددا وتواجددده كثيدددر مدددن المجتمعدددات تحدددديات كبيدددرة  دددي جهودهدددا المبذولدددة لدددد ع عجلدددة التنميدددة بأب
 وااسدتدامة، وتدؤثر النمدو تحقيدت مدن مزيد نحو وغيرها المختلفة ااجتماعية وااقتاادية والسياسية

  دي يسداهم مما  اعلة محلية أعمال منظمات نثاءإ خالل من ااقتاادية التنمية الريادة ايجاييا   ي
 هاما   دورا   الريادية اتالمثرع تلعب العوائد، إذ وعيادة  رص العمل تو ير طريت عن التطور المحلي

 ي ااقتااديات العالمية كونها من أيدرع محركدات النثداط والنمدو ااقتادادي والمسداهم اعكبدر  دي 
تدددو ير  دددرص العمدددل، ذلدددك أن مدددن أيدددرع مدددا يميدددز المثدددروعات الرياديدددة قددددرتها ااسدددتيعايية لأليددددي 

قدددرات واامكانددات البثددرية ممددا العاملدة وكونهددا تعددد ذات كثا ددة  ددي عناددر العمددل وميدددان لتطددوير ال
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 الفقدر ظداهرتي من الحد  ي  اعلة مساهمة ويساهم البثرية الطاقات استثمار مناسبا   يجعلها مكانا  
 ااقتادادي، النمدو  دي بطئدا   تثدهد ظدرو   دي واتسداعا   عمقدا   تدزدادان والبطالدة، وهمدا ظاهرتدان

المختلفدة  المحدروق،  العدالم يلددان مدن عديددال  دي هدو الحدال كمدا السدكاني، معددل النمدو  ي وارتفاعا  
 (.2ص ،م2011

 تقدوم مدا أهميدة ول دن صدغيرة، المثدروعات هدذه من منفرد مثروع يؤديه الذي الدور أهمية تبدو وقد
 مختلدو حاولدت ولدذلك، تجاهلها يمكن وا اعهمية من كبيرة درجة عل  مجتمعة هذه المثرعات به

و اعلدة  مدالوي،  وقويدة نثدطة مثدروعات هكدذا وجدود منتضد تثدريعات وقدوانين سدن دول العدالم
 (.260ص، م2008
 عدن يندتج اععمدال، إذ منظمدات بقداء  دي أساسدية كمرت دزات واإليدداع اايت دار علد  الريدادة وترت دز

  علد القددرة وعيدادة اعسدواق،  دي المنا سدة يددعم ممدا المتاحة الفرص استغالل حسن الروح اإليداعية
 المبدادرات اعدهدرت ااجتمداعي، لدذلك النسديج وحمايدة ااقتادادي  درص اعمدن مدن ويعدزع الت امدل
 مأهد مدن الرياديدة اععمدال تأسديس كدان مدن العدالم، وقدد عديددة أمداكن  دي الرياديدة واععمدال الفرديدة

 .اعخيرة خالل السنوات المتقدمة الدول  ي ااقتاادي النمو عن المسؤولة اعسبار
اعمريكدي  ااقتاداد  دي العمدل  درص مدن كبيدر عدد خلت  ي الريادية هذه المثروعات ساهمت كما

الوايات   ي اإلحاائيات تثير إذ  1992عام الخدمات مجال  ي عمل  رصة مليون  15تجاوعت 
مدن  معدين وقدت  دي جديددا   عمدال   يبددأ نأ حداول قد اثنين يين من شخا كل أن المتحدة اعمريكية،

 دي  يريطانيدا،  دي العمدل قدوة إجمدالي مدن %27 نسدبته مدا ياديدةالر  ل المثدروعاتتثدك حياتده، كمدا
كثيرة  يالد وتعتمد القومي، الدخل من %50 من الاين أكثر  ي الريادية اععمال قطاع مثلي حين
التدي  المثدروعات علد  الدوطني  ي اقتاادها كبيرا   اعتمادا   وغيرها واندونيسيا وماليزيا سنغا ورة مثل

 تددعم معر يدة لدذا وقددرة تمدويلي رأس مدال المسدتدام اايت دار ويتطلدب اععمدال الرياديدة تخدا
 مجموعدة واسدعة خدالل مدن الناشدئة الثدركات المتقدمدة البلددان  دي والجدي  والحكومدة الجامعدات
 ذوي  اععمال رواد من الالعمة المستويات خلت سبيل  ي المعر ة ونقل التدريب من يرامج ومتنوعة

 .(23ص ،م2007اايت ار  ااسكوا،  تطوير أجل من اعبحا  يلتمو  المهارات إضا ة  إل 
جاندب،  مدن الرياديدة المثدروعات تعريدق  دي المسدتخدمة المعدايير واخدتال  تعددد مدن الدرغم وعلد 

لمثدروعات ن لهدذه اأ إا آخدر، جاندب مدن وااجتمداعي ااقتادادي ودورهدا علد  أهميتهدا والخدال 
واعهميدة لددورها الفاعدل  دي تنميدة المجتمدع وتظهدر  ميدزمدن الت قددر علد  جعلتهدا ومزايدا خادائا
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روا دد  الخبدرات والمهدارات كونهدا تعدد أحدد أهدم وتطدوير واإلمكانيدات، الطاقدات اسدتثمار عبدر أهميتهدا
 ااقتااد  ي عمل  رص تو ر التي الماادر يرعأ التنموية كما وأنها من العملية

 :المجتمع ما يلي ريادية  ي تنميةومن أيرع خاائا المجموعات ال 
 مديرها. هو المنثاة مالك 
 المثروعات. هذه مثل لتنفيذ المطلور المال سأر  حجم تدني 
 مدن  كثدرأ عمدل  درص تدو ر ذاهدوغ كبدر،أ بادورة العمدل عناصدر علد  المثدروعات هدذه تعتمدد

 ال بيرة. المثروعات
 وااستثمار اادخار بمستويات اارتقاء عل  تساعد. 
  الجغرا ي. اانتثار  عل والمقدرة المرونة 
 والسوقية ااقتاادية المتغيرات مع الت يو عل  والمقدرة المرونة. 
 سواء حد عل  ال بيرة وللمثروعات لبعضها مكملة الريادية المثروعات تعد. 
 المت املة الخبرات وغناء للتدريب مالئم حقل. 
 السوق  من والخروج الدخول سهولة. 
 والمبادرة الريادة ارتباط. 
 المحدروق،   جندب إلد  جنبدا   والعداملون  المثدروع صداحب يعمدل إذ مالئمدة عمدل ييئدة تدو ير

 .(3ص ،م2011
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 المبحث الثاني
 التميز المؤسسي

 مقدمة: 1.2.2
 المؤسسات المتميدزة هدي التدي تحدرص علد  ترجمدة رؤيتهدا ورسدالتها وغاياتهدا ااسدتراتيجية الد  واقدع

وتثدجيع التميددز واايدداع  دد  خاللهددا الد  دعددم  ملمدوس مدن اجددل تحقيدت طموحاتهددا والتدي تسددع  مدن
 ي ان نؤكد  ي البداية ان اعداء التنظيمي المتميز لدمانثطة ومجاات عملها، ومن الضرور و مختل

يعددد أحدددد الخيدددارات المطروحددة أمدددام المنظمدددات، يدددل هددو حتميدددة  رضدددتها علدد  المنظمدددة العديدددد مدددن 
داري يمكددن أن أو موانددع  ددالتميز هددو نمددط   ددر إود الظددرو  والقددوى الخارجيددة، والتميددز لدديس لدده حددد

منظمددة حكوميددة او غيددر  يحددد   ددي منظمددة صددغيرة أو كبيددرة، منظمددة تقدددم خدمددة أو تاددنع سددلعة،
ي حكومية.  في ظل التغيرات الحاصلة لم تعد المنظمدات مطالبدة يتحقيدت ااداء  قدط، انمدا التميدز  د

اعداء قدددددرة المنظمددددات علدددد  يلددددو  اعهدددددا  ااداء كضددددرورة مددددن اجددددل البقدددداء وااسددددتمرار ويمثددددل 
ن بااسدتخدام اعمثددل للمددوارد، ويعبددر عددن مدددى قيددام المدوارد البثددرية بمهددامهم و ددت معددايير محددددة مدد

  غدددداعي، خددددالل القيددددام بعمليددددة تقيدددديم اعداء، حتدددد  يددددتم الوصددددول الدددد  ااداء اا ضددددل او المتميددددز
 (.8، صم2014

 :التميز مفبوم 2.2.2
 جدامع يثددير الد  الغايددة ااساسدية لددادارة  دي المنظمددات المعاصدرة مددن ناحيدة، ويرمددزالتميدز مفهددوم 

للسمة الرئيسة التي يجب ان تتاو يها مدن ناحيدة أخدرى، ولقدد اسدُتعمل مفهدوم التميدز للتعبيدر عدن 
اعداء كمددا وجددد لدده صدددى كبيددر  ددي تقددارير الجددودة والجددودة الثدداملة، الدد  جانددب تثددجيع المبددادرات 

ة والعمدددل علددد  تادددميم آليدددات مؤسسدددية ومحفدددزة للتميدددز واايدددداع ، وذلدددك تثدددجيعا  ع ضدددل التطويريددد
 الممارسات اإلدارية والمبادرات اإليداعية عل  كا ة المستويات بالمؤسسة.

علد  تحقيدت  يركدز الدذي الفاعليدة مفهدوم ظهدر حتد  المفهوم تطوير  ي العلمية الجهود استمرت وقد
 عايدد،  المنظمدة نثداط علد  المدؤثرة البيئيدة المتغيدرات ااعتبدار  دي آخدذا ال ليدة المنظمدة أهددا 
 .(م2003
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والتميددددز المؤسسددددي هددددو سددددعي المنظمددددات إلدددد  اسددددتغالل الفددددرص الحاسددددمة التددددي يسددددبقها التخطدددديط 
 ااستراتيجي الفعال واالتزام إلدراث رؤية مثتركة يسودها وضوح الهد  وكفايدة المادادر والحدرص

 (.73، صم2010ن، عل  اعداء  الضالعي
 ( بددأن التميددز هددو الريددادة واايددداع  ددي تقددديم الخدددمات وتحقيددت نتددائج بدداهرةم2009ويددرى العددديلي  

 ترضي العمالء والمساهمين والموظفين.
 :يلي ما للتميز ةيالرئيس المفاهيم أهم ومن
 يدتم اذ ز،التميد منهجيدات لجميدع الدداعم  هدو القدادة سدلوث عدن يعبدر وهدو: الغاية وثبات القيادة 

 لتحقيدت السدعي  دي لمدوظفيهم وتثدجيعهم سدلوكهم خدالل من المنظمة وغاية قيم اتجاه توضي 
 .التميز

 اعخيدر الحكدم ماددر هدو العميدل أن التميدز مدداخل كدل تؤكدد: المتعداملين مدن المسدتمد التميدز 
 نالحداليي للعمدالء والمستقبلية الحالية ااحتياجات و هم المنتجات، ونوعية الخدمات تميز عل 

 حاسدما يكدون  العميدل  ادوت به، وااحتفا  العميل واء لتحقيت وسيلة أ ضل يعد والمحتملين
 .العمالء عل  تؤثر التي الخدمات عرض أو العمليات تاميم  ي

 خطدط وتبندي ااسدتراتيجي أهمية التوجه عل  تؤكد التميز منهجيات ااستراتيجي: جميع التوجه 
 أجدزاء كدل  دي ااسدتراتيجي والت امدل التنسديت وتحقيدت لمنظمدةا  دي ااسدتراتيجي التطدوير
 .التنظيم

 منهجيدات  دي حاسدمين عنادرين المسدتمر المسدتمر: يعدد الدتعلم والتحسدين والتحسدين الدتعلم 
 قيتتح خالل من واايت ار لايداع مناسبة ييئة تو ير  ي تسهم والتحسين التعلم  تحفيز ،التميز

 .للمعر ة الفعالة المثاركة
 المنظمدة  نجداح إطدار التميدز،  دي مهمدا عنادرا يعدد المدوظفين اع دراد: مسدتوى  علد  التركيدز 

ؤاء هلدى موظفيها، ومقدرة  واإليداع والمهارات المعر ة، مستوى  تنمية عل  كبيرا يعتمد اعتمادا
 ةالمنظمد  دي والتمكين الثقة ثقا ة تدعمها التي المثتركة القيم خالل من أ ضل ت ون  الموظفين

 Harrington, 2008, p56.) 
 ان التميز هو  عل ما هو متميز عن المنا سين بحيث يحقت الميزة التنا سية. ويرى الباحث
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 نشأة التميز المؤسسي ومراحل تطوره: 3.2.2
ة لقد شهد الناو الثاني من القرن العثدرين تغيدر مدن المفداهيم ااداريدة نتيجدة تحدوات حدادة وعميقد

 توجه باإلنتاج اصب  التوجه بالتسويت، ومن التركيز عل  الجمهور الخدارجي الد  ي السوق.  من ال
التركيز عل  الجمهدور الخدارجي والدداخلي، ومدن التركيدز علد  رأس المدال المدادي الد  التركيدز علد  

 .(6، صم2003 عايد،  راس المال الف ري 
 إلد  ذلدك ويعدزى ، الهد  هذا تحقيت عل  قادر القليل التميز، ل ن نحو المنظمات من كثير وتسع 

 إطدار عدن عبدارة التميدز وغمدا أن، التميدز متطلبدات كامدل بثدكل تعدي االتد    المنظمدات تلك إدارة
اإلدارة  علدم تطدور مدع المعدايير هدذه تطدورت  قدد المعدايير، مدن مجموعدة خدالل مدن للتطدوير مدنهج

 .وظهور المدارس والمداخل الف رية المختلفة
يمددنج الجددودة كمعيددار اساسددي للتميددز عددن المنظمددات ااخددرى، والتددي تبنتهددا م قدددم د1950 فددي عددام 

م نمددوذج ديمددنج، وخددالل عثددرين عامددا  مددن تطبيددت النمددوذج تحقددت 1951اليابددان، وأنثددأت  ددي عددام 
 ددي  نجدداح اإلدارة اليابانيددة،   ددان للنهضددة الاددناعية اليابانيددة وتميزهددا عددن الاددناعة اعمريكيددة اثددر

ركدت ة اليابانيدة،  ظهدرت علد  إثرهدا نظريدات تنتقدد الف در اإلداري الغرغدي حتد  أددراسة  لسفة الغدار 
، م2004جرينبددددرج،   اقددددع الجددددودة هددددو خيددددار اسددددتراتيجي للتميددددزو كثيددددر مددددن المنظمددددات الغرغيددددة أن 

 (.727ص
(  دي Porter & Wetermanمدع طدرح اعمريكيدان  هدا لتركيدز مدن جدودة الخددمات الد  تميز ثدم انتقدل ا

 كتايهما بعنوان البحث عن التميز. م1982عام 
 مدن أسداس بثدكل البثر عل  نجاحها  ي تعتمد المتميزة المنظمات ان  المفاهيم بعا إل  استنادا
 .اإلدارة عل  تعتمد التي والقيادة واإليداع بالعمالء ااهتمام خالل

 مدا وعمالئهدا أن والخاصة العامة المنظمات إلدارة تؤكد صيغة  إيجاد إل  ذلك إثر الحاجة غرعتو 
 يرمفاهيم ومعاي تحديد إل  اإلدارة علماء جهود واتجهت التميز، لمعايير و قا تتم خدمات من تقدمه
 لومخت يين الرضا التواعن  ي يحقت الذي اعداء لتميز اعمثل النموذج إل  للوصول المتميز اعداء

 المستمر. التحسين منهج اتباع طريت عن العالقة ذات الجهات
 والادفات الفريددة المعدايير باعتبدار الجدودة بعدد لمدا مرحلدة يعتبدر التميدز  دإن سدبت مدا إلد  تناداواسد
 يدين معدايير ارتبداط عالقدة هنداث وتبقد ، التميدز لمسدتوى  للوصدول تحقيقها المنظمة من تتطلب التي

 قيدادةكال يينهمدا المثدتركة الرئيسدة المفداهيم مدن عددد  دي المفهومدان يثدترث حيدث والجدودة التميدز



24 

 

يددون أن يسدبقه  التميدز معدايير تحقيدت يمكدن  دال .إلدخ...المسدتمر والتحسدين العميدل علد  والتركيدز
 .(23ص ،م2010 آل مزروع، تحقيت معايير الجودة 

 أهداف ومزايا إدارة التميز المؤسسي: 4.2.2
 تحقت ادارة التميز المؤسسي أهدا ا  ومزايا كثيرة للمنظمة منها:

 وق تفددوق علدد  المنا سددين  ددي ييئددة ااعمددال المحليددة ، وأيضددا  المنا سددة  ددي السددالبقدداء والنمددو وال
 العالمي.

 .تحقيت الجودة وال فاءة واإليداع وسرعة ااستجابة للعمالء 
 زة ااسددتخدام اعمثددل للمددوارد المتاحددة وتفعيددل ماددادر القددوة التنا سددية، بمددا يحقددت الجددودة والميدد

 النسبية عن المنا سين.
  وتنمية العالقات معهم واستثمارها وتوظيفها ومنا ع متواعنة لمختلو المنا ع، تحقيت عوائد. 
 .السعي نحو التطوير والتحسين المستمر 
   116ص ،م2013جاد الرر، التركيز عل  القدرات المحورية وااستراتيجية  ي المنظمة.) 

 :المؤسسي التميز أنواع 5.2.2
 التميز القيادي: .1

 لهدم وتثدجيعها اع دراد، قددرات تنميدة خدالل مدن وذلدك التميدز، علد  مباشدر يرتدأث لهدا العليدا  القيدادة
 والقدرة الفعالة، العمل وعالقات القيادية بالمهارة تميزها خالل من وذلك والتميز، اإليداع نحو بالتوجه

 صدلللتو  اع دراد يدين المنا سدة يتثجيع اهتمامها وكذلك التقليد، عن يبتعد الذي المتجدد التف ير عل 
 ااتاداات ودعدم المفتدوح، البدار اسدتراتيجية تبندت إذا العليدا القيدادة أن كمدا جديددة، أ  دار إلد 

 علد  والقددرة المنظمدة، بفاعليدة المتعلقة المعلومات تبادل يتي  ذلك  إن اع راد، وغين يينها المباشرة
 النثداطات، مدن موعدةمج وهنداث، لمثداكلها جديدة حلول وايت ار اقتراحات إل  والوصول مناقثتها،

 داخل العمل  ي الالمركزية  نظام المنظمة،  ي التميز ظهور لتثجيع القادة يها يقوم أن يجب التي
 دون  مباشدرة العليدا والقيدادة العداملين يدين اايت اريدة واع  دار المعلومدات انسديار يسدهل المنظمدة
 القائد إن، الديمقراطية القيادة ينمط تأثرت اع راد لدى اايت ارية القدرة  إن كذلك ييروقراطية، حواجز
 وندواحي اعخطداء يعدي  هدو الواحدد، الموقدو  دي المثدكالت مدن كثيدر رؤيدة يسدتطيع الدذي المتميدز
 أوجده إلدراث حساسديتهم تدزداد الدذين اعشدخاص أن شدك وا بالمثدكالت، ويحدس والقادور، الدنقا
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  دإذا ا،هد ي والتدأليو البحدث غمدار ضلخدو   رصدتهم تدزداد كا دة، المواقدو  دي والمثدكالت القادور
 (.Borghini, 2005  التميز نحو أمامهم سيزداد ااحتمال  إن يذلك، قاموا

 التميز لتقديم الخدمة: .2
  علد الحادول يدتم وعنددما والخددمات، للسلع مستهل ين بمثابة ُيعتبرون  كا ة المتعاملين  ئات إن إذ

 إلد  يلجدؤون  المتعداملين هدؤاء  دإن توقعداتهم مدن تزيدد أو المتعداملين  ئدات حاجدات تلبدي ا سدلعة
 شديئ ا أن عل  مؤشر ا يعد النتائج هذه إل  اللجوء  إن التميز إدارة ظل و ي، معهم للتعامل المنا سين

 إلد  تفضدي اععدراض وهدذه الخدمدة، هدذه إلنتداج أدت التدي الخدمدة تقدديم أسدلور  دي خطدأ يدتم مدا
 لحدل الهيكلدي المددخل اسدتخدام أن شدك وا القادور حيندوا أو اعخطداء هدذه لتادحي  عمدل، خطدة

، م2008 النعيمدي وآخدرون،  المسدتمر التحسدين نحدو المسدتمر التحدرث باإلمكدان يجعدل المثداكل
 (.43ص

 :ومنها للعمالء، الخدمة تقديم تطوير آلية عل  تعمل التي القواعد من مجموعة هناث نإ
 العميل توقعات لتقايل المقدمة الخدمات مستوى ب اارتقاء وتثمل اعول  بالدرجة العميل وضع .1

 .اعمثل الوجه عل  تقديمها ومحاولة العمالء رغبات  هم محاولة تثمل كما
 عمليدة تدتم أن بعدد للعميدل والمسداعدة العدون  يدد مدد خدالل مدن وذلدك اعمدد طويلدة عالقدة ينداء .2

 .بثرائه قام بما راض العميل أن من والتأكد البيع
  دي المنظمدة إمكانات تعزيز عل  والعمل لديها الضعو ونقاط المنظمة اتإمكان عل  التعر  .3

 .للعمالء الخدمة تقديم سبيل  ي وذلك الضعو نقاط تدنية
  دي التحسدين وآليدات احتياجداتهم عل  والتعر  لهم، ااستماع خالل من العمالء مع التواصل .4

 .المستقبلية الخدمات تقديم
وتعدويا  وااعتدذار الموقدو يتحليدل القيدام يدل العمدالء امأمد المدوظفين علد  اللدوم إلقداء عددم .5

 .وهادئة ائقة باورة العمالء
  للعمدالء المقدمدة الخدمدة  دي العداملين لددى الجدودة ضدمان مفهدوم تعزيدز علد  العمدل .6

 Hughes, 2003, p22). 
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 خصائص التميز المؤسسي: 6.2.2
 وهي: ا المهمةان المنظمات التي تحقت تميزا  تتمتع بمجموعة من الخاائ

  ،قبدول ااعمددال الاددعبة، اذ ان قبددول ااعمددال الاددعبة يعدد مددن اهددم ماددادر التميددز المؤسسددي
 حيث تتو ر  يه  رص النمو والتعلم السريع للمنظمات وتحسين العمليات.

 يع عليه.تو ر القيادة ال فؤة، اذ ان القيادة تعتبر كقدوة لها دور بارع  ي التحفيز للتميز والتثج 
 الماددداعب،  الماددداعب ت ثدددو مسدددتويات قددددرة المنظمدددات، اذ ان ارت دددار اعخطددداء،  تحمدددل

 وتحمل المنظمة لألعمات ومواجهتها يسهم  ي صقل قدرات المنظمة وتميزها.
 ،ان المنظمات المتميزة يتو ر لديها الخبدرات  دي خدمدة المجتمدع  التدي تقددم العديدد مدن الفدرص 

 اكتسار التميز  ي ااداء.
 دريب التي تعزع من تميز المنظمات.يرامج الت 
  الدقددة ، ويقاددد يهددا تعزيددز دقددة نظددام التنبددؤ الخدداص يهددا، مددن خددالل اختيددار أ ضددل ااسدداليب

لتأدية المهمدات، وغنداء منداخ داخلدي يؤكدد علد  اهميدة ذلدك باعتبداره يدؤثر علد  تميدز  المنظمدة 
 (.33، صم2010النسور،  

 :ومن أهم خصائص التميز أيضا
 ر لديهم دوا ع النجاح والتميز.أ راد تتوا  
 .مستوى عال من الرضا والتقدير للذات 
 .التواجد الدائم والحيوي والمتنامي  ي السوق 
  الثركات والمؤسسات المماثلة. عنالتميز  ي تقديم الخدمات أو المنتجات 
 تحقيت اإلنجاعات التي تضع الثركة  ي ماا  الثركات ذات ااسدهم عاليدة القيمدة  العدديلي ،

 (.م2009

 : المؤسسي دواعي تحقيق التمــيز 7.2.2
( بادفة عامدة بمدا 28، صم2003وغمناقثة أهم اسدبار تحقيدت التميدز المؤسسدي  قدد حدددها عايدد  

 يلي:
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 التغيرات البيئية السريعة:  -أ
حيددث يعتبددر التغيددر مددن أهددم العوامددل التددي تتعامددل معهددا المؤسسددات  ددي الوقددت الحددالي، ل ددون البيئددة 

اعتبددار ييئددة اععمددال المادددر اعساسددي للحاددول علدد  مددوارد المؤسسدددة  إلدد  إضددا ةالبدايددة،  نقطددة
 مثدل المواد الخام، رؤوس اعموال، العمالة والمعلومات عن السوق.

 لمنافسة المفتوحة: ا  -ب
والتدددي يمكدددن وصدددفها بأنهدددا منا سدددة يدددال حددددود،  اعسدددواق أصدددبحت مفتوحددددة يدرجددددة غيددددر مسدددبوقة، 

 دددرض علددد   مدددن انتقدددال اعسدددواق إليددده، ممدددا هلك يتمتدددع بحريدددة اانتقدددال إلددد  اعسدددواق، يددددا  والمسدددت
 من المنا سة عالجها التميز  ي أداء المؤسسة. جديدا   المؤسسات ضرورة أن تواجه نوعا  

 حفظ المكان والمكانة:  -ج
، ة للمؤسسددة ذاتهدايساعد التميدز علد  حفدظ مكدان المؤسسدة ومكانتهدا،  المكدان يجسدد القددرات الذاتيد

ال أما المكانة  تعكس الموقع التنا سي المتميز للمؤسسة يين بقية المؤسسدات العاملدة  دي نفدس المجد
ائهدا أو الاناعة، وللتأكد من قدرة المؤسسة عل  تحقيت ميزة تنا سية ايد أن تقارن المؤسسة يين أد

 وأداء المؤسسات المنا سة.
 تنامي الشعور بالجودة: -د

اعلدددت كدددل المتغيدددرات السدددابقة لتضدددع علددد  المؤسسدددات الحاليدددة مسدددؤولية البحددددث عددددن الدددذات لقدددد تف
ومحاولة التميز عن المؤسسات المنا سة، علد  أن التميدز يحقدت للمؤسسدة ااسدتقرار ويضداعو مدن 
  درص بقائهدا واستمرارها بثكل أكبر بكثير من تلك المؤسسات التي وضعت التميز  ي مؤخرة قائمدة

 ها. أولويات
 كنولوجيا المعلومات:ت  -ه

يمكدددن أن تعدددر  علددد  أنهدددا اعسددداليب أو العمليدددات التدددي يمكدددن مدددن خاللهدددا تحويددددل الجهددددد البثدددري 
ن كددددل إوالمعر ددددة ورأس المددددال والمددددواد الخددددام إلدددد  منتجددددات تامددددة الاددددنع أو خدددددمات، وغالتددددالي  دددد

جيدة أو خدميدة، تهددد  أو ا المؤسسات تعتمد عل  الت نولوجيا بغا النظر عن كونها مؤسسة إنتا
 تهد  إل  تحقيت الرغ ، كبيرة أو صغيرة .
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 معايير التميز المؤسسي: 8.2.2
ول  ي الواقع، ا يوجد معايير دولية موحدة لقياس التميز، يل هناث معايير وطنية تطبقها بعا الدد

رى  ددي تطبيددت هددذه كاليابددان والوايددات المتحدددة وااتحدداد ااوروغددي وتحددذو حددذوها بعددا الدددول ااخدد
ج المعددايير حتدد  ان هددذه الدددول اصددبحت تمتلددك جددوائز للتميددز  جددائزة ديمددنج اليابانيددة، جددائزة بالدددري

 يدن رهدا اامريكية، جائزة التميز اعوروغي( تمنحها للمنظمات المحلية او الخارجية التدي تلتدزم بمعايي
 (.12، صم2009عبود، 

 :المؤسسي ف التميزاليتك 9.2.2
لتميددز احددد الخيددارات المطروحددة امددام المنظمددات، يددل حتميددة  رضددتها العديددد مددن الظددرو  لددم يعددد ا

 والقوى الخارجية، حتد  اصدب  التميدز ومتطلباتده  دي مقدمدة اعهددا  وااولويدات التدي تسدع  العديدد
 (.28ص ،م2012 الفاعوري، من المنظمات إل  تحقيقها  ي ييئة تنا سية متغيرة 

 دي  ة التميدز قدد ت دون عاليدة اا ان ت لفدة عددم التمييدز بالتأكيدد اعلد . وهديوعل  الرغم من أن ت لف
 هذه الحالة تعني القضاء التام عل  مستقبل المنظمة.

 ل  نوعين من الت اليو هما:ويمكن تقسيم ت اليو التميز ع
 تكاليف مباشرة، وتتضمن: .1
 لتدريب.ت اليو الوقاية: كت اليو التخطيط والرقابة والتحقت والمراجعة وا 
 .ت اليو التقييم: كت اليو الفحا والتقييم وكتابة تقارير ااداء 
  ج جيدة  كت داليو عدالت اليو الفثل:  منها الداخلية   كالتلو والهالدك وإعدادة التادنيع(، والخار

 استرداد اعموال(.و  شكاوى العمالء
 تكاليف غير مباشرة: وتتضمن: .2
 .ت اليو  قد العمالء 
 سوقية للمنظمة.ت اليو تقلا الحاة ال 
 .ت اليو عدم القدرة عل  تعظيم ااستفادة من قدرات وطاقات ومهارات العاملين 
 .ت اليو ضمان السلع 
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 :التميز من خالل ممارسات إدارة الموارد البشرية 10.2.2
يؤكددد المختادددون علددد  الدددور الفعدددال الدددذي يمكدددن أن تسدداهم بددده المدددوارد البثددرية  دددي تحقيدددت الميدددزة 

  تقدديم مؤسسة، ومن أهم الميزات التنا سدية التدي تعتمدد عليهددا المؤسسدات هدي القددرة علدالتنا سية لل
 منتج متميز، وامتالث ت نولوجيا متطورة، والحماية السوقية.

وللتدليل عل  أهمية العنادر البثدري  دي تحقيدت الميدزة التنا سدية سدو  نسدتعرض المسداهمات التددي 
 (: م2000، سيد ي تحقيت الميزة التنا سية  يمكدن أن يقددمها العنار البثري 

قددرة المؤسسدة علد  التندا س مدن خددالل تقددديم خدمدة متميدزة   نإ: ةجــديد في مجال تقـديم خدمة .1
يددة أصبحت ترتبط ارتباطا كبيرا بمدى قدرة تلك المؤسسة عل  تقديم منتج جديدد خدالل  تدرات عمن

مات جيددددة بثدددكل مسدددتمر يتطلدددب إلددد  جاندددب متقارغدددة ، غيدددر أن رغبدددة المؤسسدددة  دددي تقدددديم خدددد
يت ددار، اإلنفددداق علددد  البحددو  والتطددوير، تددوا ر المددوارد البثددرية القددادرة علدد  اإليددداع والتجديددد واا

 لياب  امدتالث المدوارد البثرية القادرة عل  تحقيت هذا الحلم ميزة تنا سية ا تقارن.
بددرى،  نولوجيدا المتطدورة يعدد ميدزة تنا سدية كامدتالث الت إن في مجال امـتال  تكنولوجيـا متطـورة: .2

تثدددير إلددد  أن اعسددداس  دددي اسدددتيعار  غيدددر أن الطفدددرات الت نولوجيدددة التدددي يثدددهدها العدددالم حاليدددا  
 وتطوير تلك الت نولوجيات هو العنار البثري.

 ليجعددل المتغيددر الوحيددد الددذي يمكددن أن نتعامددل معدده  ددي هددذه الحالددة هددو "امددتالث المددوارد البثددرية
ي مجدال حيث تزداد أهمية المورد البثدري  د" ادرة عل  تعظيم ااستفادة من الت نولوجيا الحديثةالق

ن أهميته تعظديم ااستفادة من الت نولوجيا المتطورة  ي البالد المستوردة للت نولوجيا يدرجة أكبر م
  دي الدبالد المادنعة للت نولوجيا.

ن أهدددم المسدددتجدات البيئيدددة التدددي حددددثت خدددالل مدددالمفتوحـــة:  األســـواقفـــي مجـــال التنـــافس فـــي  .3
الادناعية ال بدرى  وخاصة الدول -الناو اعخير من القدرن العثرين هي ت اثو القوى الدولية 

لددد   دددت  اعسدددواق العالميدددة وتحريدددر التجدددارة، ومدددن هدددذا المنطلدددت  دددإن الددددور الجديدددد للمدددوارد ع -
 واق المفتوحة. البثرية هو عيادة قدرة المؤسسة عل  التنا س  ي اعس

للمؤسسدددات  ااسدددتمرارن سددديطرة اعسدددواق المحميدددة، وحالدددة "الالمنا سدددة" لدددن تضدددمن البقددداء أو إ ددد
خلدددت جيدددل مدددن المدددوارد البثدددرية القدددادرة علددد  تفهدددم   دددر العددددالم الجديددددد، عددددالم  الحاليدددة، ليكدددون 
  ي مواجهة هذه المثكلة.  عاا   المنا سدة سالحا  
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  : سسيالمؤ  التميز إدارة 11.2.2
 مددع اعديددداد التحدددديات العالميدددة المختلفدددة التدددي تواجددده الددددول واانفتددداح ااقتادددادي، والضدددغوط وقدددوى 
التغييددددر المددددؤثرة  ددددي المنظمددددات والمتمثلددددة  ددددي القددددوى الخارجيددددة: العوامددددل ااقتاددددادية والسياسددددية، 

اهددات، القدديم، وااتجوالت نولوجيددة، وااجتماعيددة، والقددوى الداخليددة المتمثلددة يتغيددر أهدددا  المنظمددة، و 
وات والمناخ التنظيمي، واع دراد وأسداليب العمدل واعدادت معهدا حاجدات المجتمدع ونددرة المدوارد والتحد

ااقتادددادية والرغبدددة  دددي مواكبدددة التطدددورات المتالحقدددة  دددي جميدددع المجددداات، والعمدددل علددد  ت دددريس 
تركز عل  التميز وخدمة العمالء   وتعزيز القدرة عل  تطبيت مفاهيم اإلدارية الحديثة والمتطورة التي

 (.Swanwick, John, 2005  وتحقيت رضاهم
 الجهود التنظيميدة المخططدة التدي ةالتميز: هي مجموع إدارة( يتض  لنا أن م2003وغمناقثة عايد  

 .مرة والميزات التنا سية الدائمةتهد  إل  تحقيت التحسينات المست
يددة للجددودة يددتم بموجبهددا مددن  جددوائز تميددز للمنظمددات  قددد سددعت بعددا الدددول إلدد  إنثدداء جددوائز وطن

 دون تبدأن ا  التي تحقت التميز والريادة  ي تقديم الخدمة وإرضاء المتعاملين معها، كما أن هناث هدد 
 .صلة علي الجائزة مثاا  يحتذى بهالمنظمات الحا

 ددي الوايددات  هددي الجددائزة الوطنيددة الرئيسددة "Malcolm Baldrige" مددال وم بالدددريج ةوتعددد جددائز 
 المتحدة اعمريكية، وه  أشهر الجوائز  ي هذا المجال.

  ""UK Quality Awardو ي يريطانيا توجد جائزة التميز البريطانية 
 The European Foundation for Qualityغيددة للجددودةو غددا توجددد "الجددائزة اعور و و ددي أور 

Management Award EFQM"" 
 "جائزة ديمنج" للجودة  توجد "جائزة اليابان للجودة".  أما  ي اليابان وهو مكان وادة

( مثددل National Quality Awardsوقدد سدعت بعدا الددول إلد  إنثداء جدوائز وطنيدة للجددودة  
يدددة وعلددد  سدددبيل المثدددال: دولدددة اإلمدددارات العرغ ،سدددنغا ورة والفلبدددين وأسدددتراليا وغعدددا البلددددان العرغيدددة

مية يددي لددألداء الحكددومي المتميددز ( والممل ددة اعردنيددة الهاشددالمتحدددة ممثلددة  ددي إمددارة ديددي  يرنددامج د
  جائزة الملك عبدهللا الثاني للجودة(.

الريدددادة  دددي تقدددديم الخدمدددة  يدددتم بموجبهدددا مدددن  جدددوائز تميدددز للمنظمدددات التدددي تحقدددت التميدددز و حيدددث 
تعمددديم وإرضدداء المتعددداملين معهدددا كمدددا أن هنددداث هدددد ا  آخدددر يتمثدددل  دددي إيجددداد وسدددائل لقيددداس اعداء و 
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التوجددده نحدددو تطبيدددت مبدددادو "إدارة الجدددودة الثددداملة" وجعدددل المنظمدددات الحاصدددلة علددد  الجدددائزة مثددداا  
 (.George P. Laszlo, 1999  يحتذى به

اء وتسهم هذه الجوائز  ي تو ير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور  دي اعد
ضددل الممارسددات اإلداريدددة والمهنيددة وضدددمان تطبيددت أكثدددر ونثددر مفدداهيم التميدددز واإليددداع، وتعمددديم أ 

 (.م2001 يرنامج ديي لألداء الحكومي المتميز،  أساليب العمل كفاءة وتطورا  

 معوقات التميز المؤسسي: 12.2.2
م ، اا اندده ثبددت عدددمددات منددذ يدايددة التسددعينات تقريبددا  الدد  تحقيددت التميددز المؤسسدديتسددع  كا ددة المنظ

مددات علدد  تحقيددت التميددز المؤسسددي، ويرجددع ذلددك لعدددة أسددبار لعددل مددن أيرعهددا قدددرة عديددد مددن المنظ
 (:24ص ،م2004 الرشيد، 

 نتائج سريعة. تعجل المنظمات لتحقيت 
  التقليددددد والمحاكدددداة لتجددددارر المنظمددددات اعخددددرى دونمددددا السددددعي لت ييددددو وتطويددددع تلددددك المندددداهج

 ة.المستخدمة  ي هذه التجارر حسب طبيعة وغيئة المنظمات العرغي
 .تقرير التطبيت قبل اعداد البيئة المالئمة التي تتطلبها 
  همية المورد البثري.ععدم التقدير ال ا ي 
 .اتباع أنظمة وسياسات وممارسات ا تتوا ت مع مدخل التميز 
 .عدم اإلناات ال ا ي للعمالء والموردين يعتبر ايضا  سببا  كا يا  لعدم نجاحها 
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 المبحث الثالث
 المالية لألوراق الوساطة اتشرك

 :ةوراق الماليشركة الوساطة لأل  1.3.2
ورصة تعتبر شركة الوساطة لألوراق المالية شركة رائدة  ي تقديم خدمات تداول ااوراق المالية  ي ي

للنمدو  ا  ومندذ نثدأتها كاندت مثدا  لسطين لألوراق المالية وعدد من ااسواق اإلقليمية المختارة والبارعة
  لسطين مهنيا .  يمل الجاد مما جعلها تزخر بسمعة ومكانة مرموقة واايت ار والع

وحاددددلت علدددد   ،م2005تثددددرين ثدددداني نو مبر  29  ددددي الماليددددة لددددألوراقتأسسددددت شددددركة الوسدددداطة 
 .م2007يناير   ثانيكانون  23عضوية يورصة  لسطين يتاريخ 

 3,560,000رأس مدال يد م2007  يناير  ثانيكانون  28عملها يوم اعحد  الوساطةباشرت شركة 
وهي عضو  ي سوق  لسطين لألوراق المالية وحاصلة عل  ترخيا هيئدة سدوق رأس المدال  ،دوار

الفلسطينية كوسيط لحسار الغير ومدير محا ظ  وأمين إصدار حيث تقوم بممارسة أعمدال الوسداطة 
ق  لسددطين لددألوراالماليددة للمسددتثمرين مددن خددالل تنفيددذ تددداواتهم بأسددهم الثددركات المدرجددة  ددي سددوق 

ها متقددما مددن حيدث حجدم وقدديم تدداول مسددتثمري وتحتدل الثددركة مركدزا   ،الماليدة وأسدواق إقليميددة مختدارة
 . ي هذه اعسواق

  ول وااكثددر اع الدوطنيالبندك  شدركة الوسداطة لدألوراق الماليدة هدي شددركة تابعدة لبندك  لسدطينو
الماليدة جدودة  لدألوراقركة الوسداطة وتسدتمد شد عامدا   50والذي تأسس منذ  ، لسطين  يرا  انتثا

وهددي يدذلك تجمددع يدين حداثددة التقنيدات المسددتخدمة  (م ع. م. خددماتها مددن عراقدة ينددك  لسدطين 
تعمدل الثدركة وغثددكل و  .وعراقدة المؤسسدة الماليدة المنتميدة لهدا لتمنحددك الثقدة وسدهولة ااسدتثمار

لرؤيددة الثددركة ورغبددة  خددرى و قددالتثددمل أسددواق اقليميددة أ ااسددتثماريةدائددم علدد  توسدديع خدددماتها 
 (.م2017 5 25يتاريخ  الموقع اال تروني لثركة الوساطة لألوراق المالية،  المستثمرين.

 سواق تضم كل من اعسواق التالية:أ ي خمسة  كما تقدم الثركة خدماتها ااستثمارية حاليا  
 لماليةيورصة  لسطين لألوراق ا. 
 سوق ديي المالي. 
 سوق ايوظبي لألوراق المالية. 
 سوق عمان المالي. 
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 يورصتي القاهرة وااسكندرية. 
 تقدددم الثددركة خدددماتها مددن خددالل  روعهددا  ددي غددزة ورام هللا وخددانيونس باإلضددا ة لبرنامجهددا المتطددور

 .للتداول اال تروني عبر اانترنت
وقدديم تددداول مسددتثمريها  ددي هددذه اعسددواق حيددث تعتبددر  مددن حيددث حجددم متقدددما   وتحتددل الثددركة مركددزا  

سددواق ااقليميددة مددن خددالل الثددركة مددن أعلدد  احجددام ة  لسددطين واعيورصدد  دديقيمدة ااسددهم المتداولددة 
عددد المسدتثمرين   ديومندذ انطالقتهدا حادلت الثدركة علد  المركدز اعول  ، هدذا القطداع  دي التداول

وتبلدد  قيمددة محددا ظ المسددتثمرين  ، يورصددة  لسددطين  ددياسددتطاعت اسددتقطايهم للدددخول  الجدددد الددذين
 حاددلت الثددركة علدد  جددوائز عديدددة منهدداو ، أمريكدديمليددون دوار  500لدددى الثددركة حاليددا  حددوال  
 :(م2016 يرشور شركة الوساطة، 

  تانيو مجلةEMEA Finance  لسطين  يللثركة كأ ضل شركة وساطة . 
  لسدطين مدن مؤسسدة   دي مداليجدائزة أ ضدل وسديط Global Investor / ISF Middle 

Fast. 
 : الماليةوراق تقدمبا شركة الوساطة لأل  التيالخدمات 

 وامر البيع والثراء يناءا  عل  رغبة المستثمرينتنفيذ أ. 
 تو ير خدمات التداول اإلل تروني. 
 تو ير خدمات أمين ااصدار للثركات والمؤسسات. 
 إدارة المحا ظ ااستثمارية. 
 استعالم عن اعرصدة ال ترونيا  تو ير خدمات ا. 
 تزويد المستثمرين بأسعار ااغالقات اليومية والافقات المنفذة من خالل الرسائل القايرة. 
   تزويددد المسددتثمرين يتقددارير عددن أداء ااسددواق مددن خددالل البريددد اإلل ترونددي وموقددع الثددركة علدد

 .(م2016  يرشور شركة الوساطة، اانترنت وصفحة الثركة عل  الفيس يوث
  :الرؤية والرسالة

 :الرؤية
 أن ن ون الثركة الرائدة محليا  و المتميزة اقليميا   ي تداول ااوراق المالية 
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  :الرسالة
شددركة الوسدداطة لددألوراق الماليددة هددي مؤسسددة ماليددة تابعددة لبنددك  لسددطين تقدددم أ ضددل خدددمات تددداول 

 .ية مختارةاعسهم  ي سوق  لسطين لألوراق المالية وأسواق إقليم
 :الرسالة من خاللوتتحقق  
 االتزام ال امل بالجودة. 
 كادر مهني مدرر وملتزم. 
 تطبيت واستخدام أ ضل وأحد  تقنيات التداول. 
 تو ير المعلومات الاحيحة والدقيقة  ي الوقت المناسب للمستثمرين. 
 السرية التامة  ي التعامل مع ييانات المستثمرين وتداواتهم. 
 :الماليةوراق الوساطة لأل  هداف شركةأ
 .عيادة الوعي ااستثماري  ي  لسطين 
  .استقطار مستثمرين محليين واقليميين بما يعزع دور سوق  لسطين لألوراق المالية 
 ة استثمارية آمنه ومتقدمة تقنيا  تو ير ييئ. 
 .اارتقاء بالخدمات المالية المقدمة 
 االمحا ظة عل  ثروات المستثمرين وتنمية عوائده. 
 .تو ير كل ما هو جديد  ي مجال ااوراق المالية 

 المالية:وراق قيم وفلسفة شركة الوساطة لأل 
 ااستفادة من أ ضل التقنيات المتاحة. 
 . المحا ظة عل  ثقة المستثمرين 
 .تقديم الخدمات ينزاهة وشفا ية وجودة عالية 
  اسددتعداد لوضددع خبددراتهم  ااسددتثمار  ددي  ريددت عمددل مؤهددل أكاديميددا ذو خبددرة مهنيددة عاليددة علدد

 يين أيدي  المستثمرين.
 لدألوراق الموقع اال تروندي لثدركة الوسداطة  احترام مجتمعنا المحلي وقيمه والمساهمة  ي رقيه 

 (.م2017 5 25يتاريخ المالية، 
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 شركة البدف الردن وفلسطين لالستثمارات المالية:  2.3.2
مليددون  3إعددالن تأسدديس شددركة الهددد  اعردن  لسددطين لددألوراق الماليددة يددرأس مددال مددد وع قدددره  تددم

شددركتين أعضدداء  ددي يورصددة  لسددطين همددا شددركة  اندددماجبعددد  2011دينددار أردنددي  ددي أيلددول عددام 
 المالية. لالستثماراتواعوراق المالية وشركة اعردن و لسطين  لالستثمارالهد  

والحاصدلة علد   م2015مليون ديندار أردندي كمدا  دي نهايدة العدام  2.5ال  وتم تخفيا رأس المال 
 التراخيا التالية الاادرة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية:

 الوساطة المالية لنفسه. -
 الوساطة المالية للغير. -
 ادارة محا ظ العمالء. -

 العامة المدرجة  ي:حيث من أهم أعمالها شراء وغيع كا ة أنواع أسهم الثركات المساهمة 
 يورصة  لسطين. -
 سوق عمان. -
 وق أيوظبي.س -
 سوق ديي المالي. -
 الموقدددع اال تروندددي لثدددركة الهدددد  ااردن و لسدددطين لالسدددتثمارات   تدددداول -سدددوق السدددعودية  -

   (.م2017 5 25يتاريخ  المالية

 المتحدة لألوراق المالية:  3.3.2
المتحدة هي جزء من مجموعة مسروجي، وهي مدن أولد  الثدركات اععضداء المرخادة مدن  الثركة

 .م1997قبدددل هيئدددة سدددوق رأس المدددال الفلسدددطينية للعمدددل  دددي يورصدددة  لسدددطين مندددذ انطالقتهدددا  دددي 
لعمالئها والتطدوير المسدتمر  دي أقسدامها   تسع  الثركة المتحدة إل  تو ير جميع خدمات الوساطة 

موظفيهددا مددن أجددل أن يكددون الفريددت قددادرا علدد  خدمددة المسددتثمر بأ ضددل طريقددة  وخدددماتها وخبددرات
 ممكنة. 

حملت الثركة  ي السنوات الخمس الماضدية شدعار " كدن مطمئندا " وذلدك لدتعكس بده مددى تحسسدها 
لحاجدددات المسدددتثمرين  دددي الحادددول علددد  اع ضدددل، وكدددذلك لدددتعكس الدرجدددة العاليدددة مدددن الثقدددة التدددي 

والثددركة، وكددذلك مدددى حددرص الثددركة  ددي الحفددا  علدد  تعددامالت المسددتثمرين تت ددون يددين المسددتثمر 
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، وأيضدا  دي سالسدة التعامدل مدع الثدركة وعددم وجدود أي تضدارر مادال  اسدتثماراتهمالماليدة وعلد  
 يين الثركة والمستثمر.

يم هذا الثعار ما هو إا تتويج للمستوى الخدماتي المتميز الذي وصدلت إليده المتحددة مدن ناحيدة تقدد
 دددي يورصدددة  لسدددطين واعردن واإلمدددارات ومادددر وغيرهدددا مدددن اعسدددواق اإلقليميدددة   خددددمات التدددداول

 لثركات.والعالمية. كذلك التميز  ي تقديم المعلومات والتقارير اعساسية المعتمدة عل  اداء ونتائج ا
 : تتداول لبا سواق التياأل
 يورصة  لسطين -
 يورصة عمان -
 سوق دي  المالي -
 اريةالبورصة الم -
 سوق ايو ظب  المالي -
 السوق المالية السعودية  تداول( -

 :الخدمات التي تقدمبا الشركة
 عاديالخدمة التداول  -
  ترونيلخدمة التداول اا -
 خدمة تأكيد اعوامر -
 خدمة الرسائل القايرة  ااغالقات واهم ااخبار( -
 خدمة المحفظة اال ترونية -
 تقارير التداول -
 اتالتقارير الدورية والملخا -
 ابحا  وتقارير خاصه -
 (.  م2017 5 25يتاريخ ، الماليةالمتحدة لألوراق  الموقع اال تروني لثركة  ادارة محا ظ -

 الوطنية لألوراق المالية: 4.3.2
الثركة الوطنية لألوراق المالية هي شركة مملوكة لبنك القاهرة عمان وهي الذراع ااسدتثماري لده  دي 

مندذ انطدالق  م(1997 ت الوساطة  ي  لسطين تأسست  دي العدام يورصة  لسطين ومن أوائل شركا
 البورصة وهي عضو  ي يورصة  لسطين ومرخاة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
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تقددددم الثدددركة الوطنيدددة لدددألوراق الماليدددة خددددمات الوسددداطة الماليدددة  دددي يورصدددة  لسدددطين لجميدددع اندددواع 
ة .. الخ وكذلك تقدم خدمات الوساطة  دي يورصدة المستثمرين من ا راد وشركات وصناديت استثماري

عمدددان و مجموعدددة مدددن ااسدددواق الماليدددة ااقليميدددة والعالميدددة مدددن خدددالل الثدددركة الثدددقيقة  دددي ااردن 
  شركة أوراق لالستثمار( وهي من الثركات الرائدة  ي هذا المجال.

تقدددم و لهددا  ددرع  ددي مدينددة غددزة يقددع مقددر الثددركة الوطنيددة لددألوراق الماليددة الرئيسددي  ددي مدينددة رام هللا و 
 خددددمات التدددداول اال تروندددي لتمكدددين العمدددالء مدددن ييدددع وشدددراء ااسدددهم والسدددندات مدددن اي مكدددان  دددي

 .العالم
 :الخدمات التي تقدمبا الشركة

 :تقدم الثركة الوطنية لألوراق المالية مجموعة من الخدمات والتي تلبي احتياجات المستثمر
 سطين ت  حسار تداول  ي يورصة  ل -
  ت  حسار  ي يورصة عمان  -
  ت  حسار اقليمي وعالمي ويثمل  يورصة ديي، ايوظبي، مار، ااسواق اامريكية( -
 اجراء جميع المعامالت التي تخا ااسهم والسندات -
 التداول اال تروني  ي يورصة  لسطين   -
 حسار الخدمات اال ترونية -
 الرسائل اال ترونية  -
   (.م2017 5 25يتاريخ ، الماليةالوطنية لألوراق ل تروني لثركة  الموقع اا رسائل الجوال  -

 العالمية لألوراق المالية:  5.3.2
مدد وع مليدون ديندار   2.5وغرأسدمال  م1996 12 5تأسست الثركة العالمية لألوراق المالية يتاريخ 

 وهي مملوكة بال امل لبنك ااستثمار الفلسطيني. بال امل(،
 ددي  ميددة لددألوراق الماليددة مددن أوائددل الثددركات العاملددة  ددي قطدداع اعوراق الماليددةوتعتبددر الثددركة العال

وتعتبددر الثددركة العالميددة مددن الثددركات الرائدددة م 1997 12 1حيددث يدددأت نثدداطها يتدداريخ   لسددطين،
 مؤهلة.حيث تتمتع الثركة بالخبرات اإلدارية والفنية ال بالعمل  ي قطاع اعوراق المالية  ي  لسطين،

 : ت التي تقدمبا الشركةالخدما
كما إنها تقدم خدماتها  دي كا دة محا ظدات الدوطن  نايلس،  ي تقدم الثركة خدماتها من خالل مقرها

بالتنسيت مع  روع ينك ااستثمار الفلسدطيني حيدث تدتم خدمدة المتعداملين  دي يورصدة  لسدطين بفدت  
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وتقدددوم بمتابعدددة الحسدددابات إلعطددداء الحسدددار وتنفيدددذ عمليدددات البيدددع والثدددراء بالسدددرعة والدقدددة العاليدددة. 
استثماراتهم. وتقوم أيضا بالوساطة لاال  محفظدة الثدركة الخاصدة  إلدارةالعمالء الفرصة المناسبة 

 وادارة محا ظ العمالء.
 كمددا وتقدددم الثددركة خدمددة التددداول عبددر اانترنددت وخدمددة ااطددالع علدد  الحسددار عبددر موقددع الثددركة

 (.  م2017 5 25يتاريخ ، الماليةمية لألوراق العال الموقع اال تروني لثركة 

 سبم لالستثمار واألوراق المالية: 6.3.2
مدن قبدل مجموعدة مدن ذوي الخبدرة مدن م 1999ق الماليدة عدام اتأسست شركة سدهم لالسدتثمار واعور 

مددديري ااسددتثمار، كثددركة وسدداطة مت املددة لتددداول اعوراق الماليددة، مرخاددة قانونيددا  كثددركة وسدداطة 
. شدركة سدهم هدي واحددة مدن هيئدة سدوق رأس المدال الفلسدطينيةمدن قبدل  يورصدة  لسدطين ي عضو 

سددددواق الماليددددة شددددركة قابضددددة تسددددتثمر  ددددي اع -أكبددددر الثددددركات التابعددددة لمجموعددددة مسددددار العالميددددة 
 دددي  لسدددطين واعردن ومادددر والمغدددرر واإلمدددارات العرغيدددة المتحددددة وأوروغدددا  -والعقدددارات والخددددمات

 الثرقية.
 الوسدداطة الفلسددطينية والتددي تنفددرد يتددو ير الخدددمات الماليددة اتإحدددى كبددرى شددركسددهم هددي  شددركة

الغرغيددة عددن طريددت  أوروغددا ددي الوايددات المتحدددة و  ااسددتثماريةوااسددتثمارية للمسددتثمرين والثددركات 
نيويدورث متخاادة  دي تدو ير التدداول  شدركة وسداطة مقرهدا اورغداث غرايسدون" " شراكة حارية مدع

 .الوايات المتحدة العالمي والبحو  للمستثمرين المؤسساتيين  ي
 وتقوم ر محليا   ي يورصة  لسطين، كماشركة سهم يتو ير خدمات شاملة  ي التداول وااستثما تقوم

مادر وسدوق  يتو ير  رص التدداول علد  صدعيد اعسدواق اإلقليميدة تحديددا : يورصدة عمدان وغورصدة
 ديي المالي وسوق أيو ظبي.

مدع يورصدة  تاإلنترندالتداول عبدر  ، كانت شركة سهم السّباقة  ي إطالق خدمةم2007 ي نيسان  
 .للعمالء طين تقدم هذه الخدمة لسطين، لت ون أول شركة  ي  لس

كونهدددا الماددددر رقدددم واحدددد للبياندددات واعبحدددا  للثدددركات المدرجدددة  دددي يورصدددة  شدددركة سدددهم تفخدددر
 عنندددا ندددؤمن بقدددوة المعر دددة كعنادددر أساسدددي اتخددداذ القدددرارات بثدددأن توعيدددع ااسدددتثمارات.  لسدددطين،

الثددرق  جدونز لألبحددا   دينثدر أبحاثنددا علد  قاعدددة البياندات عاويددة  شددركة تابعدة لثددركة داو  يدتم 
التابعددة  EMIS اعوسددط وكاييتددال أي كيددو التابعددة لسددتاندرد آنددد يددورع و اكتسدديت لألبحددا  وشددركة

رويترع واورغاث غرايسون، ويتم الوصول إليها من قبل مديري أكبدر الادناديت  ليوروموني وتومسون 

http://www.pex.ps/PSEWebSite/Default.aspx
http://www.pex.ps/PSEWebSite/Default.aspx
http://www.pcma.ps/SitePages/home.aspx
http://www.pcma.ps/SitePages/home.aspx
https://www.agco.com/
https://www.agco.com/
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 إل  ذلك، تو ر شركة سهم خدمة ضا ةباإلاعسواق الناشئة  ي العالم.  التركيز عل  والمحللين ذوي 
 .إدارة ااكتتار اعولي العام ولديها سجل حا ل  ي ذلك

اعجاندب بدالفرص ااسدتثمارية  تثدارث شدركة سدهم مدن خدالل دورهدا الادلب  دي تعريدق المسدتثمرين
بجميدددددع أشددددكالها مدددددن خددددالل الجدددددوات  المتاحددددة  دددددي الثددددركات المدرجدددددة  ددددي البورصدددددة الفلسددددطينية

علدد  خريطددة ااسددتثمارات الدوليددة مددن  وغاسددتمرار، تحدداول الثددركة عددرض  لسددطينالترويجيددة. كمددا 
  .خالل ترتيب عيارات ترويجية عل  أعل  المستويات

  دي  لسدطين بعدد خدمة إدارة المحا ظ ااسدتثمارية باستحدا ، قامت شركة سهم م2016خالل عام 
اسدددت مال جميدددع المتطلبدددات القانونيدددة والمهنيدددة والموا قدددات الالعمدددة مدددن قبدددل هيئدددة سدددوق رأس المدددال 
 الفلسدددددددددطينية، وذلدددددددددك ضدددددددددمن رؤيتهدددددددددا  دددددددددي ر دددددددددع مسدددددددددتوى الخددددددددددمات الماليدددددددددة  دددددددددي  لسدددددددددطين. 

المسددتخدمة عالميددا  مددن  ااسددتثماريةبأنهددا واحدددة مددن أهددم اعدوات  ااسددتثماريةوتعددر  إدارة المحددا ظ 
مدن خبدرة ودرايدة تلدك المؤسسدات  ااسدتفادةت المالية، والتدي تسداعد  ئدات المسدتثمرين علد  المؤسسا
 المددددددالي الندددددداج  وطددددددرق تحقيددددددت العائددددددد التراكمددددددي علدددددد  رأس مددددددال المحفظددددددة. ااسددددددتثماربآليددددددات 

لدددى شددركة سددهم  ريددت عمددل ذو خبددرات مهنيددة واسددعة وتأهيددل عددالي  ددي هددذا المجددال للعمددل علدد   
 . ستثماريةااتاميم الحلول 

وتقددددم شدددركة سدددهم خدمدددة إدارة المحدددا ظ بثدددكل مادددّمم خايادددا  لتلبيدددة المتطلبدددات المحدددددة ل دددل 
 دي عددد مدن أسدواق المدال، بمدا  ااسدتثماريةمستثمر عل  ِحدة، وتستهد  نطاقا  متنوعا  من الفرص 

ع  الموقدددد .يحقددددت أ ضددددل عائددددد علدددد  رأس المددددال والددددذي هددددو  ددددي طليعددددة أهدددددا ها كمدددددير اسددددتثمار
 (.  م2017 5 25يتاريخ سهم لالستثمار واعوراق المالية، اال تروني لثركة 

 لوتس لالستثمارات المالية:  7.3.2
يددرأس مددال مددد وع بال امدددل  م2005تأسسددت شددركة لددوتس لالسددتثمارات الماليددة المحدددودة  ددي مددايو 

يدة  دي مجدال ااسدتثمار المدالي  لسدطينية مهن-ا كأول شراكة كويتيةماليين دوار مؤخر  7وصل إل  
  ي الثرق اعوسط لتعزيز ااستثمارات  ي المنطقة العرغية. 

الثدددركة مرخادددة كثدددركة خاصدددة مدددن قبدددل وعارة ااقتاددداد والادددناعة والتجدددارة الوطنيدددة الفلسدددطينية 
 ومقرها  ي رام هللا،  لسطين.

لي كثدريك مدالي للمؤسسدات ال بيدرة واع دراد الدذين يتركدزون أساسدا تعمل شركة لوتس لالستثمار الما
  ي السوق الفلسطيني واعردني والماري. 

http://www.sahem-inv.com/ar/portfolio.php
http://www.sahem-inv.com/ar/portfolio.php
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تددددير الثدددركة بثدددكل اسدددتراتيجي اعمدددوال مدددن خدددالل تقدددديم خددددمات الوسددداطة عاليدددة الجدددودة والددددعم 
 المستمر لجميع شركائها.

ي  ي  يدأت شركة لوتس لالستثمار المالي و ي اآلونة اعخيرة، وغمساعدة من ييت ااستثمار العالم
وعهدا وسيو ر هذا التحالو للثركاء التجداريين خبدرة  ريددة مدن ن ركيز عل  السوق المالية الخليجيةالت

 وإدارة صناديت متفوقة لألصول المتنوعة  ي سوق دول مجلس التعاون الخليجي.
لتقدديم أ ضدل الخددمات للعمدالء  دي وتعمل الثركة بجد لضمان رضا العمالء عالية وااحتفدا  يهدا. 

ن ميال إنفستمنت  ريقا لمالية  وتستخدم شركة لوتس  ينانثالثركة ومساعدتهم عل  تحقيت أهدا هم ا
 .المهنيين الخبراء الذين يقدرون بثدة السلوث اعخالقي والنزاهة والسرية

 :الخدمات التي تقدمبا الشركة
 خدمات الوساطة -
 لتقنينثرات التحليل اعساسي وا -
 إدارة اعموال والمحا ظ -
يتددداريخ ، الماليدددةلدددوتس لالسدددتثمارات  الموقع اال تروندددي لثدددركة خددددمات ت نولوجيدددا المعلومدددات -

 (.  م2017 5 25

 شركة العربي جروب لالستثمار:  8.3.2
مليدون ديندار، وهدي  1.7يدرأس مدال قددره  م2009تأسست شركة العرغي جرور لالستثمار  ي سدنة 

التداريخ المادر ي العريدت والرائدد يدين البندوث المحليدة   لسدطين صداحب -بندك العرغدي شركة تابعدة لل
 واعجنبية.

  توجيده وجدذر  لسدطين وغهدد -جاء تأسيس الثركة لت ون بمثابة الذراع ااستثماري للبندك العرغدي 
تدوأم كة الااستثمارات المحلية وااجنبية ليتم ضخها  ي ااقتااد الوطني الفلسطيني، كمدا أنهدا الثدر 

 ددي اعردن التابعددة للبنددك العرغددي  أل.م.ع( اعردن وذراعدده ااسددتثماري والتددي  AB Investلثددركة 
 تعد واحدة من أ ضل شركات الوساطة والخدمات المالية  ي اعردن.

المدينة مركزا  هلبلدة القديمة،  وق البنك العرغي ، حيث تعد هذا -يقع مقر الثركة  ي مدينة رام هللا 
 تااد الوطني الفلسطيني.لالق

الثددركة حاصددلة علدد  عضددوية يورصددة  لسددطين وتددرخيا هيئددة سددوق راس المددال لممارسددة أنثددطة 
 الوساطة لحسار الغير ومدير اصدار وأمين اصدار.
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 : الخدمات التي تقدمبا الشركة
التدددداول  دددي السدددوق الفلسدددطيني والسدددوق ااردندددي واامدددارات، والتدددداول  دددي ااسدددواق ااقليميدددة  -

 .جموعة العرغي لالستثمار  ااردنم -وااجنبية ااخرى من خالل الثركة الثقيقة 
 .تزويد المستثمر بمعلومات السوق اليومية واعسبوعية والثهرية -
 .تو ير طاقم متخاا لخدمة الزغائن واإلجابة عل  كا ة استفساراتهم -
 . ي التعاملتقديم خدمات الوساطة بسرية وماداقية مع عمالئنا وغمهنية عالية  -
عددرض حركددات اعسددواق وأسددعار اعسددهم مباشددرة مددن السددوق الفلسددطيني واعردنددي  ددي قاعددات  -

 .التداول الخاصة بالثركة
 .قاعة خاصة للمستثمرين مزودة بأحد  اعجهزة لمراقبة اعسواق الخارجية -
رور العرغدددي جددد الموقدددع اال تروندددي لثدددركة  .تدددو ير أحدددد  اعنظمدددة والتقنيدددات لخدمدددة عمالئندددا -

 (. م2017 5 25خ تاري، لالستثمار
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 الوساطة لألوراق المالية من التداول: اتحصة شرك 9.3.2

 الوساطة لألوراق المالية من التداول اتشركحصة ( 2.1جدول )

 شركات األوراق المالية م
 م2016عام 
$$ % 

 %24 205,760,077  لوتس 1
 %22 187,683,258  الوساطة 2
 %16 140,317,713   بمس 3
 %15 125,010,452  المتحدة 4
 %10 85,877,473  البدف األردن فلسطين 5
 %7 64,451,500  العربي جروب 6
 %4 36,039,961 العالمية 7
 %2 17,639,372  الوطنية 8

 %100 862,779,806 المجموع

 

  الوساطة لألوراق المالية من التداول اتشركحصة ( 2.1) شكل
 (م2016:  تقرير شركات اعوراق المالية اععضاء  ي يورصة  لسطين عام لمصدرا
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 :الوساطة لألوراق الماليةشركات  فيعدد الحسابات المفتوحة  10.3.2

 الوساطة لألوراق المالية ات( عدد الحسابات المفتوحة في شرك2.2جدول )

 م2016-م2009 م2016عام  شركات األوراق المالية م

 409ل12 1,384  ساطةالو  1
 735ل5 817   المتحدة 2
 288ل3 498 البدف األردن فلسطين 3
 695ل3 209 سبم 4
 132ل3 201  العربي جروب 5
 991ل2 183  الوطنية 6
 797ل1 171 لوتس 7
 616ل1 132 العالمية 8

 34,663 3,595 المجموع

 

 وراق المالية الوساطة لأل  ات( عدد الحسابات المفتوحة في شرك2.2) شكل
 (م2016:  تقرير شركات اعوراق المالية اععضاء  ي يورصة  لسطين عام المصدر
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 :الوساطة لألوراق المالية اتفي شرك عدد الوسطاء المعتمدون  11.3.2

 اتفي شرك عدد الوسطاء المعتمدون ( 2.3جدول )
 الوساطة لألوراق المالية 

 م2016عام  شركات األوراق المالية م
 14  الوساطة 1
 5   المتحدة 2
 5 الوطنية 3
 4 سبم 4
 4 البدف األردن فلسطين 5
 4 لوتس 6
 3 العالمية 7
 2 العربي جروب 8

 41 المجموع

 

 الوساطة لألوراق المالية اتفي شرك عدد الوسطاء المعتمدون ( 2.3) شكل
 (م2016عام :  تقرير شركات اعوراق المالية اععضاء  ي يورصة  لسطين المصدر
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 الوساطة لألوراق المالية: اتفي شرك عدد الفروع 12.3.2

 الوساطة لألوراق المالية اتفي شرك عدد الفروع( 2.4جدول )
 م2016عام  شركات األوراق المالية م
 4 المتحدة 1
 3 الوساطة 2
 2 البدف األردن فلسطين 3
 1 الوطنية 4
 0 سبم 5
 0 العالمية 6
 0 العربي جروب 7
 0 لوتس 8

 10 المجموع

 

 الوساطة لألوراق الماليةات في شرك عدد الفروع( 2.4شكل )
 (م2016:  تقرير شركات اعوراق المالية اععضاء  ي يورصة  لسطين عام المصدر
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 الوساطة لألوراق المالية: اتفي شرك عدد الموظفين 13.3.2

 اق الماليةالوساطة لألور  اتفي شرك عدد الموظفين (2.5جدول )
 م2016عام  شركات األوراق المالية م
 28 المتحدة 1
 24 الوساطة 2
 18 سبم 3
 17 الوطنية 4
 16 البدف األردن فلسطين 5
 15 لوتس 6
 8 العالمية 7
 7 العربي جروب 8

 133 المجموع

 

 الوساطة لألوراق المالية  اتفي شرك عدد الموظفين (2.5) شكل
 (م2016ات اعوراق المالية اععضاء  ي يورصة  لسطين عام :  تقرير شركالمصدر
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النشاطات التي حصلت شركات األوراق المالية على ترخيص لبـا مـن هيئـة  14.3.2
 :سوق رأس المال

 النشاطات التي حصلت شركات األوراق المالية ( 2.6جدول )
 على ترخيص لبا من هيئة سوق رأس المال

 النشاطات المرخصة من البيئة

 ركات األوراق الماليةش

طين
لس
ن ف
ألرد
ف ا
لبد
ا

 

حدة
لمت
ا

نية 
وط
ال

مية 
لعال
ا

س سبم 
لوت

طة 
وسا
ال

وب 
جر
ي 
عرب
ال

 

         الوساطة المالية لحسابه 1
         الوساطة المالية لحسار الغير 2
         مدير اصدار 3
         وكيل اصدار 4
         أمين اصدار 5

 مات الوساطة الماليةخد

6 

         يورصة عمان
         سوق ديي المالي

         المالية لألوراقسوق ايوظبي 
         البورصة المارية

         سوق الممل ة العرغية السعودية
         سوق قطر

         السوق اامريكي

 (م2016 تقرير شركات اعوراق المالية اععضاء  ي يورصة  لسطين عام  :المصدر
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة: 1.3
خدم تعتبر الدراسات السابقة أحدد أهدم المحداور الرئيسدية التدي يقدوم عليهدا موضدوع البحدث، عنهدا ُتسدت

ي  د، وقدد قدام الباحدث بدااطالع اوأهددا ه الدراسةة الدراسة، وتحديد متغيرات و روض  ي يلورة مثكل
المكتبددات واانترنددت علدد  الدراسددات ذات العالقددة بموضددوع الدراسددة الحاليددة، وتوصددل لمجموعددة مددن 
الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة بثدكل مباشدر أو غيدر مباشدر، و دي ضدوء مدا سدبت  قدد قسدم 

 أجنبية، ويمكن إيجاع هذه الدراسات كما يلي:و  اسات السابقة لدراسات عرغيةالدر الباحث 

 الدراسات العربية: 2.3
ي فــبعنــوان: العالقــة لــين الخصــائص الرياديــة لــدى الدارة العليــا  (م2016، فــارسدراســة ) .1

 البنو  التجارية والتخطيط الستراتيجي في قطاع غزة.
يددين الخاددائا الرياديددة لدددى اادارة العليددا  ددي البنددوث  هددد ت هددذه الدراسددة للتعددر  علدد  العالقددة

ت ، وذلك عل  المددراء  دي البندوث التجاريدة، واشدتملالتجارية والتخطيط ااستراتيجي  ي قطاع غزة
( مدددن المددددراء العددداملين  دددي البندددوث التجاريدددة، واعتمددددت الدراسدددة علددد  164عيندددة الدراسدددة علددد   

 المنهج الوصفي التحليلي.
اسة إل  أن تو ر التخطيط ااستراتيجي من وجهة نظر المديرين العاملين  ي البنوث وخلات الدر 

التجارية بمحا ظات غزة يدرجة مرتفعة، وأن مستوى الخاائا الريادية متدو ر يدرجدة كبيدرة، وأن 
هناث عدم وجود  روق ذات دالة احاائية يين الخاائا الريادية للمديرين العاملين  ي البندوث 

تعددزى للمتغيددرات الثخاددية التاليددة  الجددنس، العمددر، المؤهددل العلمددي، المسددم  الددوظيفي،  التجاريددة
 التخاا(.

 منضـ الرياديـة المشاريع اختيار نجاح في المؤثرة العوامل( بعنوان: م2016دراسة )ثالت،  .2
 "مبادرون " لرنامج

 اسدتقطار اديدةالري للمثداريع الفدرع ومراحدل ااختيدار معدايير استقاداء إلد  هدذه الدراسدة هدد ت
الدراسدة،  موضدوع وااحتضدان الددعم يدرامج مدن لالسدتفادة مالئمدة والمثداريع اعشدخاص أكثدر

 طبيعدة مدن انطالقدا  و  .الريدادين واعشدخاص المثداريع اختيدار  دي تسداهم التدي المعدايير وتحديدد
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 جميدعالدراسدة  مجتمدع مثدل حيدث ،التحليلدي الوصدفي المدنهج باسدتخدام الباحدث قدام الدراسدة
 اعولد  ينسدختيه مبدادرون  لمثدروع وااختيدار الفدرع مراحدل  دي المثداركين الريدادين اعشدخاص

 المختلفدة المراحدل اختبدروا والدذين المثداركين لجميدع الثدامل الحادر طريقدة باسدتخدام والثانيدة
 ( استبانة.110لمراحل الفرع وااختبار، وغلغت عينة الدراسة  

 النددددوع التعلدددديم،/التخاددددا الف ددددرة، أصددددالة( العوامددددل ينيدددد عالقددددة وجددددودوخلاددددت الدراسددددة إلدددد  
ة الفنيدة، دراسة الجدوى، الدراسدة التسدويقية، الدراسد التنفيذ، عل  القدرة المهنية، الخبرة ااجتماعي،

 كدذلك .مبدادرون  يرندامج ضدمن الرياديدة المثداريع اختيدار ونجداحالدراسدة الماليدة،  ريدت العمدل(، 
 حدول المبحدوثين آراء متوسدطات يدين إحادائية دالة ذات  روق  ودوج عدم الدراسة نتائج أظهرت
 الجدنس، العمدر،(إلد  تعدزى  الرياديدة المثداريع اختيدار نجداح  دي الدراسدة محدل المدؤثرة العوامدل
 (.الريادي العمل  ي الخبرة سنوات العلمي، المؤهل

 تنميـة علـى وأثرهـا بالسـتثناء اإلدارة ممارسـة مـدىبعنـوان:  (م2016، عمـاردراسـة ) .3
 غزة قطاع في الفلسطينية الجامعات على تطبيقية : دراسةالريادية الخصائص

 تنميدة علد  وأثرهدا بااسدتثناء اإلدارة ممارسدة مددى علد  التعدر  إلد  هدذه الدراسدة هدد ت
  دي الفلسدطينية الجامعدات  دي العداملين اإلداريدين المدوظفين نظدر وجهدة مدن الرياديدة الخادائا

( موظدو 254الدراسدة المدنهج الوصدفي التحليلدي، وغلغدت عيندة الدراسدة   تواسدتخدم غدزة، قطداع
التاليدة  الجامعدة  غدزة قطداع  دي الفلسدطينية الجامعدات  دي العداملين اإلداريدين المدوظفينمدن 

 ااسالمية، جامعة اععهر، جامعة اعقا ، جامعة القدس المفتوحة(.
 اإلدارة ممارسدة يدين إحادائية ةدالد ذات كبيدرة طرديدة عالقدة وجدودوخلادت الدراسدة إلد  

 أثدر ة، ووجدودغدز  قطداع  دي الفلسدطينية الجامعدات  دي الرياديدة الخاائا تنمية وغين بااستثناء
 الجامعدات  دي الرياديدة الخادائا تنميدة علد  بااسدتثناء اإلدارة لممارسدة إحادائية دالدة ذو

 علد  المدؤثرة بااسدتثناء دارةاإل أبعداد أن الدراسدة نتدائج أظهدرت حيدث غدزة قطداع  دي الفلسدطينية
( الفعدال ااتادال السدلطة، تفدويا والمسدؤوليات، السدلطات تحديدد(هدي الرياديدة الخاائا تنمية
 .ضعيو تأثيره وتقويمه اعداء تقييم متغير وأن
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بعنوان: واقع ريادة األعمال في الجامعات الفلسطينية فـي قطـاع  (م2015دراسة )ألو قرن،  .4
 غزة.

سدة للتعددر  علد  واقدع ريددادة اععمدال  دي الجامعدات الفلسددطينية مدن خدالل دراسددة هدد ت هدذه الدرا
ر مقارنددة يددين عمددادة خدمددة المجتمددع والتعلدديم المسددتمر بالجامعددة ااسددالمية ومركددز التعلدديم المسددتم

( طالدددب وطالبدددة، واسدددتخدمت الدراسدددة المدددنهج 160وقدددد يلغدددت عيندددة الدراسدددة   بجامعدددة اععهدددر.
 الوصفي التحليلي.

خلادددت الدراسدددة إلددد  وجدددود دور متوسدددط لايدددداع واايت دددار والمخددداطرة المحسدددوغة وااسدددتقاللية و 
،  ددي ةوالتنا سدية والثقا ددة الرياديدة علدد  التوجده الريددادي  دي التعلدديم المسدتمر  ددي الجامعدة اإلسددالمي

ي حين تبين وجود دور قليل للمجاات المذكورة أعداله علد  التوجده الريدادي  دي التعلديم المسدتمر  د
 جامعة اععهر.

لنمـو اأثـر الخصـائص الرياديـة لـدى الدارة العليـا علـى ( بعنـوان: م2015دراسة )البلعـاوي،  .5
 في شركات تكنولوجيا المعلومات.

 ئا الريادية لدى اادارة العليا عل  النمو  ي شركاتأثر الخااهد ت هذه الدراسة للتعر  عل  
، وقدد اسدتخدم الباحدث المدنهج الوصدفي التحليلدي، وت وندت عيندة الدراسدة مدن ت نولوجيا المعلومات

 ( مفردة بأسلور الحار الثامل.78 
وخلات الدراسة إل  وجود عالقة ايجاييدة يدين الخادائا الرياديدة والنمدو  دي شدركات ت نولوجيدا 

لومددات وااتادداات  ددي قطدداع غددزة، وأن سددمة اايددداع هددي السددمة اعكثددر تددأثيرا  علدد  النمددو، المع
 وسمة ااستقاللية ليس لها عالقة بالنمو  ي شركات ت نولوجيا المعلومات.

 .المؤسسي التميز تحقيق في ودورها بالتجوال اإلدارة( بعنوان: م2015)المصري،  دراسة .6
 المؤسسدي التميدز تحقيدت  دي ودورهدا بدالتجوال اإلدارة تطبيدت مددى علد  التعدر  إلد  الدراسدة هدد ت
احدث لوعارة الداخلية واامن الوطني، واسدتخدم الب يالمدن بالثت  يةااإلشر  المستويات نظر وجهةمن 

 المنهج الوصفي التحليلي، وااستبانة.
اخليدة واعمدن الدوطني وخلات الدراسة إل  أن نسبة توا ر التميز المدني  ي الثت المددني يدوعارة الد

متوسدددددطة، ووجدددددود عالقدددددة ارتباطيدددددة ذات دالدددددة احادددددائية يدددددين تطبيدددددت اادارة بدددددالتجوال والتميدددددز 
المؤسسددي، وعدددم وجددود  ددروق ذات دالددة احاددائية  ددي متوسددطات اسددتجابات مجتمددع الدراسددة حددول 

والمسددددتوى تطبيددددت اادارة بددددالتجوال تعددددزى للعمددددر، والجددددنس، والمؤهددددل العلمددددي، وسددددنوات الخدمددددة، 
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ااشددرا ي، وعدددم وجددود  ددروق ذات دالددة احاددائية  ددي متوسددطات اسددتجابات مجتمددع الدراسددة حددول 
 التميز المؤسسي تعزى للعمر، والجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، والمستوى ااشرا ي.

ـــة فـــي تحقيـــق التنافســـية  (م2014القرنـــة، دراســـة ) .7 بعنـــوان: أثـــر أبعـــاد المنظمـــة الريادي
 دامة.المست

مة  دي تحقيدت التنا سدية المسدتدا هد ت هذه الدراسدة إلد  قيداس وتحليدل أثدر أبعداد المنظمدة الرياديدة
 ددي المثددروعات الاددغيرة والمتوسددطة، وت ددون مجتمددع الدراسددة مددن الثددركات المتوسددطة والاددغيرة 

البددال  الحجددم والواقعددة  ددي مدينددة عمددان، أمددا عينددة الدراسددة  قددد كانددت عينددة مالئمددة مددن العدداملين 
 ( مبحوثا ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.156عددهم  

ية وخلات الدراسة إل  وجود تأثير ذو دالة احاائية عبعاد المنظمة الرياديدة  دي تحقيدت التنا سد
المستدامة  ي المثروعات المتوسطة والاغيرة  ي مدينة عمان. ووجدود تدأثير ذو دالدة احادائية 

 ة الريادية  ي تحقيت اايداع  ي المثدروعات المتوسدطة والادغيرة  دي مديندة عمدان،عبعاد المنظم
ووجدددود تدددأثير ذو دالدددة احادددائية عبعددداد المنظمدددة الرياديدددة  دددي تحقيدددت الجدددودة  دددي المثدددروعات 

ي  ووجود تأثير ذو دالة احاائية عبعاد المنظمة الريادية  المتوسطة والاغيرة  ي مدينة عمان،
 نة الهيكلية  ي المثروعات المتوسطة والاغيرة  ي مدينة عمانتحقيت المرو 

، المؤسسـي التميـز تحقيـق فـي العـاملين تمكـين دور( بعنـوان: م2014دراسـة )البحيصـي،  .8
 طاع غزة.على الكليات التقنية في محافظات ق ميدانيةدراسة 

ال ليدات   دي يالمؤسسد التميدز تحقيدت  دي العداملين تمكدين هدد ت هدذه الدراسدة للتعدر  علد  دور
، واسددتخدمت الدراسددة المددنهج الوصددفي التحليلددي، وااسددتبانة كددأداة طدداع غددزةالتقنيددة  ددي محا ظددات ق

 للدراسة.
وجددود عالقددة ذات دالددة احاددائية يددين الثقا ددة التنظيميددة والتفددويا ااداري وخلاددت الدراسددة إلدد   

البثددري والخدددماتي مددن جهددة ي و والمثدداركة بالمعلومددات و ددرق العمددل مددن جهددة وغددين التميددز القيدداد
كدددين  دددي تحقيدددت التميدددز المؤسسدددي يعدددزى وق ذات دالدددة احادددائية  دددي دور التموجدددود  دددر أخدددرى، و 

ن وجدود  دروق ذات دالدة احادائية يديى التعليمي وسنوات الخدمة والعمر، و لمتغيرات ال لية والمستو 
 التمكين  ي تحقيت التميز المؤسسي يعزى لمتغير الجنس ولاال  الذكور.
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 نيـتبم فـي األعمـال ريـادة مـن الطـالب موقـ  تـأثير بعنـوان: (م2012دراسـة )رمضـان،  .9
 ريادية للشروع بأعمال

 كثدراع وهمدا المخطدط، السدلوث ونظريدة العقالندي السلوث نظرية متغيرات تحليل إل  الدراسة هذه هد ت
 نمد وطالبدة طالدب 406 الدراسدة عيندة غلغدتاععمدال، و  ريدادة عدن ُتجدرى  التدي الدراسدات  دي اسدتخداما  

 .الخاصة الجامعات وغعا دمثت جامعة طالر
 يفضلون  الذين من أكبر الخاص لحسايهم العمل يفضلون  الذين الطالر نسبة أنوخلات الدراسة إل  

 طدالر لددى نيدة وجدود الدراسدة نتدائج ييندت ، وخاصدا   أم عامدا   قطاعدا   كدان سدواء غيدرهم لددى العمدل
 لبددءل نيتده  دي الريدادي العمدل مدن الطالب موقو لمتغير تأثير ظهر كما دي،ريا بمثروع للبدء الجامعة
اتيدة، الذ الفعاليدة لمتغيدر تدأثير ووجدود الطدالر، نيدة  دي واعصدقاء لألهل تأثير وجود، و ريادي بمثروع

 .الجنس لمتغير تعود اععمال، ريادة نحو الطالب نية  ي  روقا   هناث أن الدراسة نتائج تبينو 
بعنــوان: خصــائص الريــادي فــي المنظمــات الصــناعية وأثرهــا  (م2010اســماعيل، دراســة ) .10

 على اللداع التقني.
 اإليدداع علد  وأثرهدا الادناعية المنظمدات  دي الريدادي خادائاهد ت هذه الدراسة للتعر  علد  

، نينددوى  /المنزلدي اعثدا  لادناعة العامددة الثدركة  دي حالدة دراسددة، وذلدك مدن خدالل التقندي
 الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.واستخدمت 

وخلاددت الدراسددة إلدد  وجددود عالقددة ارتباطيددة يددين الخاددائا الثخاددية واايددداع التقنددي، ووجددود 
عالقة يين الخاائا السدلوكية واايدداع التقندي، ووجدود عالقدة يدين الخادائا ااداريدة واايدداع 

 التقني.

 الدراسات األجنبية: 3.3
 ومتوسـطة الصـغيرة الشركات في الريادية المميزاتنوان: ( بعBlanchard, 2013دراسة ) .1

 .لنكولنشاير عن أعمال وحضري  نائي وريفي ريفي منظور :الحجم
Entrepreneurial Characteristics in SMEs: A Rural, Remote Rural, and 

Urban Perspective of Lincolnshire Businesses 

 اايت دار،: ااختبدار مدن محدددة منداطت يدثال  صدلة ذي مركدب مؤشدر تقدديمهد ت هدذه الدراسدة ل
 المثداريع – البحدث هدذا مدن الرئيسي الهد  عل  التركيز خالل من والمخاطرة الفرص، واكتثا 
( منطقدة 100لدد   اعدييدات الدراسدة مراجعدة اتبعدت ولقدد، الريفيدة المنداطت  ي والمتوسطة الاغيرة
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 الجغرا دي، الموقدع حسدب البحدث منهجيدة أسداس شدكلت والتدي الرياديدة، والسمات الخاائا من
  دي تقدع التدي والمتوسدطة الادغيرة الثدركات من( شركة 3600لد   لمس  البيانات جمع خالل من

 قبدل مدن المعرو دة الرياديدة الخادائا علد  الدراسة ركزت ولقدشرق انجلترا،  لن ولنثاير مقاطعة
 علد  تدأثير أي لديده معدين موقدع كدان مدا إذا تحديدد أجدل مدن  يدةاالجغر  للمنداطت اععمدال رواد

 .الريادي النثاط
 الواقعدة لألعمدال التجاريدة والعدادات الريدادي للسلوث مختلفة عناصر إيضاحوخلات الدراسة إل  

 معيندة، نظدرة عليها تسيطر المناطت بعا أن إل  تثير النتائج هذه ومع الريفية  المناطت ضمن
 اعنثدطة ضدمن الرياديدة القددرة مدن مسدتوى  تبددي عمدالاع شدركات بعدا أن النتدائج هدذه وتثدير

 ةالجديدد اععمدال مدن مزيجدا هنداث أن الدراسدة نتدائج أشدارت كمدا  وااسدتراتيجية اليوميدة التجاريدة
 أن إل  الدائل إشارة مع عريقة، تجارية أنثطة جانب إل  المهاجرين قبل من إنثاؤها يجري  التي

 .للمناطت اديالري السلوث تقيد الجديدة اععمال

يـة قيـادة الجامعـة الرياديـة: مواجبـة احتياجـات تنم ( بعنوان:Gibb & etc, 2013دراسة ) .2
 ريادية المشاريع في مؤسسات التعليم العالي

Leading the Entrepreneurial University: Meeting the Entrepreneurial 

Development Needs of Higher Education Institutions 

ات هذه الدراسة إل  ايراع ااحتياجات والمتطلبدات اعساسدية الواجدب توا رهدا إلنثداء الجامعد هد ت
د الرائدة عالميا  عل  مستوى مؤسسات التعليم العالي، واعتمددت منهجيدة الدراسدة علد  اسدتخدام أحد

ة وائيأدوات البحو  ال يفية، وهو تحليل المحتوى، واستعان الباحثون  ي اجراء دراستهم بعيندة عثد
ممتدددة مختددارة مددن المقدداات الترغويددة المنثددورة  ددي الدددوريات المحكمددة علميددا  خددالل الفتددرة الزمنيددة ال

 م(.2013-1998يين  
وخلات الدراسة إل  أن ااحتياجات والمتطلبات اعساسية الواجدب توا رهدا لددى مؤسسدات التعلديم 

ورؤيدددددة مؤسسدددددية تددددددعم التوجددددده  العدددددالي إلنثددددداء الجامعدددددات الرائددددددة عالميدددددا  هدددددي: تحديدددددد رسدددددالة
ااسددتراتيجي نحددو المسددتقبل مددن أجددل تعمدديم المعر ددة، وعقددد الثددراكات الخارجيددة التددي تعمددل علدد  

 تو ير القدر ال ا ي من التمويل.
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أثـر تعلـيم ريـادة األعمـال ا دراسـة استكشـافية علـى خريجـي  ( بعنوان:Hill, 2011دراسة ) .3
 ماجستير ادارة األعمال في ايرلندا 

The impact of entrepreneurship education- an exploratory study of 

MBA graduates in Ireland 

هد ت هذه الدراسة إل  است ثا  أثر تعليم ريادة اععمال عل  المدى الطويل علد  خريجدي ادارة 
ل اععما اععمال  ي ايرلندا، واكتثا  ما اذا كان هناث عالقة يين تعرض الخريجين لتعليم ريادة

 وغين السلوث الريادي للخريجين.
وخلاددت الدراسددة إلدد  أندده لدديس هندداث مددا يثددير إلدد  وجددود عالقددة يددين التعلدديم الريددادي والسددلوث 
الريدددادي للخدددريجين بعدددد مدددرورهم بدددالخبرة التعليميدددة  دددي يرندددامج الماجسدددتير  دددي ادارة اععمدددال  دددي 

 ايرلندا.

تحليـل أثـر العوامـل الديموغرافيـة  :نـوان( بعÁlvarez-Herranz, ett.al, 2011دراسـة ) .4
 الجتماعية على السلوكيات الريادية

How Entrepreneurial Characteristics Influence Company Creation 

موعة هد ت هذه الدراسة لتحليل أثر العوامل الديموغرا ية ااجتماعية عل  السلوكيات الريادية لمج
  ونت عينة الدراسة من اع راد ذوي النثاطات الريادية.( مدينة، وقد ت22من اع راد  ي  

وخلادت الدراسددة إلدد  أن الخادائا الرياديددة تددؤثر علدد  السدلوكيات الرياديددة بثددكل ايجددايي ودال 
  ي الحاات التالية: الخبرة السابقة، العمر، التعليم.

يادية ( بعنوان: مدى الختالف في الخصائص الر Tajeddini & Mueller, 2009دراسة ) .5
 لعينة من الشركات الريادية عالية التكنولوجيا في سويسرا والمملكة المتحدة.

Entrepreneurial characteristics in Switzerland and the UK. 

ااخددتال   ددي الخاددائا الرياديددة لعينددة مددن الثددركات الرياديددة هددد ت هددذه الدراسددة لتحليددل مدددى 
اديدا  (  دردا  ري253، وقدد ت وندت عيندة الدراسدة مدن  المتحدة عالية الت نولوجيا  ي سويسرا والممل ة

 يعملون  ي تلك الثركات  ي كل من سويرا والممل ة المتحدة لتحديد ااختال   ي المجموعتين.
وخلاددت الدراسددة إلدد  أن كددل مددن ااسددتقاللية والمخدداطرة والرقابددة حاددلت علدد  درجددة عاليددة مددن 

 دي يريطانيدا بالمقارندة مدع الثدركات العاملدة يدنفس القطداع  دي  الثركات الريادية عالية الت نولوجيا
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سويسددرا، وأن الخاددائا المرتبطددة بالحاجددة إلدد  اانجدداع والبراعددة واايددداع والثقددة هددي أعلدد   ددي 
 الثركات السويسرية منها  ي الثركات البريطانية.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 4.3
ن متعلقدة بموضدوع الدراسدة وتنوعدت الدراسدات السدابقة يديقة الالدراسدات السداباسدتعراض قام الباحدث ب

 (،م2009(، وكدان أقددمها عدام  م2016دراسات عرغية وأجنبيدة، وكدان أحدد  هدذه الدراسدات عدام  
وقددد وجددد الباحددث بددأن هددذه الدراسددات قددد تعددددت واختلفددت بدداختال  اعهدددا  والقطاعددات والبيئددات 

هج وقددد غلددب علدد  تلددك الدراسددات اسددتخدام المددنت التددي اتبعتهددا، التددي تناولتهددا والمنهجيددا والمتغيددرات
 التحليلي. الوصفي

يدرات متغ دي أنهدا تتنداول دراسدة عددة عن الدراسات السدابقة  يميز هذه الدراسةويرى الباحث أن أهم 
،  داراايتو اايدداع د، المبادرةد، الثقا دة الرياديدةللعوامل الريادية التي تؤثر عل  التميز المؤسسي مثدل  

لد  حدد علدم الباحدث المحاولدة اعو علد  تعتبدر كدذلك  (،المخداطرة، تحمل المسئولية، المرونة الهيكلية
 ددي أن تسددهم هددذه الدراسددة  ددي إضددا ة جديدددة لمجددال البحددث  الباحددث ويأمددل، ذلددك الموضددوعلدراسددة 
 .العلمي

 أوجه استفادة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: 5.3
 ة.يناء أداة الدراس 
 .عرض اإلطار النظري للدراسة 
 .تحديد منهج الدراسة، واعساليب اإلحاائية المستخدمة 
 .عرض النتائج ومناقثتها وتفسيرها، وتقديم التوصيات والمقترحات 
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 الفجوة البحثية 6.3

 (: الفجوة البحثية3.1جدول )
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية أهم نتائج الدراسات السابقة

العوامددددددل المتغيددددددر المسددددددتقل: ركددددددزت علدددددد   -
وعالقتدددددده بمتغيددددددرات  والخاددددددائا الرياديددددددة

متعددددددة علدددد  اعتبارهددددا مسددددتقلة  ددددي بعددددا 
 الدراسات وتابعة  ي أخرى.

ركدددزت علددد  المتغيدددر التدددابع: وذلدددك بقياسددده  -
منفددددددرد، أو بعالقتدددددده كتددددددابع أو مسددددددتقل مددددددع 

 متغيرات مختلفة.

كددددددددان مجددددددددال تطبيددددددددت الدراسددددددددات السددددددددابقة  -
ت، الدددوعارات، المؤسسددددات  البندددوث، الجامعدددا
 الخاصة وغيرها(.

  

بثدددكل  الدراسددداتقلدددة ونددددرة  -
علدددددددد  حددددددددد علددددددددم  –عددددددددام 

 تناولدددددددددت التدددددددددي -الباحدددددددددث
العالقدددددددددددة يدددددددددددين متغيدددددددددددرات 

 الدراسة الحالية.  
مع  معظم الدراسات تختلو  -

السددددابقة مددددن حيددددث الهددددد  
حيددددددث ا  التطبيددددددت مجددددددالو 

يوجدددددددددد دراسدددددددددة  لسدددددددددطينية  
اثدددددر العوامدددددل ركدددددزت علددددد  

 ددد  تحقيدددت التميدددز  الرياديددده
المؤسسدددددددد  لدددددددددى شددددددددركات 

المالية  دي لالوراق الوساطة 
 . لسطين

أثدددددددر العوامدددددددل الرياديدددددددة  اهتمدددددددت يدراسدددددددة
الماليدددددة  دددددي لدددددالوراق لثدددددركات الوسددددداطة 

، وذلدك مدن  لسطين عل  التميز المؤسسدي
 خالل 

اسدددددددتخدام شدددددددركات تحديدددددددد مسدددددددتوى  -
الوسددددداطة لدددددألوراق الماليدددددة للعوامدددددل 

 . الريادية

التميدددددددز المؤسسدددددددي توى تحديدددددددد مسددددددد -
 .الماليةلالوراق لثركات الوساطة 

أثددددر العوامددددل  عالقددددة دراسددددة وتحليددددل -
لددددالوراق الرياديددددة لثددددركات الوسدددداطة 

الماليدددددة  دددددي  لسدددددطين علددددد  التميدددددز 
 .المؤسسي

 2017، المصدر: من إعداد الباحث
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 الفصل الرابع
 اجراءات ومنبجية الدراسة

 :مقدمة 4.1
حيدث  ل الدراسدة الميدانيدة،اإلجددراءات والخطددوات المنهجيدددة التدي تمدت  دي مجددا الفاليعددرض هدذا 

ت مجتمددددددع الدراسدددددددة، والعينددددددة التدددددي طبقدددددت عليهددددددا الدراسددددددة، إضدا ددددددة  إلددددد  توضيدددددد  اعدوايتنددددداول 
لتدددي اسدددتخدمت  دددي تحليددددل واعسددداليب اإلحاائيددددة ا ومنهجهدددا، اتهدددداالمستخدمددددة  دددي الدراسددددة وخطو 

 .و يما يلي تفاصيدل مدا تقددم البياندات،

  :منبج الدراسة 4.2
مدل العوا أثدرقيداس يحداول  والدذي التحليلدي الوصفي المنهج ماستخدا تم الدراسة أهدا  تحقيت جلأ من

راسة تطبيقية عل  موظفي شدركات الوسداطة ، وذلك من خالل دالريادية  ي تحقيت التميز المؤسسي
 يلي: كما اعولية والثانوية البيانات من الماادر تم جمع وقد .لألوراق المالية  ي  لسطين

 :الولية المصادر .ج

 وحادر مفدردات الدراسدة، بعدا لدراسدة اسدتبيانات يتوعيدع الميدداني الجاندب  دي بالبحدث وذلدك
 واسدتخدام وتحليلهدا اإلحادائي تفريغهدا ثم ومن حث،الب موضوع  ي الالعمة المعلومات وتجميع

 موضدوع تددعم ومؤشدرات قيمدة ذات لدداات الوصدول يهدد  المناسدبة اإلحادائية ااختبدارات
 .الدراسة

 الثانوية: المصادر .د
 :اآلتي خالل من النظري للدراسة اإلطار معالجة  ي الثانوية البيانات ماادر استخدامتم 

 الدراسة. موضوع تناولت التي واعجنبيةوالمراجع العرغية  ال تب .5
 .العالقة ذات المنثورة والدراسات والمقاات الدوريات .6
 .العالقة ذات والمراكز المؤسسات عن الاادرة والنثرات التقارير .7
 صفحاتها عل  الموجودة اإلل ترونية شبكة اانترنت والنسخ .8
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  :الدراسةوعينة  مجتمــع 4.3
  عدددددهم والبدددال شدددركات الوسددداطة لدددألوراق الماليدددة  دددي  لسدددطينفي مدددوظيتمثدددل مجتمدددع الدراسدددة  دددي 

أسددلور الحاددر الثددامل، ونظددرا  لعدددم اسددتجابة هددذه الثددركات  وقددد اسددتخدم الباحددث ،موظددو (133 
دة اسدتبانة، وغلد  عددد ااسدتبانات المسدتر ( 133  تدم توعيدع  قددلطلب الباحث  ي تعبئة ااسدتبانات، 

، وغعدددد تفحدددا ااسدددتبانات المسدددتردة لدددم (%72.1 سدددتجابة يلغدددت ( اسدددتبانة، أي أن نسدددبة اا96 
( اسددددتبانة، أي نسددددبة 96يسددددتبعد أي منهددددا نظددددرا  لتحقددددت الثددددروط المطلوغددددة، وغالتددددالي تددددم تحليددددل  

سدب ، و يمدا يلدي توعيدع أ دراد عيندة الدراسدة حالتي تم تحليلهدا هدي نفدس نسدبة ااسدتجابة تااستبيانا
  المتغيرات الثخاية:

 لحصائي لعينة الدراسة:الوصف ا
، العمدددر، الجدددنسحادددائي لعيندددة الدراسدددة بددداختال  متغيدددرات: توضددد  الجدددداول التاليدددة الوصدددو اإل

 .، سنوات الخبرةالمسم  الوظيفي، المؤهل العلمي

 عينة الدراسة حسب متغير الجنس: .1

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة :(4.1جدول )
 الجنس متغير حسب 

 بة%النس التكرار الجنس
 68.8 66 ذكر
 31.3 30 أنث 
 100.0 96 المجموع

الدراسدة مدن الدذكور، % من أ راد عينة 68.8( أن 4.1تبين من خالل النتائج الموضحة  ي جدول  
 % من عينة الدراسة.31.3نا  ما نسبته يينما شكل اإل

 عينة الدراسة حسب متغير العمر: .2

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة :(4.2جدول )
 العمر متغير حسب 

 النسبة% التكرار العمر
 18.8 18 سنة 30اقل من 

 66.7 64 سنة 40إل  أقل من  30
 14.6 14 سنة  اكثر 40

 100.0 96 المجموع
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% مددن أ ددراد عينددة الدراسددة أعمددارهم 18.8( أن 4.2تبددين مددن خددالل النتددائج الموضددحة  ددي جدددول  
 ددي حددين أن (، سددنة 40إلدد  أقددل مددن  30هم يددين  % تتددراوح أعمددار 66.7(، يينمددا سددنة 30أقدل مددن  

 سنة  أكثر(. 40 % أعمارهم من 14.6

 عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي: .3

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة :(4.3جدول )
 المؤهل العلمي متغير حسب 
 النسبة% التكرار المؤهل العلمي

 16.7 16 ديلوم
سبكالوريو   68 70.8 

 12.5 12 دراسات عليا
 100.0 96 المجموع

% مدددن أ ددراد عينددة الدراسددة مدددؤهلهم 16.7( أن 4.3تبددين مددن خددالل النتدددائج الموضددحة  ددي جدددول  
% مدددؤهلهم العلمدددي 12.5% مدددؤهلهم العلمدددي بكدددالوريوس،  دددي حدددين أن 70.8العلمدددي ديلدددوم، يينمدددا 

 .دراسات عليا

 :المسمى الوظيفيعينة الدراسة حسب متغير  .4

 ح توزيع أفراد عينة الدراسةيوض :(4.4جدول )
 المسمى الوظيفي متغير حسب 
 النسبة% التكرار المسمى الوظيفي

 2.1 2 مدير عام
 4.2 4 نائب مدير عام
 2.1 2 مدير مالي
 41.7 40 وسيط معتمد

 50.0 48 أخرى 
 100.0 96 المجموع

مسدددماهم الدراسدددة % مدددن أ دددراد عيندددة 2.1( أن 4.4تبدددين مدددن خدددالل النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
% مدددددير مددددالي، 2.1% مسددددماهم الددددوظيفي نائددددب مدددددير عددددام، و4.2الددددوظيفي مدددددير عددددام، يينمددددا 

 % مسماهم الوظيفي غير ذلك.50% وسيط معتمد،  ي حين أن 41.7و
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 :سنوات الخبرةعينة الدراسة حسب متغير  .5

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة :(4.5جدول )
 سنوات الخبرة متغير حسب 

 النسبة% التكرار ت الخبرةسنوا
سنوات 5أقل من   22 22.9 

سنوات 10أقل من  إل  5من   20 20.8 
سنوات  أكثر 10  54 56.3 

 100.0 96 المجموع

خبدددرتهم % مدددن أ ددراد عينددة الدراسددة 22.9( أن 4.5تبددين مددن خددالل النتدددائج الموضددحة  ددي جدددول  
 10إلدددد  أقددددل مددددن  5تهم العمليددددة يددددين  % تتددددراوح خبددددر 20.8(، يينمددددا سددددنوات 5أقددددل مددددن العمليددددة  

 سنوات  أكثر(. 10% خبرتهم العملية  56.3(،  ي حين أن سنوات

 :أداة الدراسة 4.5
ن ، وذلدك مدالعوامل الرياديدة  دي تحقيدت التميدز المؤسسدي أثرتدور حول "استبانة  عدادقام الباحث بإ

" حيدددث تت دددون  دددي  لسدددطين خدددالل دراسدددة تطبيقيدددة علددد  مدددوظفي شدددركات الوسددداطة لدددألوراق الماليدددة
 : وهما عل  النحو التالي قسمينالدراسة من  استبانة

  قرات. 5، ويت ون من الثخايةالمعلومات  :القسم األول
 وهي عل  النحو التالي:  قرة 63محاور مكونة من  7، ويت ون من محاور الدراسة: القسم الثاني

 الثقا ة الرياديةالمحور األول: 
 مبادرةالالمحور الثاني: 
 اايداع واايت ارالمحور الثالث: 
 المرونة الهيكليةالمحور الرابع: 

 تحمل المسئوليةالمحور الخامس: 
 المخاطرة: السادسالمحور 

 : التميز المؤسسيالمحور السابع

 اعهميدة متدرج الخماسي (ليكرت( مقياس و ت السابقة المحاور من  قرة كل عل  اإلجابة وقد تمت
 (:4.6  رقم جدول ي  موض  هو كما
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 الخماسيليكرت مقياس  يوضح :((4.6 ولجد
 الوزن النسبي المقالل للفترة طول الفترة درجة الموافقة المقياس

 %36 -% 20من 1.80 – 1من  غير موافق بشدة 1
 %52 -% 36أكبر  2.60 – 1.80أكبر من  غير موافق 2
 %68 -% 52أكبر  3.40 – 2.60أكبر من  محايد 3
 %84 -% 68أكبر  4.20 – 3.40أكبر من  افقمو  4
 %100 -% 84أكبر  5 – 4.20أكبر من  موافق بشدة 5

 العينة الستطالعية: 4.6
 وثبدات صددق اختبدار( مفدردة، يهدد  30ة مكوندة مدن  اسدتطالعي عيندة علد  ااسدتبانة تطبيدت تدم

 ثبدات لقيداس كرونبداخ األفد معامدل الباحدث اسدتخدمو  للتطبيدت، صدالحيتها مدن والتحقدت ،ااسدتبانة

 ائيالبند الاددق مدن بالتأكدد ةااسدتطالعي العيندة علد  ااسدتبانة تطبيدت بعدد الباحدث وقدام ،ااسدتبانة

 حسدار تدم حيدث لالسدتبانة الدداخلي الاددق لمعر دة ييرسدون  اارتبداط معامدل حسدار طريت عن وذلك

 الفقدرة، هإليد تنتمي الذي للمحور  ليةال الدرجةو   قرات ااستبانة من  قرة كل درجة يين رتباطاا معامل

 الدراسة. محاور من محور ل ل وذلك الماح  رتباطاا معامل حسار وتم

 :صدق الستبانة 4.7
يقادددد باددددق ااسدددتبانة أن تقددديس أسدددئلة ااسدددتبانة مدددا أعددددت لقياسددده، وقدددد تدددم التحقدددت مدددن صددددق 

 ااستبانة من خالل التالي:
 صدق المحكمين "الصدق الظاهري": .1

ام الباحث بعرض أداة الدراسة  ي صورتها اعولية عل  مجموعة من المحكمين تألفدت مدن أعضداء ق
(، وقدد طلدب الباحدث مدن 1من الهيئة التدريسية  ي الجامعات الفلسطينية بمحا ظة غزة  ملحت رقدم 

المحكمين إيداء آرائهدم  دي مددى مالئمدة العبدارات لقيداس مدا وضدعت عجلده، ومددى وضدوح صدياغة 
ر بارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه، ومدى كفاية العبارات لتغطيدة كدل محدو الع

، من محاور الدراسة، باإلضا ة إل  اقتراح ما يرونه ضروريا  مدن تعدديل صدياغة العبدارات أو حدذ ها
اتفدت  ت التديواستنادا  إل  المالحظات والتوجيهات التي أيداها المحكمون قام الباحث بإجراء التعديال

 .ن عليها المحكمو 
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 :الداخليصدق التساق  .2
 الدذي تنتمدي المحدور مدع ،ااسدتبانة  قدرات مدن  قدرة كدل اتسداق مدى الداخلي ااتساق بادق يقاد

عية علد  عيندة الدراسدة ااسدتطال ، وقدد تدم حسدار ااتسداق الدداخلي لفقدرات ااسدتبيانالفقرة إليه هذه
ر لك بحسدار معدامالت اارتبداط يدين كدل  قدرة والدرجدة ال ليدة للمحدو ، وذ( استبانة30البال  حجمها  

 .التابعة له
 :العوامل الريادية: نتائج صدق التساق الداخلي لمحاور أولا 
 :الثقافة الرياديةنتائج صدق التساق الداخلي لفقرات محور  -

ال لية  " والدرجةالريادية الثقا ة" محوريبين الجدول التالي معامالت اارتباط يين كل  قرة من  قرات 
مدة (، حيدث أن القي0.05، والذي يبين أن معامالت اارتباط المبينة دالة عند مسدتوى دالدة  للمحور

 صادقة لما وضعت لقياسه. المحوروغذلك تعتبر  قرات  0.05ااحتمالية ل ل  قرة أقل من 

 "افة الرياديةالثق" محورمعامالت الرتباط لين كل فقرة من فقرات  (:4.7ل )جدو
 للمحوروالدرجة الكلية  

 راتـــــالفق م
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 0.77 ُترسخ الثركة القيم الداعمة للوصول إل  اعداء الريادي  ي انجاع المهام. 1

 0.000* 0.81 تعزع الثركة من تمكين العاملين الرياديين  يها لتحسين انجاع المهام. 2

 0.000* 0.88 بن  الثركة الثقا ة الريادية وتعمل عل  تدعيمها وتنميتها.تت 3

 0.000* 0.66 تعطي الثركة أهمية كبيرة للتف ير الريادي. 4

 0.000* 0.53 تثجع الثركة ثقا ة المجاع ة  ي ريادة اععمال. 5

 0.000* 0.59 تعمل الثركة عل  عيادة الوعي بأهمية اععمال الريادية والعمل الحر. 6

 0.000* 0.79 الثركة يثقا ة ريادية تساعد عل  اايداع والتطوير  ي العمل. تتميز 7

 0.000* 0.71 .تمن  الثركة حوا ز مجدية لدى العاملين ذات السمة المتفوقة باعداء 8

 05.0عند دال إحاائيا   ط* اارتبا

 :المبادرة نتائج صدق التساق الداخلي لفقرات محور -

 " والدرجدددة ال ليدددةالمبدددادرة" محدددوريبدددين الجددددول التدددالي معدددامالت اارتبددداط يدددين كدددل  قدددرة مدددن  قدددرات 
مدة (، حيدث أن القي0.05، والذي يبين أن معامالت اارتباط المبينة دالة عند مسدتوى دالدة  للمحور

 وضعت لقياسه.صادقة لما  المحوروغذلك تعتبر  قرات  0.05ااحتمالية ل ل  قرة أقل من 
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 "المبادرة" محورمعامالت الرتباط لين كل فقرة من فقرات  (:4.8ل )جدو
 للمحوروالدرجة الكلية  

 راتـــــالفق م
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 0.72 تبادر الثركة بااستفادة من التطورات العلمية الخاصة بالعمل. 1

 0.000* 0.72 ستقبلي للعمل.تسع  الثركة إل  يناء منظور م 2

 0.000* 0.80 تعمل الثركة عل  استثمار الفرص الجيدة  ي العمل. 3

 0.000* 0.75 تبادر الثركة يتطوير امكانياتها.  4

 0.000* 0.75 تعمل الثركة عل  يناء عالقات جيدة مع العمالء لتطوير الخدمات المقدمة. 5

 0.000* 0.74  مستويات متقدمة من اايت ار.نحو  تد ع ثقا ة المبادرة  ي الثركة 6

 0.000* 0.74 تبادر الثركة يدراسة أوضاع المنا سة لتحسين تقديم خدماتها. 7

 0.000* 0.66 لدى الثركة أساليب مبت رة  ي استقطار العمالء مقارنة بغيرها من المنا سين. 8

 05.0عند دال إحاائيا   ط* اارتبا

 :اللداع واللتكارج صدق التساق الداخلي لفقرات محور نتائ -

ة " والدرجدداايددداع واايت ددار" محددوريبددين الجدددول التددالي معددامالت اارتبدداط يددين كددل  قددرة مددن  قددرات 
ن (، حيدث أ0.05، والذي يبين أن معامالت اارتباط المبينة دالدة عندد مسدتوى دالدة  للمحورال لية 

 صادقة لما وضعت لقياسه. المحوروغذلك تعتبر  قرات  0.05قرة أقل من القيمة ااحتمالية ل ل  

 "اللداع واللتكار" محورمعامالت الرتباط لين كل فقرة من فقرات  (:4.9ل )جدو
 للمحوروالدرجة الكلية  

معامل  راتـــــالفق م
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 0.74 .  الرقي بمستوى اايداع واايت ارتساعد الموارد والماادر المتاحة  ي الثركة عل 1

 0.000* 0.65 تحرص الثركة عل  مواكبة التغيرات المستمرة و ت متطلبات السوق المحلي. 2

 0.000* 0.84 تثجع الثركة عل  استخدام أساليب جديدة  ي العمل.  3

 0.000* 0.80 تدعم الثركة اعنثطة التطويرية المقدمة. 4

 0.000* 0.81 دارة اا  ار المبت رة والمثاريع الطموحة.تثجع اإل 5

 0.000* 0.77 يداعية لتطوير العمل.تعطي الثركة الفرص لذوي اع  ار اإل 6

 0.000* 0.60 تعمل الثركة عل  عقد اجتماعات مع رياديين ناجحين لالستفادة منهم. 7

 0.000* 0.79 دور الريادة. تعمل الثركة عل  تنمية روح اايداع واايت ار بما يعزع 8

 05.0عند دال إحاائيا   ط* اارتبا
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 :المرونة البيكليةنتائج صدق التساق الداخلي لفقرات محور  -

 " والدرجددةالمرونددة الهيكليددة" محددوريبددين الجدددول التددالي معددامالت اارتبدداط يددين كددل  قددرة مددن  قددرات 
ن (، حيدث أ0.05مالت اارتباط المبينة دالدة عندد مسدتوى دالدة  ، والذي يبين أن معاللمحورال لية 

 صادقة لما وضعت لقياسه. المحوروغذلك تعتبر  قرات  0.05القيمة ااحتمالية ل ل  قرة أقل من 

 "المرونة البيكلية" محورمعامالت الرتباط لين كل فقرة من فقرات  (:4.10ل )جدو
 للمحوروالدرجة الكلية  

معامل  تراـــــالفق م
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 0.72 تسم  الثركة باشراث كا ة المستويات  ي اتخاذ القرارات. 1

2 
للفدددرص المتاحدددة  دددي البيئدددة التنا سدددية بمدددا يضدددمن تعزيدددز الموقدددع تسدددتجيب الثدددركة 

 0.000* 0.79 للثركة.التنا سي 

 0.000* 0.71  كفاءتها وقدرتها.حسين  اعل يضمن ت بأسلورتطوير الموارد تعمل الثركة عل   3

 0.000* 0.82 تسم  الثركة بإعادة تاميم الهيكل التنظيمي ليتوا ت مع اععمال الريادية. 4

 0.000* 0.51 تتابع الثركة جميع التغيرات التي تطرأ  ي السوق لتقديم خدمات مميزة. 5

 0.000* 0.50 مثاريع الريادية.تضع الثركة الخطط والبرامج التي تحقت حضورا   اعال  لل 6

 0.000* 0.73 تؤكد الثركة عل  ااستجابة للحاجات المتجددة للعمالء. 7

 0.000* 0.74 تعمل الثركة عل  اعادة تثكيل يرامجها الريادية بما يتوا ت مع السوق. 8

 05.0عند دال إحاائيا   ط* اارتبا

 

 :تحمل المسئوليةلفقرات محور نتائج صدق التساق الداخلي  -

" والدرجددة تحمددل المسددئولية" محددوريبددين الجدددول التددالي معددامالت اارتبدداط يددين كددل  قددرة مددن  قددرات 
ن (، حيدث أ0.05، والذي يبين أن معامالت اارتباط المبينة دالدة عندد مسدتوى دالدة  للمحورال لية 

 صادقة لما وضعت لقياسه. المحور قرات وغذلك تعتبر  0.05القيمة ااحتمالية ل ل  قرة أقل من 
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 للمحور" والدرجة الكلية تحمل المسئولية" محورمعامالت الرتباط لين كل فقرة من فقرات  (:4.11ل )جدو

 راتـــــالفق م
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 0.65 عل  التف ير بثكل مستقل.العاملين تثجع ثقا ة الثركة  1

 0.000* 0.63 ثركة عل  ااستقاللية المادية  ي يرامجها الريادية.تثجع ال 2

 0.000* 0.73 حرية كا ية  ي الثركة لتطبيت اع  ار الجديدة. تمن  الثركة العاملين 3

 0.000* 0.65 توجد حرية كاملة  ي طريقة تنفيذ العاملين ععمالهم. 4

 0.000* 0.73 ريع الريادية.تثجع ثقا ة الثركة عل  تحمل المسئولية  ي المثا 5

 0.000* 0.75 تعزع الثركة من السمات القيادية لدى العاملين  يها. 6

 0.000* 0.68 تدعم الثركة سمة التحدي لدى العاملين  يها لتطوير العمل. 7

 0.000* 0.83 يتم التحاور مع ادارة الثركة بثأن تبني مثاريع ريادية جديدة دون تحفظات. 8

 05.0عند دال إحاائيا   ط* اارتبا

 :المخاطرةنتائج صدق التساق الداخلي لفقرات محور  -

 " والدرجددة ال ليددةالمخدداطرة" محددوريبددين الجدددول التددالي معددامالت اارتبدداط يددين كددل  قددرة مددن  قددرات 
ة ث أن القيم(، حي0.05، والذي يبين أن معامالت اارتباط المبينة دالة عند مستوى دالة  للمحور

 صادقة لما وضعت لقياسه. المحوروغذلك تعتبر  قرات  0.05ااحتمالية ل ل  قرة أقل من 

 للمحور" والدرجة الكلية المخاطرة" محورمعامالت الرتباط لين كل فقرة من فقرات  (:4.12ل )جدو

 راتـــــالفق م
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 0.63 عمالء حت  لو تحملت أعباء  أكبر من امكانياتها.تسع  الثركة إل  ارضاء ال 1

 0.000* 0.48 المخاطر. احتسارتقوم الثركة يتبني خطوات عقالنية  ي  2

 0.000* 0.77 لمخاطرة  ي مثاريع ريادية واضحة النتائج.تتحمل الثركة ا 3

 0.000* 0.79 تعمل الثركة بجرأة  ي الحاات التي تتسم بمخاطرة عالية. 4

 0.000* 0.66 تدعم الثركة المثاريع الريادية حت  وإن كان لديها احتمالية للفثل. 5

 0.000* 0.47 تتبن  الثركة دراسة أولية قبل البدء بالمثاريع الريادية. 6

 0.000* 0.62 تميل الثركة للمخاطرة  ي المثاريع الريادية مهما كانت النتائج. 7

 0.000* 0.75 ئة بالرغم من حاات عدم التأكد التي تحيط بالعمل.  تتخذ الثركة قرارات جري 8

 05.0عند دال إحاائيا   ط* اارتبا
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 :للتميز المؤسسي: نتائج صدق التساق الداخلي ثانياا 
" والدرجددة التميددز المؤسسددي" محددوريبددين الجدددول التددالي معددامالت اارتبدداط يددين كددل  قددرة مددن  قددرات 

ن (، حيدث أ0.05، والذي يبين أن معامالت اارتباط المبينة دالدة عندد مسدتوى دالدة  للمحورلية ال 
 صادقة لما وضعت لقياسه. المحوروغذلك تعتبر  قرات  0.05القيمة ااحتمالية ل ل  قرة أقل من 

 للمحورلكلية " والدرجة االتميز المؤسسي" محورمعامالت الرتباط لين كل فقرة من فقرات  (:4.13ل )جدو

معامل  راتـــــالفق م
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 0.64 تتول  الثركة عملية التخطيط لالحتياجات المستقبلية. 1

 0.000* 0.74 تسع  الثركة لتبني  لسفة التغيير والتطوير. 2

 0.000* 0.84 تقوم الثركة يتطوير كفاءات العاملين لتحقيت التميز. 3

 0.000* 0.83 الثركة مواعنة مناسبة لتقديم أداء متميز.تخاا  4

 0.000* 0.53 تتميز الثركة بحاتها من التداول. 5

 0.000* 0.44 تهتم الثركة بعدد العمالء والوسطاء لديها. 6

 0.000* 0.59 تؤكد الثركة عل  االتزام بمعايير التميز القيادي. 7

 0.000* 0.68 تهتم الثركة بقياس رضا العمالء. 8

 0.000* 0.72 تعمل الثركة عل  نثر رؤية ورسالة الثركة وقيمها واالتزام يها. 9

 0.000* 0.70 تقديم الخدمات للعمالء بالسرعة والدقة. تتتسم إجراءا 10

 0.000* 0.77 تهتم الثركة بالتأكد من حسن استثمارها للعاملين. 11

 0.000* 0.48 .العمالء حتياجاتمل و قا  ااستراتيجيات الع تحديدتساهم الثركة  ي  12

 0.000* 0.79 تعمل الثركة عل  تقييم وتطوير أنظمة العمل بثكل دوري. 13

 0.000* 0.77 تعمل الثركة عل  تحسين أداء العاملين بثكل مستمر. 14

 0.000* 0.75 تهتم الثركة يبناء شراكات خارجية مما يعود بالنفع عليها. 15

 05.0عندال إحاائيا  د ط* اارتبا

 الصدق البنائي: .3
اعداة  تريدد التدي اعهددا  تحقدت مددى يقديس الدذي اعداة  صددق مقداييس أحدد البندائي يعتبدر الاددق

 .ااستبانة لفقرات ال لية محاور الدراسة بالدرجة من محور كل ارتباط مدى ويبين إليها، الوصول
 ااسدتبانة والدرجدة ال ليدة محداورمدن  محدوريدين معددل كدل اارتبداط  معدامالت الجددول التداليويبين 

ث ، حيد0.05للمحور التابعدة لده، والدذي يبدين أن معدامالت اارتبداط المبيندة دالدة عندد مسدتوى دالدة 
مدا الدراسة صادقة  ي تمثيلهدا ل محاور، وغذلك تعتبر 0.05أقل من  محورأن القيمة ااحتمالية ل ل 

 وضعت لقياسه.
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 الستبانة محاورمن  محورمعامل الرتباط لين معدل كل  :(4.14ل )جدو
 والدرجة الكلية للمحور التابعة له

معامل  المحور
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 0.62 الثقافة الريادية

 0.000* 0.72 المبادرة

 0.000* 0.86 اللداع واللتكار

 0.000* 0.82 المرونة البيكلية

 0.000* 0.56 سئوليةتحمل الم

 0.000* 0.76 المخاطرة

 0.000*  التميز المؤسسي

 05.0عند دال إحاائيا   ط* اارتبا

 ثبات الستبانة: 4.8
يقاد يثبات ااستبانة أن تعطي نفدس النتيجدة  دي حدال تدم إعدادة تطبيقهدا أكثدر مدن مدرة تحدت نفدس 

 سدددتبانة يعندددي ااسدددتقرار  دددي نتدددائج ااسدددتبانة وعددددم تغييرهددداالظدددرو ، أو بعبدددارة أخدددرى إن ثبدددات اا
ثبددات بثددكل كبيددر  يمددا لددو تددم إعددادة توعيعهددا عدددة مددرات خددالل  تددرات عمنيددة معينددة، وقددد تددم حسددار 

 بطريقتين: ااستبانة
 كرونباخ: –الثبات بطريقة ألفا  .1

يلددد  معامدددل ألفدددا (، حيدددث 0.6أكبدددر مدددن  ألفدددا كرونبددداخ  أن جميدددع معدددامالت الجددددول التدددالييبدددين 
 .مرتفع تمتع بمعامل ثباتت ااستبانةعل  أن  يدلوهذا (، 0.96  ااستبانةكرونباخ لجميع  قرات 

 لقياس ثبات الستبانة ألفا كرونباخيوضح طريقة  :(4.15جدول )

 عدد المحور
 الفقرات 

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.86 8 الثقافة الريادية

 0.87 8 المبادرة

 0.88 8 لتكاراللداع وال

 0.84 8 المرونة البيكلية

 0.85 8 تحمل المسئولية

 0.79 8 المخاطرة

 0.91 15 التميز المؤسسي

 0.96 63 جميع فقرات الستبانة
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 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .2
م اعرقدا ذات اعرقدام الفرديدة، واعسدئلة ذات اعسدئلة جدزأيِن وهمدا إلد  ااختبدار  قدرات تدم تجزئدة

 الزوجيدة، الفرديدة، ودرجدات اعسدئلة اعسدئلة درجدات يدين اارتبداط معامدل احتسدار تدم زوجيدة، ثدمال
 .Spearman Brownيراون  سبيرمان بمعادلة اارتباط معامل تم تاحي  ذلك وغعد

=   الماح  اارتباط معامل
r

r

1

 درجاتو  الفردية اعسئلة درجات يين اارتباط معامل rحيث    2

 .اعسئلة الزوجية

( مرتفدددع ودالدددة Spearman Brownقيمدددة معامدددل اارتبددداط المادددح   أن  ويبدددين الجددددول التدددالي
 .مرتفع تمتع بمعامل ثباتت ااستبانةعل  أن  يدلوهذا  إحاائيا،

 لقياس ثبات الستبانة التجزئة النصفيةيوضح طريقة  :(4.16جدول )

معامل  المحور
 الرتباط

باط معامل الرت
 المصحح

 0.78 0.64 الثقافة الريادية

 0.83 0.71 المبادرة

 0.82 0.70 اللداع واللتكار

 0.88 0.79 المرونة البيكلية

 0.84 0.72 تحمل المسئولية

 0.78 0.64 المخاطرة

 0.89 0.80 التميز المؤسسي

 0.86 0.76 جميع فقرات الستبانة

 :األساليب اإلحصائية 4.9
 Statistical Packageمن خالل يرنامج التحليل اإلحاائي، يتفري  وتحليل ااستبانة  الباحثقام 

for the Social Sciences  (SPSS):وقد تم استخدام اعساليب اإلحاائية التالية ، 
والدددوعن ، والمتوسدددط الحسدددايي واانحدددرا  المعيددداري ، إحاددداءات وصدددفية منهدددا: النسدددبة المئويدددة -

 .النسبي
(: لقيددداس صددددق  قدددرات Person Correlation Coefficientرسدددون  معامدددل ارتبددداط يي -

 .ااستبانة
 (: لمعر ة ثبات  قرات ااستبانة.Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ   -
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 معامل ارتباط سبيرمان يراون للتجزئة النافية المتساوية لمعر ة ثبات  قرات ااستبانة. -
لبياندات تخضدع ا، لمعر دة مدا اذا كاندت سمرنو  -اختبار كولمجرو : اختبار التوعيع الطبيعي -

 للتوعيع الطبيعي أم ا.

ا إذا كدان هنداث  دروق ذات دالدة مدلمعر دة  Independent - Sample T-Test)اختبدار    -
 إحاائية يين مجموعتين من البيانات الترتيبية.

 دروق لمعر دة مدا إذا كدان هنداث  (one- Way ANOVA – تحليدل التبداين اعحدادي اختبدار  -
 .ذات دالة إحاائية يين ثال  مجموعات أو أكثر من البيانات الترتيبية

 ( للتعر  عل  طبيعة الفروق.LSDاختبار   -

 (.Stepwiseاانحدار باستخدام طريقة   تحليل اختبار -
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 الفصل الخامس
 اسة الميدانيةنتائج الدر 

 :مقدمة 5.1
 من الالعمة البيانات بجمع الباحث قام ذلك أجل ومن الدراسة، أهدا  تحقيت إل  الفال هذا يهد 
 التدي تدم الالعمدة جدراء ااختبداراتتفريغهدا وتحليلهدا احادائيا ، وإ وتدم الدراسدة "ااسدتبانة"، أداة  خالل

 Statistical Package for theيرندامج  الباحدث اسدتخدم وقدد السدايت، الفادل  دي لهدا التفاديل
Social Sciences  (SPSS)، .ي تحليل البيانات، وذلك للتوصل لنتائج الدراسة  

 :اختبار التوزيع الطبيعي 5.2
هدو و سمرنو  لمعر ة ما اذا كانت البيانات تتبع التوعيع الطبيعدي أم ا   يما يلي اختبار كولمجرو 

( نتائج ااختبدار حيدث أن القيمدة 5.1  جدول، ويوض  فرضياتر ضروري  ي حالة اختبار الاختبا
وهددذا يدددل علدد  أن البيانددات تتبددع التوعيددع الطبيعددي ويجددب ، 0.05ل ددل محددور أكبددر مددن  ااحتماليددة

 استخدام ااختبارات المعلمية.

 اختبار التوزيع الطبيعي :(5.1جدول )

قيمة  المحور
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 0.58 0.77 ديةالثقافة الريا

 0.19 1.07 المبادرة

 0.50 0.82 اللداع واللتكار

 0.51 0.81 المرونة البيكلية

 0.53 0.80 تحمل المسئولية

 0.94 0.52 المخاطرة

 0.57 0.78 التميز المؤسسي

 0.58 0.77 جميع فقرات الستبانة
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 :محاور الستبانةتحليل  5.3
ن م، حيث تم اختبار هذه المحاور حاائي لجميع محاور ااستبانةاا النتائج التالية توض  التحليل

( لمعر ددة مددا اذا كددان متوسددط Tخددالل اجابددات المبحددوثين علدد  الفقددرات، وقددد تددم اسددتخدام اختبددار  
 ( أم ا.3درجة ااستجابة قد وصلت درجة الحياد  

 :الثقافة الريادية محورتحليل فقرات  .1

 الثقافة الريادية محور( يوضح تحليل فقرات 5.2جدول )

رقم
ال

 الفقرة 

سط 
متو
ال

لي
سا
الح

ف  
حرا
الن

ي  ر
عيا
الم

ن  
وز
ال

بي
نس
ال

% 

يمة
ق

 T
مة  
لقي
ا

لية
تما
لح
ا

 

يب
ترت
ال

 

1 
ُترسددخ الثددركة القدديم الداعمددة للوصددول إلدد  اعداء الريددادي  ددي انجدداع 

 المهام.
3.67 1.17 73.3 5.598 *0.000 2 

2 
يين  يهدددا لتحسدددين انجددداع تعدددزع الثدددركة مدددن تمكدددين العددداملين الريددداد

 المهام.
3.69 1.07 73.8 6.299 *0.000 1 

 3 0.000* 5.178 71.3 1.06 3.56 تتبن  الثركة الثقا ة الريادية وتعمل عل  تدعيمها وتنميتها. 3

 5 0.000* 4.273 68.8 1.00 3.44 تعطي الثركة أهمية كبيرة للتف ير الريادي. 4

 7 0.860// 0.177 60.4 1.15 3.02 ي ريادة اععمال.تثجع الثركة ثقا ة المجاع ة   5

6 
تعمدددل الثدددركة علددد  عيدددادة الدددوعي بأهميدددة اععمدددال الرياديدددة والعمدددل 

 الحر.
3.27 1.02 65.4 2.600 *0.011 6 

 3 0.000* 5.084 71.3 1.08 3.56 الثركة يثقا ة ريادية تساعد عل  اايداع والتطوير  ي العمل. تتميز 7

8 
ة حددددوا ز مجديددددة لدددددى العدددداملين ذات السددددمة المتفوقددددة تمددددن  الثددددرك

 8 0.228// 1.212- 57.1 1.18 2.85 .باعداء

  0.000* 4.129 67.7 0.91 3.38 الدرجة الكلية

 05.0المتوسط الحسايي دال احاائيا  عند مستوى دالة  *
 05.0دال احاائيا  عند مستوى دالة غير المتوسط الحسايي  //

 ( ما يلي:5.2يتضح من خالل جدول )
ــا لتحســين انجــاز الفقددرة التددي تددنا علدد  " - ــاديين فيب ــاملين الري تعــزز الشــركة مــن تمكــين الع

(، 5مدن  3.69" جاءت  ي المرتبة اعول  من يدين بداقي الفقدرات بمتوسدط حسدايي قددره  المبام
(، والقيمدددددة ااحتماليدددددة تسدددددداوي T  6.299 اختبدددددار وغلغدددددت قيمددددددة (،%73.8وغدددددوعن نسدددددبي  

، ممددا يدددل علدد  أن 0.05(، لددذلك تعتبددر هددذه الفقددرة دالددة احاددائيا  عنددد مسددتوى دالددة 0.000 
(، وهددذا يعنددي أن هندداث 3متوسددط درجددة ااسددتجابة لهددذه الفقددرة قددد عاد عنددد درجددة الحيدداد وهددي  

 موا قة من قبل أ راد عينة الدراسة عل  هذه الفقرة.
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" ألداءتمنح الشركة حوافز مجدية لدى العاملين ذات السمة المتفوقة بالتي تنا عل  "الفقرة ا -
(، وغدوعن 5مدن  2.85مدن يدين بداقي الفقدرات بمتوسدط حسدايي قددره   اعخيدرةجاءت  ي المرتبة 

(، 0.228(، والقيمددة ااحتماليددة تسدداوي  -T  1.212اختبددار وغلغددت قيمددة  (،%57.1نسددبي  
، ممدا يددل علد  أن متوسدط 0.05دالدة احادائيا  عندد مسدتوى دالدة غيدر رة لذلك تعتبر هذه الفق

 (، وهدذا يعندي أن هنداث3درجة الحياد وهدي   ا يختلو جوهريا  عندرجة ااستجابة لهذه الفقرة 
 من قبل أ راد عينة الدراسة عل  هذه الفقرة. حياد

(، والددددوعن النسددددبي 3.38بثددددكل عددددام يلدددد  المتوسددددط الحسددددايي ال لددددي لجميددددع  قددددرات المحددددور   -
(، لددددذلك يعتبددددر محددددور 0.000والقيمددددة ااحتماليددددة   (،T  4.129%(، وقيمددددة اختبددددار 67.7 
، ممدددا يددددل علددد  أن متوسدددط درجدددة 0.05" دال احادددائيا  عندددد مسدددتوى دالدددة الثقافـــة الرياديـــة"

 علد  (، وهذا يعني موا قة عينة الدراسدة3ااستجابة لهذا المحور قد عاد عن درجة الحياد وهي  
 هذا المحور.

رسخ إل  أن شركات الوساطة تعزع من تمكين العاملين الرياديين  يها وتهذه النتيجة  ويعزو الباحث
شدددركات الوسددداطة بالثقا دددة الرياديدددة التدددي مدددن قددديمهم للوصدددول لدددألداء الريدددادي، وترجدددع كدددذلك لتميدددز 

 م(2014 التطوير، وتتفت هذه النتيجة مع دراسة  القرنة،تساعد عل  اايداع و 

 :المبادرة محورتحليل فقرات  .2

 المبادرة محور( يوضح تحليل فقرات 5.3جدول )

رقم
ال

 الفقرة 

سط 
متو
ال

لي
سا
الح

ف  
حرا
الن

ي  ر
عيا
الم

ن  
وز
ال

بي
نس
ال

% 

مة 
قي

 
T

مة  
لقي
ا

لية
تما
لح
ا

 

يب
ترت
ال

 

 2 0.000* 6.708 75.0 1.10 3.75 تبادر الثركة بااستفادة من التطورات العلمية الخاصة بالعمل. 1

 5 0.000* 5.377 71.7 1.06 3.58 تسع  الثركة إل  يناء منظور مستقبلي للعمل. 2

 4 0.000* 6.679 73.8 1.01 3.69 تعمل الثركة عل  استثمار الفرص الجيدة  ي العمل. 3

 6 0.000* 4.330 70.4 1.18 3.52 تبادر الثركة يتطوير امكانياتها.  4

5 
القدات جيددة مدع العمدالء لتطدوير الخددمات تعمل الثركة عل  يناء ع

 المقدمة.
3.83 0.99 76.7 8.238 *0.000 1 

 7 0.000* 4.164 68.3 0.98 3.42  نحو مستويات متقدمة من اايت ار. تد ع ثقا ة المبادرة  ي الثركة 6

 8 0.000* 3.184 67.5 1.15 3.38 تبادر الثركة يدراسة أوضاع المنا سة لتحسين تقديم خدماتها. 7

8 
لدى الثركة أساليب مبت رة  دي اسدتقطار العمدالء مقارندة بغيرهدا مدن 

 2 0.002* 6.708 75.0 1.10 3.75 المنا سين.

  0.000* 6.014 71.6 0.95 3.58 الدرجة الكلية

 05.0المتوسط الحسايي دال احاائيا  عند مستوى دالة  *
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 ي:( ما يل5.3يتضح من خالل جدول )
 تعمـل الشـركة علـى لنـاء عالقـات جيـدة مـع العمـالء لتطـوير الخـدماتالفقرة التي تدنا علد  " -

(، 5من  3.83" جاءت  ي المرتبة اعول  من يين باقي الفقرات بمتوسط حسايي قدره  المقدمة
(، والقيمدددددة ااحتماليدددددة تسدددددداوي T  8.238 اختبدددددار وغلغدددددت قيمددددددة (،%76.7وغدددددوعن نسدددددبي  

، ممددا يدددل علدد  أن 0.05تبددر هددذه الفقددرة دالددة احاددائيا  عنددد مسددتوى دالددة (، لددذلك تع0.000 
(، وهددذا يعنددي أن هندداث 3متوسددط درجددة ااسددتجابة لهددذه الفقددرة قددد عاد عنددد درجددة الحيدداد وهددي  

 موا قة من قبل أ راد عينة الدراسة عل  هذه الفقرة.
اءت " جدحسين تقديم خـدماتباتبادر الشركة لدراسة أوضاع المنافسة لتالفقرة التي تنا عل  " -

(، وغددوعن نسددبي 5مددن  3.38مدن يددين بدداقي الفقدرات بمتوسددط حسددايي قددره   اعخيددرة دي المرتبددة 
(، لددددذلك 0.000(، والقيمدددة ااحتماليدددة تسددداوي  T  3.184اختبدددار وغلغدددت قيمدددة  %(،67.5 

درجدددة  ، ممدددا يددددل علددد  أن متوسدددط0.05تعتبدددر هدددذه الفقدددرة دالدددة احادددائيا  عندددد مسدددتوى دالدددة 
 (، وهدذا يعنددي أن هنداث موا قددة مدن قبددل3ااسدتجابة لهددذه الفقدرة قددد عاد عندد درجددة الحيداد وهددي  

 أ راد عينة الدراسة عل  هذه الفقرة.
(، والددددوعن النسددددبي 3.58بثددددكل عددددام يلدددد  المتوسددددط الحسددددايي ال لددددي لجميددددع  قددددرات المحددددور   -

(، لددددذلك يعتبددددر محددددور 0.000والقيمددددة ااحتماليددددة   (،T  6.014%(، وقيمددددة اختبددددار 71.6 
، ممددا يدددل علدد  أن متوسددط درجددة ااسددتجابة 0.05" دال احاددائيا  عنددد مسددتوى دالددة المبــادرة"

(، وهدددذا يعندددي موا قدددة عيندددة الدراسدددة علددد  هدددذا 3لهدددذا المحدددور قدددد عاد عدددن درجدددة الحيددداد وهدددي  
 المحور.

القددات جيدددة مددع العمددالء، علدد  يندداء عتعمددل  هددذه النتيجددة إلدد  أن شددركات الوسدداطة ويعــزو الباحــث
سددداليب مبت دددرة  دددي اسددددتقطار أ ، وتتبددددعتبدددادر بااسدددتفادة مدددن التطددددورات العلميدددة الخاصدددة بالعمدددلو 

 م(.2016، وتتفت هذه النتيجة مع دراسة   ارس، منظور مستقبلي للعمل العمالء، وتسع  لبناء
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 :اللداع واللتكار محورتحليل فقرات  .3

 اللداع واللتكار محور( يوضح تحليل فقرات 5.4جدول )

رقم
ال

 الفقرة 

ط 
وس
لمت
ا

لي
سا
الح

ف  
حرا
الن

ي  ر
عيا
الم

ن  
وز
ال

بي
نس
ال

% 

مة 
قي

 
T

مة  
القي

لية
تما
لح
ا

 

يب
ترت
ال

 

1 
تسدداعد المددوارد والماددادر المتاحددة  ددي الثددركة علدد  الرقددي بمسددتوى 

 اايداع واايت ار.
3.40 1.02 67.9 3.800 *0.000 5 

2 
التغيرات المستمرة و ت متطلبدات السدوق تحرص الثركة عل  مواكبة 

 المحلي.
3.71 1.00 74.2 6.910 *0.000 1 

 1 0.000* 6.514 74.2 1.07 3.71 تثجع الثركة عل  استخدام أساليب جديدة  ي العمل.  3

 3 0.000* 4.682 70.0 1.05 3.50 تدعم الثركة اعنثطة التطويرية المقدمة. 4

 4 0.000* 4.879 69.6 0.96 3.48  رة والمثاريع الطموحة.تثجع اإلدارة اا  ار المبت 5

 7 0.014* 2.501 65.4 1.06 3.27 تعطي الثركة الفرص لذوي اع  ار اإليداعية لتطوير العمل. 6

7 
تعمددل الثددركة علدد  عقددد اجتماعددات مددع ريدداديين ندداجحين لالسددتفادة 

 8 0.411// 0.826 62.1 1.24 3.10 منهم.

8 
تنميددددة روح اايددددداع واايت ددددار بمددددا يعددددزع دور  تعمددددل الثددددركة علدددد 

 6 0.003* 3.063 67.1 1.13 3.35 الريادة.

  0.000* 4.801 68.8 0.90 3.44 الدرجة الكلية

 05.0المتوسط الحسايي دال احاائيا  عند مستوى دالة  *
 05.0دال احاائيا  عند مستوى دالة غير المتوسط الحسايي  //

 ( ما يلي:5.4يتضح من خالل جدول )
ق تحرص الشركة على مواكبة التغيرات المستمرة وفق متطلبات السوالتي تنا عل  " اتالفقر  -

  جداءت  دي المرتبدة اعولد" تشجع الشركة على استخدام أساليب جديدة فـي العمـلو "" المحلي
القيمدة و  (،%74.2(، وغدوعن نسدبي  5ن مد 3.71من يين باقي الفقرات بمتوسدط حسدايي قددره  

، 0.05دالة احادائيا  عندد مسدتوى دالدة  ات(، لذلك تعتبر هذه الفقر 0.000ااحتمالية تساوي  
 (، وهذا3قد عاد عند درجة الحياد وهي   اتمما يدل عل  أن متوسط درجة ااستجابة لهذه الفقر 

 .اتذه الفقر يعني أن هناث موا قة من قبل أ راد عينة الدراسة عل  ه
تعمــل الشــركة علــى عقــد اجتماعــات مــع ريــاديين نــاجحين لالســتفادة الفقددرة التددي تددنا علدد  " -

(، 5مدن  3.10مدن يدين بداقي الفقدرات بمتوسدط حسدايي قددره   اعخيدرة" جاءت  دي المرتبدة منبم
(، والقيمدددددة ااحتماليدددددة تسدددددداوي T  0.826اختبدددددار وغلغدددددت قيمددددددة  (،%62.1وغدددددوعن نسدددددبي  

، ممدا يددل علد  0.05دالة احادائيا  عندد مسدتوى دالدة غير لك تعتبر هذه الفقرة (، لذ0.411 
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(، وهددذا 3درجددة الحيدداد وهددي   ا يختلددو جوهريددا  عددنأن متوسددط درجددة ااسددتجابة لهددذه الفقددرة 
 من قبل أ راد عينة الدراسة عل  هذه الفقرة. حياديعني أن هناث 

(، والددددوعن النسددددبي 3.44قددددرات المحددددور  بثددددكل عددددام يلدددد  المتوسددددط الحسددددايي ال لددددي لجميددددع   -
(، لددددذلك يعتبددددر محددددور 0.000والقيمددددة ااحتماليددددة   (،T  4.801%(، وقيمددددة اختبددددار 68.8 
، ممددا يدددل علدد  أن متوسددط درجدددة 0.05" دال احاددائيا  عنددد مسدددتوى دالددة اللــداع واللتكــار"

  وا قة عينة الدراسدة علد(، وهذا يعني م3ااستجابة لهذا المحور قد عاد عن درجة الحياد وهي  
 هذا المحور.

 ددي مواكبددة التغيددرات المسددتمرة شددركات الوسدداطة حرياددة علدد  هددذه النتيجددة إلدد  أن  ويعــزو الباحــث
اعسدداليب الجديدددة  ددي العمددل واع  ددار المبت ددرة، وتسدداعد علدد  تنميددة اسددتخدام السددوق، وتثددجع علدد  

م(، 2016هدددذه النتيجدددة مدددع دراسدددة   دددارس، ، وتتفدددت روح اايدددداع واايت دددار بمدددا يعدددزع دور الريدددادة
 (.Tajeddini & Mueller, 2009 ، ودراسة م(2015ودراسة  البلعاوي، 

 :المرونة البيكلية محورتحليل فقرات  .4

 المرونة البيكلية محور( يوضح تحليل فقرات 5.5جدول )

رقم
ال

 الفقرة 
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ا
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 8 0.999// 0.000 60.0 1.14 3.00 تسم  الثركة باشراث كا ة المستويات  ي اتخاذ القرارات. 1

2 
للفدددرص المتاحدددة  دددي البيئدددة التنا سدددية بمدددا يضدددمن تسدددتجيب الثدددركة 

 للثركة.تعزيز الموقع التنا سي 
3.42 1.12 68.3 3.643 *0.000 6 

3 
 اعدددل يضدددمن تحسدددين  بأسدددلورالمدددوارد تطدددوير تعمدددل الثدددركة علددد  

  كفاءتها وقدرتها.
3.54 0.96 70.8 5.520 *0.000 4 

4 
تسددم  الثددركة بإعددادة تاددميم الهيكددل التنظيمددي ليتوا ددت مددع اععمددال 

 7 0.082// 1.760 64.2 1.16 3.21 الريادية.

5 
تتددابع الثددركة جميددع التغيددرات التددي تطددرأ  ددي السددوق لتقددديم خدددمات 

 2 0.000* 5.800 72.1 1.02 3.60 مميزة.

6 
تضددع الثددركة الخطددط والبددرامج التددي تحقددت حضددورا   دداعال  للمثدداريع 

 5 0.000* 5.250 69.6 0.89 3.48 الريادية.

 1 0.000* 6.910 74.2 1.00 3.71 تؤكد الثركة عل  ااستجابة للحاجات المتجددة للعمالء. 7

8 
اديدددة بمدددا يتوا دددت مدددع تعمدددل الثدددركة علددد  اعدددادة تثدددكيل يرامجهدددا الري

 السوق.
3.56 1.00 71.3 5.493 *0.000 3 

  0.000* 4.943 68.8 0.87 3.44 الدرجة الكلية

 05.0المتوسط الحسايي دال احاائيا  عند مستوى دالة  *
 05.0دال احاائيا  عند مستوى دالة غير المتوسط الحسايي  //
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 ( ما يلي:5.5خالل جدول ) يتضح من
 " جداءت  ديتؤكـد الشـركة علـى السـتجابة للحاجـات المتجـددة للعمـالءالفقرة التي تنا علد  " -

(، وغدددوعن نسدددبي 5مدددن  3.71المرتبدددة اعولددد  مدددن يدددين بددداقي الفقدددرات بمتوسدددط حسدددايي قددددره  
ذلك (، لدددد0.000(، والقيمدددة ااحتماليدددة تسددداوي  T  6.910 اختبدددار وغلغدددت قيمدددة %(،74.2 

، ممدددا يددددل علددد  أن متوسدددط درجدددة 0.05تعتبدددر هدددذه الفقدددرة دالدددة احادددائيا  عندددد مسدددتوى دالدددة 
 (، وهدذا يعنددي أن هنداث موا قددة مدن قبددل3ااسدتجابة لهددذه الفقدرة قددد عاد عندد درجددة الحيداد وهددي  

 أ راد عينة الدراسة عل  هذه الفقرة.
ي " جداءت  دات فـي اتخـاذ القـراراتتسمح الشركة باشرا  كافـة المسـتويالفقرة التي تنا عل  " -

 (،%60(، وغدوعن نسدبي  5مدن  3من يين باقي الفقرات بمتوسط حسدايي قددره   اعخيرةالمرتبة 
 (، لدذلك تعتبدر هدذه الفقدرة0.999(، والقيمة ااحتمالية تساوي  T  0.000اختبار وغلغت قيمة 

ط درجدة ااسدتجابة لهدذه ، ممدا يددل علد  أن متوسد0.05دالدة احادائيا  عندد مسدتوى دالدة غير 
مددن قبددل أ ددراد  حيدداد(، وهددذا يعنددي أن هندداث 3عنددد درجددة الحيدداد وهددي   ا يختلددو جوهريددا  الفقددرة 

 عينة الدراسة عل  هذه الفقرة.
(، والددددوعن النسددددبي 3.44بثددددكل عددددام يلدددد  المتوسددددط الحسددددايي ال لددددي لجميددددع  قددددرات المحددددور   -

(، لددددذلك يعتبددددر محددددور 0.000حتماليددددة  والقيمددددة اا (،T  4.943%(، وقيمددددة اختبددددار 68.8 
ــة" ــة البيكلي ، ممددا يدددل علدد  أن متوسددط درجددة 0.05" دال احاددائيا  عنددد مسددتوى دالددة المرون

  (، وهذا يعني موا قة عينة الدراسدة علد3ااستجابة لهذا المحور قد عاد عن درجة الحياد وهي  
 هذا المحور.

 ة تسددتجيب للحاجددات المتجددددة للعمددالء وتتددابعهددذه النتيجددة إلدد  أن شددركات الوسدداط ويعــزو الباحــث
، علدد  اعددادة تثددكيل يرامجهددا الرياديددة بمددا يتوا ددت مددع السددوق وتعمددل التغيددرات التددي تطددرأ  ددي السددوق 

تضدع الخطدط والبدرامج ، و كفاءتهدا وقددرتها اعل يضمن تحسدين  بأسلورتطوير الموارد تعمل عل  و 
 م(2014وتتفت هذه النتيجة مع دراسة  القرنة، ، التي تحقت حضورا   اعال  للمثاريع الريادية
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 :تحمل المسئولية محورتحليل فقرات  .5

 تحمل المسئولية محور( يوضح تحليل فقرات 5.6جدول )
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 3 0.006* 2.788 65.8 1.03 3.29 التف ير بثكل مستقل. عل العاملين تثجع ثقا ة الثركة  1

 4 0.012* 2.574 65.0 0.95 3.25 تثجع الثركة عل  ااستقاللية المادية  ي يرامجها الريادية. 2

3 
حريددددة كا يددددة  ددددي الثددددركة لتطبيددددت اع  ددددار  تمددددن  الثددددركة العدددداملين

 الجديدة.
3.23 1.05 64.6 2.136 *0.035 5 

 8 0.607// 0.516 61.3 1.19 3.06 لة  ي طريقة تنفيذ العاملين ععمالهم.توجد حرية كام 4

 6 0.051* 1.916 64.2 1.07 3.21 تثجع ثقا ة الثركة عل  تحمل المسئولية  ي المثاريع الريادية. 5

 2 0.008* 2.717 66.3 1.13 3.31 تعزع الثركة من السمات القيادية لدى العاملين  يها. 6

 1 0.000* 3.758 68.8 1.14 3.44 ة سمة التحدي لدى العاملين  يها لتطوير العمل.تدعم الثرك 7

8 
يددتم التحدداور مددع ادارة الثددركة بثددأن تبنددي مثدداريع رياديددة جديدددة دون 

 تحفظات.
3.13 1.17 62.5 1.045 //0.299 7 

  0.012* 2.568 64.8 0.91 3.24 الدرجة الكلية

 05.0ند مستوى دالة المتوسط الحسايي دال احاائيا  ع *
 05.0دال احاائيا  عند مستوى دالة غير المتوسط الحسايي  //

 ( ما يلي:5.6يتضح من خالل جدول )
 " جداءتتدعم الشركة سـمة التحـدي لـدى العـاملين فيبـا لتطـوير العمـلالفقرة التي تنا عل  " -

(، وغددوعن نسددبي 5مددن  3.44ي الفقددرات بمتوسددط حسددايي قدددره   ددي المرتبددة اعولدد  مددن يددين بدداق
(، لددددذلك 0.000(، والقيمدددة ااحتماليدددة تسددداوي  T  3.758 اختبدددار وغلغدددت قيمدددة %(،68.8 

، ممدددا يددددل علددد  أن متوسدددط درجدددة 0.05تعتبدددر هدددذه الفقدددرة دالدددة احادددائيا  عندددد مسدددتوى دالدددة 
 (، وهدذا يعنددي أن هنداث موا قددة مدن قبددل3  ااسدتجابة لهددذه الفقدرة قددد عاد عندد درجددة الحيداد وهددي

 أ راد عينة الدراسة عل  هذه الفقرة.
" جدداءت  ددي توجــد حريــة كاملــة فــي طريقــة تنفيــذ العــاملين ألعمــالبمالفقددرة التددي تددنا علدد  " -

(، وغدددوعن نسدددبي 5مدددن  3.06مدددن يدددين بددداقي الفقدددرات بمتوسدددط حسدددايي قددددره   اعخيدددرةالمرتبدددة 
(، لددددذلك 0.607(، والقيمدددة ااحتماليدددة تسددداوي  T  0.516 اختبددداروغلغدددت قيمدددة  %(،61.3 

، ممدا يددل علد  أن متوسدط درجدة 0.05دالة احاائيا  عند مسدتوى دالدة غير تعتبر هذه الفقرة 
 حيداد(، وهدذا يعندي أن هنداث 3درجدة الحيداد وهدي   ا يختلو جوهريا  عنااستجابة لهذه الفقرة 

 فقرة.من قبل أ راد عينة الدراسة عل  هذه ال
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(، والددددوعن النسددددبي 3.24بثددددكل عددددام يلدددد  المتوسددددط الحسددددايي ال لددددي لجميددددع  قددددرات المحددددور   -
(، لددددذلك يعتبددددر محددددور 0.012والقيمددددة ااحتماليددددة   (،T  2.568%(، وقيمددددة اختبددددار 64.8 
، ممددا يدددل علدد  أن متوسددط درجددة 0.05" دال احاددائيا  عنددد مسددتوى دالددة تحمــل المســئولية"

  عينة الدراسدة علد موا قة(، وهذا يعني 3عن درجة الحياد وهي   قد عادور ااستجابة لهذا المح
 هذا المحور.

وتعدزع هذه النتيجدة إلد  أن شدركات الوسداطة تددعم سدمة التحددي لددى العداملين  يهدا  ويعزو الباحث
، ةااسددتقاللية الماديددة  ددي يرامجهددا الرياديددو  تثددجع علدد  التف يددر بثدكل مسددتقلو  السددمات القياديددةمدن 

ي  دتثدجع ثقا دة الثدركة علد  تحمدل المسدئولية ، و  ا ية لتطبيت اع  ار الجديددةالحرية كذلك تمن  ال
، م(2015م(، ودراسددة  البلعدداوي، 2016وتتفددت هددذه النتيجددة مددع دراسددة   ددارس، ، المثدداريع الرياديددة

 (.Tajeddini & Mueller, 2009ودراسة  

 :المخاطرةتحليل فقرات محور  .6

 المخاطرة محورتحليل فقرات ( يوضح 5.7جدول )
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1 
تسع  الثدركة إلد  ارضداء العمدالء حتد  لدو تحملدت أعبداء  أكبدر مدن 

 3 0.015* 2.482 66.3 1.23 3.31 امكانياتها.

 1 0.000* 9.134 75.4 0.83 3.77 المخاطر. احتسارنية  ي تقوم الثركة يتبني خطوات عقال 2

 2 0.001* 3.489 67.1 0.99 3.35 لمخاطرة  ي مثاريع ريادية واضحة النتائج.تتحمل الثركة ا 3

 5 0.868// 0.167 60.4 1.22 3.02 تعمل الثركة بجرأة  ي الحاات التي تتسم بمخاطرة عالية. 4

 7 0.002* 3.236- 52.5 1.14 2.63 يادية حت  وإن كان لديها احتمالية للفثل.تدعم الثركة المثاريع الر  5

 3 0.005* 2.863 66.3 1.07 3.31 تتبن  الثركة دراسة أولية قبل البدء بالمثاريع الريادية. 6

 7 0.002* 3.043- 52.5 1.21 2.63 تميل الثركة للمخاطرة  ي المثاريع الريادية مهما كانت النتائج. 7

8 
تتخذ الثركة قرارات جريئة بالرغم من حاات عددم التأكدد التدي تحديط 

 بالعمل.  
2.83 1.29 56.7 -1.269 //0.208 6 

  0.219// 1.238 62.1 0.85 3.11 الدرجة الكلية

 05.0المتوسط الحسايي دال احاائيا  عند مستوى دالة  *
 05.0 عند مستوى دالة دال احاائيا  غير المتوسط الحسايي  //
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 ( ما يلي:5.7يتضح من خالل جدول )
" جداءت  دي تقوم الشركة لتبني خطوات عقالنية في احتساب المخـاطرالفقرة التي تنا علد  " -

(، وغدددوعن نسدددبي 5مدددن  3.77المرتبدددة اعولددد  مدددن يدددين بددداقي الفقدددرات بمتوسدددط حسدددايي قددددره  
(، لددددذلك 0.000(، والقيمدددة ااحتماليدددة تسددداوي  T  9.134 اراختبددد وغلغدددت قيمدددة %(،75.4 

، ممدددا يددددل علددد  أن متوسدددط درجدددة 0.05تعتبدددر هدددذه الفقدددرة دالدددة احادددائيا  عندددد مسدددتوى دالدددة 
 (، وهدذا يعنددي أن هنداث موا قددة مدن قبددل3ااسدتجابة لهددذه الفقدرة قددد عاد عندد درجددة الحيداد وهددي  

 أ راد عينة الدراسة عل  هذه الفقرة.
 "لفشللتدعم الشركة المشاريع الريادية حتى وإن كان لديبا احتمالية التي تنا عل  " اتقر الف -

ــا كانــت النتــائجو " ــي المشــاريع الرياديــة مبم ــل الشــركة للمخــاطرة ف ة جدداءت  ددي المرتبدد "تمي
 (،%52.5(، وغدوعن نسدبي  5مدن  2.63من يين باقي الفقرات بمتوسدط حسدايي قددره   اعخيرة

احادائيا  عنددد مسددتوى  غيددر دال ات(، لددذلك تعتبدر هددذه الفقدر 0.002اليددة تسداوي  والقيمدة ااحتم
عندد درجدة الحيداد  قدلقدد  ات، مما يدل علد  أن متوسدط درجدة ااسدتجابة لهدذه الفقدر 0.05دالة 
 موا قة من قبل أ راد عينة الدراسة عل  هذه الفقرة.عدم (، وهذا يعني أن هناث 3وهي  

(، والددددوعن النسددددبي 3.11حسددددايي ال لددددي لجميددددع  قددددرات المحددددور  بثددددكل عددددام يلدددد  المتوسددددط ال -
(، لددددذلك يعتبددددر محددددور 0.219والقيمددددة ااحتماليددددة   (،T  1.238%(، وقيمددددة اختبددددار 62.1 
، ممدددا يددددل علددد  أن متوسدددط درجددددة 0.05دال احادددائيا  عندددد مسدددتوى دالدددة غيدددر " المخـــاطرة"

عينددة  حيدداد(، وهددذا يعنددي 3يدداد وهددي  عددن درجددة الح ا يختلددو جوهريددا  ااسددتجابة لهددذا المحددور 
 الدراسة عل  هذا المحور.

 دددي بالثدددكل المطلدددور تميدددل للمخددداطرة ا هدددذه النتيجدددة إلددد  أن شدددركات الوسددداطة  ويعـــزو الباحـــث
 غيددر بجددرأة ، وتعمددل حدداات عدددم التأكددد التددي تحدديط بالعمددل  دديتتخددذ قددرارات ، وا المثدداريع الرياديددة

 لفثدلللدديها احتماليدة  التديمثداريع الرياديدة ، ودعمهدا للخاطرة عاليدة ي الحاات التي تتسم بم كا ية
، وتتفت هذه النتيجة مع دراسة تقوم يتبني خطوات عقالنية  ي احتسار المخاطرغير كا ي، وكذلك 

 م(.2015 أيو قرن، 
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 :التميز المؤسسي محورتحليل فقرات  .7

 التميز المؤسسي محور( يوضح تحليل فقرات 5.8جدول )

 الفقرة قمالر 
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 11 0.000* 5.992 72.9 1.06 3.65 تتول  الثركة عملية التخطيط لالحتياجات المستقبلية. 1

 13 0.000* 5.084 71.3 1.08 3.56 تسع  الثركة لتبني  لسفة التغيير والتطوير. 2

 8 0.000* 5.701 73.8 1.18 3.69 قوم الثركة يتطوير كفاءات العاملين لتحقيت التميز.ت 3

 15 0.007* 2.757 66.7 1.18 3.33 تخاا الثركة مواعنة مناسبة لتقديم أداء متميز. 4

 12 0.000* 4.759 72.1 1.24 3.60 تتميز الثركة بحاتها من التداول. 5

 2 0.000* 9.471 80.4 1.06 4.02 سطاء لديها.تهتم الثركة بعدد العمالء والو  6

 8 0.000* 6.679 73.8 1.01 3.69 تؤكد الثركة عل  االتزام بمعايير التميز القيادي. 7

 4 0.000* 6.906 75.8 1.12 3.79 تهتم الثركة بقياس رضا العمالء. 8

 3 0.000* 8.159 77.1 1.03 3.85 تعمل الثركة عل  نثر رؤية ورسالة الثركة وقيمها واالتزام يها. 9

 1 0.000* 12.789 83.8 0.91 4.19 تقديم الخدمات للعمالء بالسرعة والدقة. تتتسم إجراءا 10

 5 0.000* 7.185 75.4 1.05 3.77 تهتم الثركة بالتأكد من حسن استثمارها للعاملين. 11

12 
 حتياجددددداتاسدددددتراتيجيات العمدددددل و قدددددا  ا تحديددددددتسددددداهم الثدددددركة  دددددي 

 .مالءالع
3.71 0.94 74.2 7.388 *0.000 7 

 6 0.000* 6.829 75.0 1.08 3.75 تعمل الثركة عل  تقييم وتطوير أنظمة العمل بثكل دوري. 13

 8 0.000* 5.881 73.8 1.15 3.69 تعمل الثركة عل  تحسين أداء العاملين بثكل مستمر. 14

 13 0.000* 4.482 71.3 1.23 3.56 عليها.تهتم الثركة يبناء شراكات خارجية مما يعود بالنفع  15

  0.000* 7.864 74.5 0.90 3.72 الدرجة الكلية

 05.0المتوسط الحسايي دال احاائيا  عند مستوى دالة  *

 ( ما يلي:5.8يتضح من خالل جدول )
" جدداءت  ددي تقــديم الخــدمات للعمــالء بالســرعة والدقــة تتتســم إجــراءاالفقددرة التددي تددنا علدد  " -

(، وغدددوعن نسدددبي 5مدددن  4.19المرتبدددة اعولددد  مدددن يدددين بددداقي الفقدددرات بمتوسدددط حسدددايي قددددره  
(، لددذلك 0.000(، والقيمددة ااحتماليددة تسدداوي  T  12.789 اختبددار وغلغددت قيمددة %(،83.8 

، ممدددا يددددل علددد  أن متوسدددط درجدددة 0.05تعتبدددر هدددذه الفقدددرة دالدددة احادددائيا  عندددد مسدددتوى دالدددة 
 (، وهدذا يعنددي أن هنداث موا قددة مدن قبددل3ذه الفقدرة قددد عاد عندد درجددة الحيداد وهددي  ااسدتجابة لهدد

 عينة الدراسة عل  هذه الفقرة. أ راد
" جداءت  دي المرتبدة تخصص الشركة موازنة مناسبة لتقديم أداء متميـزالفقرة التي تنا عل  " -

 (،%66.7نسدبي  (، وغدوعن 5مدن  3.33من يين باقي الفقرات بمتوسدط حسدايي قددره   اعخيرة
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(، لدذلك تعتبدر هدذه الفقدرة 0.007(، والقيمة ااحتمالية تساوي  T  2.757اختبار وغلغت قيمة 
، ممدا يددل علد  أن متوسدط درجدة ااسدتجابة لهدذه الفقدرة 0.05دالة احاائيا  عند مستوى دالدة 
ة الدراسدة علد  (، وهذا يعني أن هناث موا قة من قبل أ راد عيند3قد عاد عند درجة الحياد وهي  

 هذه الفقرة.
(، والددددوعن النسددددبي 3.72بثددددكل عددددام يلدددد  المتوسددددط الحسددددايي ال لددددي لجميددددع  قددددرات المحددددور   -

(، لددددذلك يعتبددددر محددددور 0.000والقيمددددة ااحتماليددددة   (،T  7.864%(، وقيمددددة اختبددددار 74.5 
ــز المؤسســي"  ، ممددا يدددل علدد  أن متوسددط درجددة0.05" دال احاددائيا  عنددد مسددتوى دالددة التمي

  (، وهذا يعني موا قة عينة الدراسدة علد3ااستجابة لهذا المحور قد عاد عن درجة الحياد وهي  
 هذا المحور.

تتسددم بالسددرعة  شددركات الوسدداطةالخدددمات  ددي  ماجددراءات تقددديهددذه النتيجددة إلدد  أن  ويعــزو الباحــث
 جيات عملهددا و قددا  ، ورضددا العمددالء، وترجددع هددذه النتيجددة إلدد  تحديددد شددركات الوسدداطة اسددتراتيوالدقدة

 وتتفت هذه النتيجدة مدع دراسدة  البحيادي، احتياجات العمالء، وتقييمها عنظمة العمل بثكل دوري 
 م(.2014

 مجتمعة: جميع محاور الستبانةتحليل  .8

 جميع محاور الستبانة مجتمعةتحليل ( يوضح 5.9جدول )
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 5 0.000* 4.129 67.7 0.91 3.38 الثقا ة الريادية 1

 2 0.000* 6.014 71.6 0.95 3.58 المبادرة 2

 3 0.000* 4.801 68.8 0.90 3.44 اايداع واايت ار 3

 3 0.000* 4.943 68.8 0.87 3.44 المرونة الهيكلية 4

 6 0.012* 2.568 64.8 0.91 3.24 تحمل المسئولية 5

 7 0.219// 1.238 62.1 0.85 3.11 المخاطرة 6

 1 0.000* 7.864 74.5 0.90 3.72 التميز المؤسسي 7

  0.000* 5.365 69.0 0.82 3.45 الدرجة الكلية

 05.0المتوسط الحسايي دال احاائيا  عند مستوى دالة  *
 05.0ل احاائيا  عند مستوى دالة داغير المتوسط الحسايي  //

جميدددع للدرجدددة ال ليدددة اسدددتجابات المبحدددوثين علددد   المتوسدددط الحسدددايي( أن 5.9يتبدددين مدددن جددددول  
 (،T  5.365(، وغلغددددت وقيمددددة اختبددددار %69، وغددددوعن نسددددبي  (3.45  يسدددداوي  محدددداور ااسددددتبانة
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، ممدددا يددددل علددد  أن 0.05عندددد مسدددتوى دالدددة  (، وهدددي دالدددة احادددائيا  0.000والقيمدددة ااحتماليدددة  
(، وهددذا يعنددي موا قددة عينددة الدراسددة علدد  3متوسددط درجددة ااسددتجابة قددد عاد عددن درجددة الحيدداد وهددي  

 محاور ااستبانة.
يددوعن  المبددادرة(، يليدده محددور %74.5المرتبددة اعولدد  يددوعن نسددبي   التميددز المؤسسدديواحتددل محددور 

 ثددم(، %68.8يددوعن نسددبي   ايت ددار ومحددور المرونددة الهيكليددةاايددداع وا(، ثددم محددور 71.6نسددبي  
(، %64.8يددوعن نسددبي   تحمددل المسددئولية(، ثددم محددور %67.7يددوعن نسددبي   الثقا ددة الرياديددةمحددور 

  (.%62.1المرتبة اعخيرة يوعن نسبي   المخاطرة ي حين احتل محور 

 :فرضيات الدراسةاختبار  5.4
لـين  05.0عنـد مسـتوى دللـة القـة ذات دللـة إحصـائية توجـد ع الفرضية الرئيسية األولـى:

 .العوامل الريادية والتميز المؤسسي في شركات الوساطة لألوراق المالية في فلسطين
لتميدز العوامدل الرياديدة وايدين تدم إيجداد معامدل ارتبداط ييرسدون لدراسدة العالقدة  اختبار هذه الفرضدية

والنتددائج موضددحة مددن خددالل الجدددول ، وسدداطة لددألوراق الماليددة  ددي  لسددطينالمؤسسددي  ددي شددركات ال
 التالي:

 لين العوامل الرياديةنتائج تحليل معامل الرتباط ليرسون لدراسة العالقة  :(5.10جدول )
 والتميز المؤسسي في شركات الوساطة لألوراق المالية في فلسطين 

 العوامل الريادية
 التميز المؤسسي

 0.90 رتباطمعامل ال 

 *0.000 القيمة الحتمالية

 05.0عند  اارتباط دال احاائيا   *

أقدددل مدددن  يدددة لمعامدددل اارتبددداطااحتمال ةقيمدددالأن ( 5.10تبدددين مدددن النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
وامددل العيددين ذات دالددة إحاددائية  ارتباطيددة طرديددة توجددد عالقددة :(، أي أندده0.05مسددتوى الدالددة  

ت بمعند  أنده كلمدا عاد .الريادية والتميز المؤسسي  ي شركات الوسداطة لدألوراق الماليدة  دي  لسدطين
 التميز المؤسسي.كلما أدى ذلك لزيادة  الرياديةعوامل ال
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 ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية:
الثقافــة لــين  ≥0.05αعنــد مســتوى دللــة  توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية الفرضــية األولــى:

 .الريادية والتميز المؤسسي في شركات الوساطة لألوراق المالية في فلسطين
لتميددز الثقا ددة الرياديددة وايددين تددم إيجدداد معامددل ارتبدداط ييرسددون لدراسددة العالقددة  اختبددار هددذه الفرضددية

والنتددائج موضددحة مددن خددالل الجدددول ، المؤسسددي  ددي شددركات الوسدداطة لددألوراق الماليددة  ددي  لسددطين
 التالي:

 ليننتائج تحليل معامل الرتباط ليرسون لدراسة العالقة  :(5.11جدول )
 الثقافة الريادية والتميز المؤسسي  

 الثقافة الريادية
 التميز المؤسسي

 0.78 معامل الرتباط

 *0.000 القيمة الحتمالية

 05.0عند  اارتباط دال احاائيا   *

أن القيمدددة ااحتماليدددة لمعامدددل اارتبددداط أقدددل مدددن ( 5.11ئج الموضدددحة  دددي جددددول  تبدددين مدددن النتدددا
الثقا دددة يدددين ذات دالدددة إحادددائية  ارتباطيدددة طرديدددة توجدددد عالقدددة(، أي أنددده: 0.05مسدددتوى الدالدددة  

 تعادبمعند  أنده كلمدا  .الريادية والتميز المؤسسي  ي شركات الوسداطة لدألوراق الماليدة  دي  لسدطين
 .التميز المؤسسيكلما أدى ذلك لزيادة  ياديةالثقا ة الر 

 المبــادرةلــين  ≥0.05αعنــد مســتوى دللــة  توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية :الثانيــةالفرضــية 
 .والتميز المؤسسي في شركات الوساطة لألوراق المالية في فلسطين

ؤسسدي والتميدز الم ادرةالمبديين تم إيجاد معامل ارتباط ييرسون لدراسة العالقة  اختبار هذه الفرضية
 والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي:،  ي شركات الوساطة لألوراق المالية  ي  لسطين

 ليننتائج تحليل معامل الرتباط ليرسون لدراسة العالقة  :(5.12جدول )
 والتميز المؤسسي  المبادرة 

 المبادرة
 التميز المؤسسي

 0.87 معامل الرتباط

 *0.000 ماليةالقيمة الحت

 05.0عند  اارتباط دال احاائيا   *
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أن القيمدددة ااحتماليدددة لمعامدددل اارتبددداط أقدددل مدددن ( 5.12تبدددين مدددن النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
 المبددادرةيددين ذات دالددة إحاددائية  ارتباطيددة طرديددة توجددد عالقددة(، أي أندده: 0.05مسددتوى الدالددة  

 المبدادرة تبمعند  أنده كلمدا عاد .ركات الوسداطة لدألوراق الماليدة  دي  لسدطينوالتميز المؤسسي  ي ش
 .التميز المؤسسيكلما أدى ذلك لزيادة 

اللــداع لــين  ≥0.05αعنــد مســتوى دللــة  توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية :الثالثــةالفرضــية 
 .والتميز المؤسسي في شركات الوساطة لألوراق المالية في فلسطين واللتكار

لتميدز وا اايدداع واايت داريدين تم إيجاد معامل ارتبداط ييرسدون لدراسدة العالقدة  اختبار هذه الفرضية
والنتددائج موضددحة مددن خددالل الجدددول ، المؤسسددي  ددي شددركات الوسدداطة لددألوراق الماليددة  ددي  لسددطين

 التالي:

 ليننتائج تحليل معامل الرتباط ليرسون لدراسة العالقة  :(5.13جدول )
 والتميز المؤسسي  اع واللتكاراللد 

 اللداع واللتكار
 التميز المؤسسي

 0.89 معامل الرتباط

 *0.000 القيمة الحتمالية

 05.0عند  اارتباط دال احاائيا   *

أن القيمدددة ااحتماليدددة لمعامدددل اارتبددداط أقدددل مدددن ( 5.13تبدددين مدددن النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
اايدددداع يددين ذات دالددة إحاددائية  ارتباطيدددة طرديددة توجددد عالقددة(، أي أندده: 0.05دالددة  مسددتوى ال
د بمعند  أنده كلمدا عا .والتميدز المؤسسدي  دي شدركات الوسداطة لدألوراق الماليدة  دي  لسدطين واايت ار

 .التميز المؤسسيكلما أدى ذلك لزيادة  اايداع واايت ار

المرونــة لــين  ≥0.05αعنــد مســتوى دللــة  لــة إحصــائيةتوجــد عالقــة ذات دل  :الرابعــةالفرضــية 
 .والتميز المؤسسي في شركات الوساطة لألوراق المالية في فلسطين البيكلية

تميدز وال المروندة الهيكليدةيدين تم إيجداد معامدل ارتبداط ييرسدون لدراسدة العالقدة  اختبار هذه الفرضية
والنتددائج موضددحة مددن خددالل الجدددول ، ينالمؤسسددي  ددي شددركات الوسدداطة لددألوراق الماليددة  ددي  لسددط

 التالي:
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 ليننتائج تحليل معامل الرتباط ليرسون لدراسة العالقة  :(5.14جدول )
 والتميز المؤسسي  المرونة البيكلية 

 المرونة البيكلية
 التميز المؤسسي

 0.92 معامل الرتباط

 *0.000 القيمة الحتمالية

 05.0عند  اارتباط دال احاائيا   *

أن القيمدددة ااحتماليدددة لمعامدددل اارتبددداط أقدددل مدددن ( 5.14تبدددين مدددن النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
المرونددة يددين ذات دالددة إحاددائية  ارتباطيددة طرديددة توجددد عالقددة(، أي أندده: 0.05مسددتوى الدالددة  

 تبمعند  أنده كلمدا عاد .ينوالتميز المؤسسي  ي شركات الوساطة لدألوراق الماليدة  دي  لسدط الهيكلية
 .التميز المؤسسيكلما أدى ذلك لزيادة  المرونة الهيكلية

تحمــل لــين  ≥0.05αعنــد مســتوى دللــة  توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية :الخامســةالفرضــية 
 .والتميز المؤسسي في شركات الوساطة لألوراق المالية في فلسطين المسئولية

يدز والتم تحمدل المسدئوليةيدين امدل ارتبداط ييرسدون لدراسدة العالقدة تم إيجداد مع اختبار هذه الفرضية
والنتددائج موضددحة مددن خددالل الجدددول ، المؤسسددي  ددي شددركات الوسدداطة لددألوراق الماليددة  ددي  لسددطين

 التالي:

 ليننتائج تحليل معامل الرتباط ليرسون لدراسة العالقة  :(5.15جدول )
 والتميز المؤسسي  تحمل المسئولية 

 مسئوليةتحمل ال
 التميز المؤسسي

 0.78 معامل الرتباط

 *0.000 القيمة الحتمالية

 05.0عند  اارتباط دال احاائيا   *

أن القيمدددة ااحتماليدددة لمعامدددل اارتبددداط أقدددل مدددن ( 5.15تبدددين مدددن النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
تحمدددل يدددين ذات دالدددة إحادددائية  ة طرديدددةارتباطيددد توجدددد عالقدددة(، أي أنددده: 0.05مسدددتوى الدالدددة  

د بمعند  أنده كلمدا عا .والتميز المؤسسي  دي شدركات الوسداطة لدألوراق الماليدة  دي  لسدطين المسئولية
 .التميز المؤسسيكلما أدى ذلك لزيادة  تحمل المسئولية
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 ةالمخـاطر لـين  ≥0.05αعند مسـتوى دللـة  توجد عالقة ذات دللة إحصائية :السادسةالفرضية 
 .والتميز المؤسسي في شركات الوساطة لألوراق المالية في فلسطين

والتميددددز  المخدددداطرةيددددين تددددم إيجدددداد معامددددل ارتبدددداط ييرسددددون لدراسددددة العالقددددة  اختبددددار هددددذه الفرضددددية
والنتددائج موضددحة مددن خددالل الجدددول ، المؤسسددي  ددي شددركات الوسدداطة لددألوراق الماليددة  ددي  لسددطين

 التالي:

 لينتحليل معامل الرتباط ليرسون لدراسة العالقة نتائج  :(5.16جدول )
 والتميز المؤسسي  المخاطرة 

 المخاطرة
 التميز المؤسسي

 0.66 معامل الرتباط

 *0.000 القيمة الحتمالية

 05.0عند  اارتباط دال احاائيا   *

ليدددة لمعامدددل اارتبددداط أقدددل مدددن أن القيمدددة ااحتما( 5.16تبدددين مدددن النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
 المخدداطرةيدين ذات دالدة إحاددائية  ارتباطيدة طرديددة توجدد عالقددة(، أي أندده: 0.05مسدتوى الدالدة  

 المخداطرة تبمعن  أنه كلما عاد .والتميز المؤسسي  ي شركات الوساطة لألوراق المالية  ي  لسطين
 .التميز المؤسسيكلما أدى ذلك لزيادة 

ل للعوامــ ≥0.05αعنــد مســتوى دللــة  دللــة إحصــائية وذ أثــر يوجــدالثانيــة: الفرضــية الرئيســية 
 .على تحقيق التميز المؤسسي لشركات الوساطة لألوراق المالية في فلسطينالريادية 

بدددادرة، الثقا ددة الرياديدددة، المالمتغيدددرات المسدددتقلة   أثددرتددم اسدددتخدام نمدددوذج اانحدددار المتعددددد اختبدددار 
ز التميدددد  ( علدددد  المتغيددددر التددددابعلمرونددددة الهيكليددددة، تحمددددل المسددددئولية، المخدددداطرةاايددددداع واايت ددددار، ا

 ، وايجاد معادلة ترغط يينهما.(المؤسسي

 على المتغير التابع المتغيرات المستقلةيوضح أثر  :(5.17جدول )

 المتغير
 قيمة
 المعامل

 قيمة
T 

القيمة 
 الحتمالية

 F اختبار قيمة
 للنموذج

R2 

 للنموذج
 0.009* 2.677 0.382 لثالتالمقدار ا

 0.000* 8.305 0.711 المرونة البيكلية 0.86 291.617*

 0.002* 3.164 0.250 المبادرة

 05.0القيمة ااحتمالية  دالة إحاائيا عند  *
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" إليجدداد أ ضددل معادلددة لخددط اانحدددار stepwise( تددم اسددتخدام طريقددة "5.17مددن خددالل جدددول  
ة ( حسدددب الترتيدددب تدددؤثر بادددور المروندددة الهيكليدددة، المبدددادرةعددددد وقدددد تبدددين أن المحددداور التاليدددة:  المت

"، حيدث لدوحظ أن القيمدة ااحتماليدة أقدل stepwise( حسب طريقدة "التميز المؤسسيجوهرية عل   
 .0.05من مستوى الدالة 

 يؤكددد مداممدا يددل علد   ( حيدث يالحدظ أنهدا دالدة احاددائيا  Fقيمدة  اختبددار  السدايت ويوضد  الجددول

 .اإلحاائية الناحية من المتعدد الخطي نحداراا لنموذج التفسيرية القوة
(  سددرت المرونددة الهيكليددة، المبددادرة، وهددذا يعنددي أن محدداور  0.86كمددا أن معامددل التحديددد يسدداوي 

ادلدة ( والباقي يرجع لعوامل أخرى، ويمكن صدياغة معالتميز المؤسسي% من التباين ال لي  ي  86
 اانحدار  ي الاورة التالية:

 
 

 

فــي  ≥0.05αتوجــد فــروق ذات دللــة احصــائية عنــد مســتوى دللــة  :الثالثــةالفرضــية الرئيســية 
اق فـي شـركات الوسـاطة لـألور أثر العوامـل الرياديـة متوسطات درجات استجابات المبحوثين حول 

لجـنس، الديموغرافيـة التاليـة )ا تعـزى للمتغيـرات في تحقيـق التميـز المؤسسـي المالية في فلسطين
 العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(.

 ،تحليدددددددل التبددددددداين اعحدددددددادي اختبدددددددار ، و (T تدددددددم اسدددددددتخدام اختبدددددددار  مدددددددن هدددددددذه الفرضددددددديةللتحقدددددددت 
 Anova One Way). 

 أولا: تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير الجنس:
للعوامددددل  (Tيية واانحرا ددددات المعياريددددة وقيمددددة اختبددددار  يوضدددد  الجدددددول التددددالي المتوسددددطات الحسددددا

 و قا  لمتغير الجنس. الريادية والتميز المؤسسي

 

 المبادرة( x 0.250المرونة الهيكلية( +   x 0.711+   0.382 التميز المؤسسي =
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 لمتغير الجنس وفقاا ( لكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين Tنتائج اختبار ) :(5.18جدول )

المتوسط  الجنس المحور
 الحسالي

النحراف 
 المعياري 

قيمة اختبار 
T 

القيمة 
 الحتمالية

 0.93 3.27 ذكر العوامل الريادية
1.781 //0.078 

 0.45 3.58 أنث 

 1.05 3.70 ذكر التميز المؤسسي
0.330 //0.742 

 0.44 3.77 أنث 

 05.0القيمة ااحتمالية غير دالة إحاائيا عند //

 ما يلي: (5.18تبين من النتائج الموضحة في جدول )
 لقيمدددددة ااحتماليدددددة  أن اsig المقايلدددددة اختبدددددار ) T) 0.05مدددددن مسدددددتوى الدالدددددة   أكبدددددرα≤ ،)

  ددي العوامددل الرياديددة ، وهددذا يدددل علدد  عدددم وجددود  ددروق ذات دالددة احاددائيةللعوامددل الرياديددة
 لمتغير الجنس. و قا  

   أن القيمة ااحتماليةsig المقايلة اختبار ) T) 0.05من مستوى الدالدة   أكبرα≤ ،)يدز للتم
 و قددا   ددي التميددز المؤسسددي ، وهددذا يدددل علدد  عدددم وجددود  ددروق ذات دالددة احاددائية المؤسسددي

 لمتغير الجنس.
أثدر العوامدل الرياديدة علد  هدذه النتيجدة إلد  أن متغيدر الجدنس عامدل غيدر مدؤثر  دي  ويعزو الباحـث

ع دراسدددة   دددارس، وتتفدددت هدددذه النتيجدددة مددد ،التميدددز المؤسسدددي  دددي شدددركات الوسددداطة لدددألوراق الماليدددة
 م(.2016

 : تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير العمر:ثانياا 
 تحليدل التبداين اعحداديوقيمدة اختبدار   ودرجدات الحريدةيوض  الجدول التالي المتوسطات الحسايية 

Anova One Way) لمتغير العمر.و قا   للعوامل الريادية والتميز المؤسسي 

 في متوسطاتلكشف الفروق  التباين األحادي نتائج اختبار تحليل :(5.19جدول )
 لمتغير العمر وفقاا استجابات المبحوثين  

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 العوامل الريادية
 1.259 2 2.519 المجموعات يين

 0.658 93 61.224 المجموعات داخل 0.153// 1.913

  95 63.743 المجموع

 التميز المؤسسي
 2.382 2 4.763 المجموعات يين

 0.779 93 72.446 المجموعات داخل 0.068// 3.057

  95 77.209 المجموع

 05.0القيمة ااحتمالية غير دالة إحاائيا عند  //
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 ما يلي: (5.19تبين من النتائج الموضحة في جدول )
   أن القيمددة ااحتماليددةsig لددة مددن مسددتوى الدا أكبددر تحليددل التبدداين الحددادي( المقايلددة اختبددار

 0.05α≤ )ددددي  وجددددود  ددددروق ذات دالددددة احاددددائيةعدددددم ، وهددددذا يدددددل علدددد  للعوامددددل الرياديددددة 
 .العمرلمتغير  و قا   العوامل الريادية

   أن القيمددة ااحتماليددةsig لددة مددن مسددتوى الدا أكبددر حليددل التبدداين الحدداديت( المقايلددة اختبددار
 0.05α≤ ،)دددي  وجدددود  دددروق ذات دالدددة احادددائية عددددم ، وهدددذا يددددل علددد للتميدددز المؤسسدددي 

 .العمرلمتغير  و قا   التميز المؤسسي
عامددل غيددر مددؤثر  ددي أثددر العوامددل الرياديددة علدد   العمددرهددذه النتيجددة إلدد  أن متغيددر  ويعــزو الباحــث

وتتفدددت هدددذه النتيجدددة مدددع دراسدددة   دددارس،  ركات الوسددداطة لدددألوراق الماليدددة،ي شدددالتميدددز المؤسسدددي  ددد
 م(.2016

 :المؤهل العلمي: تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير ثالثاا 
 تحليدل التبداين اعحداديوقيمدة اختبدار   ودرجدات الحريدةيوض  الجدول التالي المتوسطات الحسايية 

Anova One Way) المؤهل العلميو قا  لمتغير  مؤسسيللعوامل الريادية والتميز ال. 

 في متوسطاتلكشف الفروق  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :(5.20جدول )
 المؤهل العلميلمتغير  وفقاا استجابات المبحوثين  

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 ل الرياديةالعوام
 2.264 2 4.529 المجموعات يين

 0.637 93 59.214 المجموعات داخل 0.032* 3.556

  95 63.743 المجموع

 التميز المؤسسي
 0.897 2 1.795 المجموعات يين

 0.811 93 75.414 المجموعات داخل 0.335// 1.107

  95 77.209 المجموع

 05.0ئيا عند القيمة ااحتمالية دالة إحاا *

 05.0القيمة ااحتمالية غير دالة إحاائيا عند  //

 ما يلي: (5.20تبين من النتائج الموضحة في جدول )
   أن القيمدددة ااحتماليدددةsig ة مدددن مسدددتوى الدالددد أقدددل تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقايلدددة اختبدددار

 0.05α≤ )ددي العوامددل  ، وهددذا يدددل علدد  وجددود  ددروق ذات دالددة احاددائيةللعوامددل الرياديددة 
 .المؤهل العلميلمتغير  و قا   الريادية
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(،  قدد تبدين 5.21ل، للمقارندات البعديدة  دي  جددو  LSD ثو هذه الفروق تدم إيجداد اختبدار ول
مددددؤهلهم العلمددددي ديلددددوم والددددذين مددددؤهلهم العلمددددي وجددددود  ددددروق يددددين أ ددددراد عينددددة الدراسددددة الددددذين 

وهدذه الفدروق ذات دالدة ، الدذين مدؤهلهم العلمدي بكدالوريوس والفدروق كاندت لادال  وريوس،بكال
 .إحاائية،  ي حين لم يالحظ أي  روق يين المجموعات اعخرى 

 لخبدرةوا لدديهم المعر دة سمدؤهلهم العلمدي بكدالوريو هذه النتيجة إل  أن العاملين الدذين  ويعزو الباحث
 ن الذين مؤهلهم العلمي ديلوم.بالعوامل الريادية بثكل أكبر م

   أن القيمددة ااحتماليددةsig لددة مددن مسددتوى الدا أكبددر تحليددل التبدداين الحددادي( المقايلددة اختبددار
 0.05α≤ ،)دددي  وجدددود  دددروق ذات دالدددة احادددائية عددددم ، وهدددذا يددددل علددد للتميدددز المؤسسدددي 

 .المؤهل العلميلمتغير  و قا   التميز المؤسسي
عامددل مددؤثر  ددي التميددز المؤسسددي  ددي  المؤهددل العلمددية إلدد  أن متغيددر هددذه النتيجدد ويعــزو الباحــث

 شركات الوساطة لألوراق المالية.

 المبحوثيناستجابات متوسطات الفروق في لكشف  LSD( نتائج اختبار 5.21جدول )
 المؤهل العلميوفقاا لمتغير  

المتوسط  المؤهل العلمي المحور
 دراسات بكالوريوس دللوم الحسالي

 عليا 

 العوامل الريادية
 // * 1 3.84 ديلوم

 // 1  3.25 بكالوريوس

 1   3.36 دراسات عليا

 05.0القيمة ااحتمالية دالة إحاائيا عند  *

 05.0القيمة ااحتمالية غير دالة إحاائيا عند  //

 :الوظيفيالمسمى : تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير رابعاا 
 تحليدل التبداين اعحداديوقيمدة اختبدار   ودرجدات الحريدةيوض  الجدول التالي المتوسطات الحسايية 

Anova One Way) المسم  الوظيفيو قا  لمتغير  للعوامل الريادية والتميز المؤسسي. 
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 في متوسطاتلكشف الفروق  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :(5.22جدول )
 المسمى الوظيفيلمتغير  وفقاا المبحوثين استجابات  

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 العوامل الريادية
 0.672 4 2.687 المجموعات يين

 0.671 91 61.056 المجموعات داخل 0.411// 1.001

  95 63.743 المجموع

 تميز المؤسسيال
 1.451 4 5.804 المجموعات يين

 0.785 91 71.405 المجموعات داخل 0.126// 1.849

  95 77.209 المجموع

 05.0القيمة ااحتمالية غير دالة إحاائيا عند  //

 ما يلي: (5.22تبين من النتائج الموضحة في جدول )
   أن القيمددة ااحتماليددةsigلددة مددن مسددتوى الدا أكبددر تحليددل التبدداين الحدداديمقايلددة اختبددار ( ال

 0.05α≤ )ددددي  وجددددود  ددددروق ذات دالددددة احاددددائية عدددددم ، وهددددذا يدددددل علدددد للعوامددددل الرياديددددة 
 .المسم  الوظيفيلمتغير  و قا   العوامل الريادية

   أن القيمددة ااحتماليددةsig ة ى الدالددمددن مسددتو  أكبددر تحليددل التبدداين الحددادي( المقايلددة اختبددار
 0.05α≤ ،)دددي  وجدددود  دددروق ذات دالدددة احادددائية عددددم ، وهدددذا يددددل علددد للتميدددز المؤسسدددي 

 .المسم  الوظيفيلمتغير  و قا   التميز المؤسسي
أثددر العوامددل  عامددل غيددر مددؤثر  ددي المسددم  الددوظيفيهددذه النتيجددة إلدد  أن متغيددر  ويعــزو الباحــث

ة ، وتتفدت هدذه النتيجدة مدع دراسدألوراق الماليدةالريادية عل  التميدز المؤسسدي  دي شدركات الوسداطة لد
 م(.2016  ارس، 

 :سنوات الخبرة: تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير خامساا 
 تحليدل التبداين اعحداديوقيمدة اختبدار   ودرجدات الحريدةيوض  الجدول التالي المتوسطات الحسايية 

Anova One Way) سنوات الخبرةغير و قا  لمت للعوامل الريادية والتميز المؤسسي. 
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 في متوسطاتلكشف الفروق  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :(5.23جدول )
 سنوات الخبرةلمتغير  وفقاا استجابات المبحوثين  

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 العوامل الريادية
 0.575 2 1.150 لمجموعاتا يين

 0.673 93 62.593 المجموعات داخل 0.429// 0.854

  95 63.743 المجموع

 التميز المؤسسي
 1.401 2 2.801 المجموعات يين

 0.800 93 74.407 المجموعات داخل 0.179// 1.751

  95 77.209 المجموع

 05.0القيمة ااحتمالية غير دالة إحاائيا عند  //

 ما يلي: (5.23تبين من النتائج الموضحة في جدول )
   أن القيمددة ااحتماليددةsig لددة مددن مسددتوى الدا أكبددر تحليددل التبدداين الحددادي( المقايلددة اختبددار

 0.05α≤ )ددددي  وجددددود  ددددروق ذات دالددددة احاددددائية عدددددم ، وهددددذا يدددددل علدددد للعوامددددل الرياديددددة 
 .سنوات الخبرةتغير لم و قا   العوامل الريادية

   أن القيمددة ااحتماليددةsig لددة مددن مسددتوى الدا أكبددر تحليددل التبدداين الحددادي( المقايلددة اختبددار
 0.05α≤ ،)دددي  وجدددود  دددروق ذات دالدددة احادددائية عددددم ، وهدددذا يددددل علددد للتميدددز المؤسسدددي 

 .سنوات الخبرةلمتغير  و قا   التميز المؤسسي
يدة أثدر العوامدل الرياد عامدل غيدر مدؤثر  دي سدنوات الخبدرةغير هذه النتيجة إل  أن مت ويعزو الباحث

ي شدركات الوسداطة لدألوراق الماليدة، وتتفدت هدذه النتيجدة مدع دراسدة   دارس، عل  التميز المؤسسي  
 م(.2016
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 مقدمة: 6.1
اجدراء  بعدد إليهدا التوصدل تدم التدي الدراسدة نتدائج إلد  التطدرق  الفادل هدذا خدالل نمد الباحدث يهدد 
الفادل  هدذا خدالل الباحدث يقتدرح كمدا توعيعهدا، تدم التدي ااسدتبانات علد  اإلحادائي التحليل عملية
 .العوامل الريادية والتميز المؤسسي  ي تنمية وتساهم مهمة بأنها يرى  التي التوصيات بعا

 راسة:نتائج الد 6.2
ور محدالعاملين  ي شركات الوساطة لألوراق الماليدة  دي  لسدطين حدول مستوى تاورات ارتفاع  -

 الثقا ة الريادية.
ليدة  دي  لسدطين حدول محدور العاملين  ي شركات الوساطة لألوراق الماتاورات ارتفاع مستوى  -

 المبادرة.
حدور ة  دي  لسدطين حدول مالعاملين  ي شركات الوساطة لألوراق الماليدتاورات مستوى ارتفاع  -

 .اايداع واايت ار
لسدطين حدول محدور العاملين  ي شركات الوساطة لألوراق الماليدة  دي  تاورات مستوى ارتفاع  -

 المرونة الهيكلية.
العاملين  ي شركات الوساطة لألوراق الماليدة  دي  لسدطين حدول محدور تاورات مستوى ارتفاع  -

 .تحمل المسئولية
ن  دددي شددددركات الوسدددداطة لدددألوراق الماليددددة  ددددي  لسدددطين حددددول محددددور العددددامليتاددددورات مسدددتوى  -

 .متوسطا  المخاطرة كان 
العاملين  ي شركات الوساطة لألوراق الماليدة  دي  لسدطين حدول محدور تاورات مستوى ارتفاع  -

 .التميز المؤسسي
الدرجدددة ال ليدددة  يدددينعالقدددة ارتباطيدددة طرديدددة ذات دالدددة إحادددائية أظهدددرت نتدددائج الدراسدددة وجدددود  -

وجميددع محاورهددا والتميددز المؤسسددي  ددي شددركات الوسدداطة لددألوراق الماليددة  ددي  ةلعوامددل الرياديددل
 . لسطين



98 

 

لمحدداور العوامددل الرياديددة التاليددة حسددب دالددة إحاددائية  ذوأظهددرت نتددائج الدراسددة أن هندداث أثددر  -
يدة المالالترتيب  المرونة الهيكلية، المبادرة( عل  التميز المؤسسي  ي شدركات الوسداطة لدألوراق 

  ي  لسطين.
أظهددرت نتددائج الدراسددة وجددود  ددروق ذات دالددة احاددائية  ددي متوسددطات اسددتجابات المبحددوثين  -

 حول العوامل الريادية و قا  لمتغير المؤهل العلمي.
أظهدددددرت نتدددددائج الدراسدددددة عددددددم وجدددددود  دددددروق ذات دالدددددة احادددددائية  دددددي متوسدددددطات اسدددددتجابات  -

المؤسسددي و قددا  لمتغيددرات  الجددنس، العمددر، المسددم   ديددة والتميددزالمبحددوثين حددول العوامددل الريا
 الوظيفي، سنوات الخبرة(.

 توصيات الدارسة: 6.3
 ي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج و ي ضدوء ااطدار النظدري والدراسدات السدابقة التدي عرضدها 

 الباحث  انه يقترح التوصيات التالية:
عيدادة الدوعي مدن خدالل  ة لدألوراق الماليدة دي شدركات الوسداط الرياديدة الثقا دة وترسديخ تعزيدز -

تثجع ثقا ة ، و لدى العاملين ذات السمة المتفوقة باعداء الحوا ز من ، و بأهمية اععمال الريادية
 .المجاع ة  ي ريادة اععمال

الخددددمات يدراسدددة أوضددداع المنا سدددة لتحسدددين  ضدددرورة مبدددادرة شدددركات الوسددداطة لدددألوراق الماليدددة -
 .من التطورات العلمية الخاصة بالعمل استفادة، واالمقدمة

توعية العاملين  دي شدركات الوسداطة بأهميدة اايت دار واايدداع  دي خلدت شخادية رياديدة تسداهم  -
  ي العمل.

، اشراث كا ة المستويات  ي اتخداذ القدراراتمن خالل  عيادة المرونة  ي شركات الوساطة المالية -
 .ا ت مع اععمال الرياديةبإعادة تاميم الهيكل التنظيمي ليتو والسماح 

إعطدداء الحريدددة للعددداملين  ددي تنفيدددذ مهدددامهم وتحمدديلهم للمسدددئولية وتثدددجيعهم علدد  ثقا دددة التف يدددر  -
 بثكل مستقل.

مدن  جريئدة بدالرغمالرارات للمخاطرة والجرأة  دي دعدم المثداريع الرياديدة مدن خدالل اتخداذ القد الميل -
 .حاات عدم التأكد التي تحيط بالعمل

 والتطوير  ي شركات الوساطة لألوراق المالية لتعزيز التميز المؤسسي لديها. عيادة البحث -
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 قائمة المراجع
 القرآن الكريم

 أولا: المراجع العربية

رسددالة   واقددع ريددادة اععمددال  ددي الجامعددات الفلسددطينية  ددي قطدداع غددزة(. م2015سددعيد   .أيددو قددرن 
 غزة. .الجامعة ااسالمية .(غير منثورة ماجستير

 للمجتمدع اعطدر المؤسسدية .(م2007الطداهر   .وكمال .الطاهر .والعوض .اعمين .حمدأ
 الريداض. .مقدمدة للجندة ااقتادادية لغدرر آسديا بحثيدة ورقدة .تحقيت التنمية  ي والثراكة المحلي

 أغسطس.

الاناعية وأثرها عل  اايداع (. خاائا الريادي  ي المنظمات م2010عمر   .اسماعيل
 (.12  4، مجلة القادسية للعلوم اادارية وااقتاادية .التقني

رسددالة   يندداء نمددوذج لتحقيددت التميددز  ددي اداء اعجهددزة اعمنيددة .(م2010يدددر   .آل مددزروع
 السعودية. .جامعة نايق للعوم اعمنية .غير منثورة( ماجستير

دراسة  .المؤسسي التميز تحقيت  ي العاملين تمكين دور .(م2014  عبد المعطي .البحياي
جامعدددة  .غيدددر منثدددورة( رسدددالة ماجسدددتير  ميدانيدددة علددد  ال ليدددات التقنيدددة  دددي محا ظدددات  طددداع غدددزة

 غزة. .اععهر

أثدددر الخادددائا الرياديدددة لددددى اادارة العليدددا علددد  النمدددو  دددي (. م2015صدددال    .البلعددداوي 
 غزة. .جامعة اععهر .(ير غير منثورةرسالة ماجست) شركات ت نولوجيا المعلومات

دور جوائز الجودة والتميز  ي قياس وتطوير ااداء  ي القطاع  .(م2009علي   .ين عبود
نحددو أداء متميددز  ددي  .ورقددة عمددل مقدمددة  ددي المددؤتمر الدددولي للتنميددة اإلداريددة بعنددوان .الحكددومي

 الممل ة العرغية السعودية. .الرياض .القطاع الحكومي

 يرندامج الرياديدة ضدمن المثداريع اختيدار نجداح  دي المدؤثرة العوامدل(. م2016ارق  ط .ثايت
 غزة. .الجامعة ااسالمية .غير منثورة( رسالة ماجستير  "مبادرون "
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مطدددابع  الددددار  :مادددر .1. طإدارة اإليدددداع والتميدددز التنا سدددي .(م2013سددديد   .جددداد الدددرر
 الهندسية.

. 1ط .إدارة السددلوث  ددي منظمددات اععمددال .(م2004وغددارون روغيددرت   .جيرالددد .جرينبددرج
 .: دار ومكتبة الحامدعمان

عمادة البحث  .دور الخاائا الريادية  ي تعزيز االتزام التنظيمي(. م2009قيس   .حسين
 عمان. .جامعة السيلمانية .العلمي

 نحدو ينداء إطدار منهجدي لايدداع وتميدز ااعمدال  دي .(م2004صال  ين سليمان   .الرشيد
  .ورقددة عمددل مقدمددة  ددي المددؤتمر العرغددي السددنوي الخددامس  ددي الغدددارة بعنددوان .المنظمددات العرغيددة
 مار. .شرم الثيخ .ور المدير العرغي  ي اإليداع والتميزد -اإليداع  والتجديد

 للثدروع بأعمدال نيدتهم  دي اععمدال ريادة من الطالر موقو تأثير .(م2012ريم   .رمضان
 .(28  2 .والقانونية ااقتاادية للعلوم مثتد جامعة مجلة .ريادية

. 1ط .الطريددددت الدددد  منظمددددة المسددددتقبل .اعداء التنظيمددددي المتميددددز .(م2003عددددادل   .عايددددد
 منثورات المنظمة العرغية للتنمية اإلدارية. :مار

 تحقيدت  ي المحاسبي اإليداع وأهمية دور(. م2008العزيز   عبد .والجريري  . الح .الزعبي
بحدث علمدي  .مسدتقبلي منظدور اعردنيدة واععمدال المدال مؤسسات  ي ااقتاادية نا سيةالت الميزة
  يالدلفيا. جامعة  ي والمالية اإلدارية العلوم ل لية الخامس العلمي المؤتمر إل  مقدم

 لتحقيدت والمبدادرات الذاتيدة المثدروعات ومسداندة دعدم آليدات .(م2010منادوري   .الدزين
 .الجزائر .مي الدوليالعل الملتق  .التنمية

دراسدة  .التنا سدية الميدزة تحقيدت  دي ودورهدا الريدادة (. اسدتراتيجياتم2008يدالل   .السدكارنة
 (.17  77 ،ااقتاادية للعلوم بغداد كلية مجلة .ااردن  ي شركات ااتااات عل  ميدانية

ة للنثددددر دار المسددددير  :عمددددان .1ط .الريددددادة ومنظمددددات ااعمددددال(. م2008يددددالل   .السددددكارنة
 والتوعيع.
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. 1ط .منظدددور القدددرن الواحدددد والعثدددرين .إدارة المدددوارد البثدددرية .(م2000 مادددطف   .سددديد
 عمان.

دراسدة ميدانيدة  دي  .أثر التمكين ااداري  ي التميدز التنظيمدي .(م2010علي   .الضالعين
 (.37  1 .مجلة دراسات  ي العلوم اادارية .شركة ااتااات اعردنية

  .للنثر وائل دار . عمان:1ط .واععمال اإلدارة .(م2008طاهر   .والغالبي ل صا .العامري 

إدارة المثدددددروعات الادددددغيرة (. م2010وحجددددداعي هيدددددثم   .شدددددوقي .وجدددددودا .مزهدددددر .العددددداني
 دار الافاء للنثر والتوعيع. :عمان .1ط . منظور ريادي ت نولوجي(

 ييئدة تامتغيدر  إطدار  دي ف دري ال المدال سأر  (.م2014  أضدواء .والجدراح .رأ دت .العبيددي
 (.6  12 مجلة الدورة .اععمال ريادة

تحدددديات تحقيدددت نمدددوذج التميدددز  دددي اداء ااعمدددال والخددددمات  .(م2009ناصدددر   .العدددديلي
 .5733العدد  .جريدة ااقتاادية . نسخة ال ترونية(

ا الخادائ تنميدة علد  وأثرهدا بااسدتثناء اإلدارة ممارسدة مددى(. م2016أحمدد   .عمدار
رسدالة ماجسدتير غيدر  ) غدزة قطداع  دي الفلسدطينية الجامعدات علد  تطبيقيدة دراسدة .الرياديدة
 غزة. .الجامعة ااسالمية .(منثورة

معدايير  كأحددالمدوارد والثدركات  لمعيدار التطبيقيدة الممارسدات .(م2014  علدي .غداعي 
 .(3  1 .التميز سلسلة. الناج  المدير مجلة .المؤسسي التميز لتحقيت الممكنات

العالقدددة يدددين الخادددائا الرياديدددة لددددى اادارة العليدددا  دددي البندددوث (. م2016ندددادين   . دددارس
 .الجامعة ااسالمية (رسالة ماجستير غير منثورة  التجارية والتخطيط ااستراتيجي  ي قطاع غزة

 غزة.

أثددر  اعليددة انظمدددة تخطدديط مددوارد المنظمددة  ددي تميدددز اعداء  .(م2012اسددماء   .الفدداعوري 
جامعدة الثدرق  .غيدر منثدورة( رسدالة ماجسدتير  دراسة تطبيقية  ي امانة عمان ال بدرى  .المؤسسي
 اعردن. .اعوسط



103 

 

ة رسدال أثر أبعاد المنظمة الرياديدة  دي تحقيدت التنا سدية المسدتدامة(. م2014لميس   .القرنة
 عمان. .جامعة الثرق اعوسط .(ماجستير غير منثورة

مجلدة  .اايدداع والريدادة  دي المؤسسدة الادناعية .(م2012رة  نادي .ي لبجيدر و  . ريدد .كورتل
 .(2  1، جامعة دمثت

 مالال ورأس .المالية الموارد .(م2007"ااسكوا"   أسيا لغرغي وااجتماعية ااقتاادية اللجنة
 .نيويورث .المتحدة اعمم .وااتااات المعلومات  ي ت نولوجيا اععمال وريادة .المخاطر
 

 دعدم أثدر .والمتوسدطة الادغيرة المنثدآت حمايدة سياسدات .(م2011  اهرمد .المحدروق 
 المدوارد لتنميدة الرابدع العرغدي المدؤتمر".الادغيرة والمتوسدطة المنثدآت دعدم  دي العرغيدة المبدادرات
 .السعودية العرغية الممل ة .الرياض .للمؤتمرات  يال الملك مركز .البثرية

رسدالة   المؤسسدي التميدز تحقيدت  دي ودورهدا تجوالبدال اإلدارة .(م2015ايدراهيم   .المادري 
 غزة. .الجامعة ااسالمية .غير منثورة( ماجستير

مجلدة جامعدة دمثدت  .أهمية متطلبات المجتمع المدني  دي التنميدة .(م2008ايراهيم   .مالوي 
 .(24  2 .للعلوم ااقتاادية والقانونية

 أوسداط  دي اععمدال يريدادة ضالنهدو  سياسدة .(م2014باسدل   وحتداوي  .النتثدة عبددهللا
 .(ماس(الفلسطيني  ااقتاادية السياسات ابحا  معهد القدس . لسطين الثبار  ي دولة

 :عمدان .1ط .الادغيرة اععمال وادارة الريادة (.م2010  عبدالستار .والعلي . ايز .النجار
 .والتوعيع للنثر الحامد دار .اعردن

دار  :عمدددان .1ط .المفددداهيم والخادددائا الحديثدددة .إدارة اايت دددار .(م2003عبدددود   .نجدددم
 وائل للنثر والتوعيع.

أثددر خاددائا المنظمددة المتعلمددة  ددي تحقيددت التميددز المؤسسددي  .(م2010اسددماء   .النسددور
جامعددة  .غيددر منثددورة( رسددالة ماجسددتير   دراسددة تطبيقيددة  ددي وعارة التعلدديم العددالي والبحددث العلمددي

 ااردن. .الثرق ااوسط
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أثر اايداع ااداري عل  تحسدين مسدتوى أداء ادارة  .(م2011نجم   .والعزاوي  .طالل .ناير
وسدط جامعة الثدرق اع  رسالة ماجستير غير منثورة(. .الموارد البثرية  ي البنوث التجارية اعردنية

  .عمان .للدراسات العليا

م تحقيدددددت الدقدددددة  دددددي ادارة الجدددددودة مفددددداهي .(م2008راتدددددب   .وصدددددويا .محمدددددد .النعيمدددددي
 دار الياعوري للنثر والتوعيع.عمان:  .1ط .وممارسات

عددن شددركة الوسدداطة لددألوراق الماليددة. تدداريخ  نبددذةم(. 2017  موقددع شددركة الوسدداطة لددألوراق الماليددة
 . http://www.alwasata.ps الرابط: ،م2017 5 25ااطالع: 

. الهددد  لالسددتثمارات الماليددة شددركة عددن نبددذة م(.2017ات الماليددة  الهددد  لالسددتثمار موقددع شددركة 
 . http://www.tjps.ps الرابط: ،م2017 5 25تاريخ ااطالع: 

لدددألوراق الماليدددة. تددداريخ  المتحددددةعدددن شدددركة  نبدددذة م(.2017  لدددألوراق الماليدددة المتحددددةموقدددع شدددركة 
 . http://www.united.ps ، الرابط:م2017 5 25ااطالع: 

اليدددة. تددداريخ لدددألوراق الم الوطنيدددةعدددن شدددركة  نبدددذة م(.2017  لدددألوراق الماليدددة الوطنيدددةموقدددع شدددركة 
 . http://www.alwatanieh.ps الرابط: ،م2017 5 25ااطالع: 

لدددألوراق الماليدددة. تددداريخ  العالميدددةعدددن شدددركة  نبدددذة م(.2017  لدددألوراق الماليدددة العالميدددةموقددع شدددركة 
 . http://www.gsc.ps الرابط: ،م2017 5 25ااطالع: 

راق عو وا سددهم لالسددتثمارعددن شددركة  نبددذةم(. 2017  عوراق الماليددةوا سددهم لالسددتثمارموقددع شددركة 
 .inv.ps-http://www.sahem الرابط: ،م2017 5 25المالية. تاريخ ااطالع: 

المالية. تداريخ  لوتس لالستثماراتعن شركة  نبذة .م(2017  المالية لوتس لالستثماراتموقع شركة 
 . invest.ps-http://www.lotus ، الرابط:م2017 5 25ااطالع: 

. تداريخ العرغدي جدرور لالسدتثمارعدن شدركة  نبدذة م(.2017  رالعرغي جرور لالستثماموقع شركة 
 .http://www.abinvest.ps ، الرابط:م2017 5 25ااطالع: 

دراسددة  ثددر المرونددة ااسددتراتيجية  ددي ااداء الماددر يأ .(م2012  ن أكددرم وآخددرو  .الياسددري 
 مجلددة .اسددتطالعية آلراء عينددة مددن المدددراء  ددي عدددد مددن الماددار  التجاريددة الخاصددة  ددي العددراق

 (.4  1. كلية اادارة وااقتااد للدراسات ااقتاادية

http://www.alwasata.ps/
http://www.tjps.ps/
http://www.united.ps/
http://www.alwatanieh.ps/
http://www.gsc.ps/
http://www.sahem-inv.ps/
http://www.lotus-invest.ps/
http://www.abinvest.ps/
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 المـــــــــالحق
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 (: أسماء السادة المحكمين1ملحق رقم )
 مكان العمل السم الرقم
 الجامعة اإلسالمية سامي أيو الروسد.  1
 الجامعة اإلسالمية يوسو بحرد.  2
 الجامعة اإلسالمية رأكرم سمو د.  3
 الجامعة اإلسالمية خالد دهليزد.  4
 الجامعة اإلسالمية نا ذ يركاتد.  5
 القدس المفتوحة د. محمد اشتيوي  6
 جامعة اععهر د. محمد  ارس 7
 جامعة اععهر د. و يت اآلغا 8
 جامعة اععهر د. رامز يدير 9
 أكاديمية اادارة والسياسة د. نبيل اللوح 10
 جامعة غزة د. طارق أيو حجير 11
 جامعة غزة د. ايراهيم أيو رحمة 12
 كلية  لسطين التقنية د. آمال الحيلة 13
 كلية  لسطين التقنية د. مناور اعيوغي 14
 جامعة اعقا  د.نضال عبدهللا 15
 جامعة اعقا  د.عالء السيد 16
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 خطاب تحكيم الستبانة(: 2ملحق رقم )

 غزة –المية اإلس الجامعة
 العليا عمادة الدراسات

 كليــــــــــة التجــــــــارة 
 قسم  إدارة األعمـــــــال 
 

 .............................................المحترم السيد الدكتور/
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 طلب تحكيم استبانة :الموضوع
الل مـن خـ ثر العوامل الريادية في تحقيـق التميـز المؤسسـي(أ يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان: 

 .المالية في فلسطينلألوراق موظفي شركات الوساطة  دراسة حالة :
وذلدددك اسدددت ماا  لمتطلبدددات الحادددول علددد  درجدددة الماجسدددتير مدددن قسدددم إدارة اععمدددال بكليدددة التجدددارة 

ز تحقيدت التميد  ديلعوامدل الرياديدة أثدر االتعدر  علد  بالجامعة ااسالمية، وتهد  هدذه الدراسدة إلد  
 .المؤسسي

ولتحقيدددت هدددذه اعهددددا  قدددام الباحدددث بإعدددداد ااسدددتبانة وأرجدددو مدددن سددديادت م التفضدددل يتحكددديم هدددذه 
اء يددإأمدل مدن سديادت م التعداون معده بيااستبانة نظدرا  لمدا تتمتعدون بده مدن خبدرة وعلدم،  دان الباحدث 

 رأيكم حول ما يلي:
 محور.مدى انتماء العبارة ل ل  -
 مدى مناسبة العبارة ل ل محور. -
 اقتراح التعديالت المناسبة  ي صياغة العبارات. -
 اضا ة ما ترونه مناسبا  من عبارات. -

ثددكركم علدد  هددذه ااقتراحددات والتوصدديات التددي يرحددب الباحددث باقتراحددات م وتوصدديات م كمددا و يهددذا و 
 ستخدم الدراسة.

 شاكرين ل م حسن تعاون م
 الحترام والتقدير فائق  وتفضلوا بقبول

 : باسم عمر اللوحالباحث
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 الستبانة(: 3ملحق رقم )

 غزة –الجامعة اإلسالمية  
 اــــــــالعلي الدراسات عمادة 
 ارةــــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــكلي 
 الــــــــاألعم إدارة مـــــــــــقس 

 
 

 أخي الفاضل ............. أختي الفاضلة
 … بعد و طيبة يةتح 
  

 البياندات علدي الحادول يهدد  أعدد الدذي ااسدتبيان هدذا يدديك يدين أضدع أن لدي يطيدب
ل دراسدة "، وذلك من خالالعوامل الريادية في تحقيق التميز المؤسسي أثر" عنوانها يدراسة المتعلقة

 كبحددثسددة وتعتبددر هددذه الدرا تطبيقيددة علدد  مددوظفي شددركات الوسدداطة لددألوراق الماليددة  ددي  لسددطين،
 .إدارة اععمال  ي الماجستير درجة نيلل ت ميلي

  ي الدقة مراعاة مع المر قة، ااستبانة لتعبئة وقت م، من جزء يتخايا الت رم أرجو لذلك
 اكونه دقة أكثر نتائج إل  الوصول  ي و ائدة أثر له سيكون  والذي المطروحة، اعسئلة عن اإلجابة

    . قط العلمية لألغراض ستستخدم

 وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير

                       

 

الباحث: باسم اللوح                            
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 أولا: البيانات الشخصية:
  :       ( ذكر              ( أنث الجنس .1
 سنة  أكثر 40     (  سنة 40أقل من  إل  30    ( من   سنة 30 :    ( أقل من العمر .2
 دراسات عليا:       ( ديلوم          ( بكالوريوس         (  العلمي ؤهلالم .3
 رى... أخ(      وسيط معتمد(     مدير مالي  (      نائب المدير العام (       عام مدير:       ( المسمى الوظيفي .4
  أكثرات سنو  10سنة      (  10أقل من  إل  5من       ( سنوات 5أقل من     (  :سنوات الخبرة .5

 :اا: متغيرات الدراسةثاني

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 العوامل الريادية الجزء األول:

 المحور األول: الثقافة الريادية
      ُترسخ الثركة القيم الداعمة للوصول إل  اعداء الريادي  ي انجاع المهام. .1

      ن العاملين الرياديين  يها لتحسين انجاع المهام.تعزع الثركة من تمكي .2

      تتبن  الثركة الثقا ة الريادية وتعمل عل  تدعيمها وتنميتها. .3

      تعطي الثركة أهمية كبيرة للتف ير الريادي. .4

      تثجع الثركة ثقا ة المجاع ة  ي ريادة اععمال. .5

      أهمية اععمال الريادية والعمل الحر.تعمل الثركة عل  عيادة الوعي ب .6

      الثركة يثقا ة ريادية تساعد عل  اايداع والتطوير  ي العمل. تتميز .7

      .تمن  الثركة حوا ز مجدية لدى العاملين ذات السمة المتفوقة باعداء .8

 المحور الثاني: المبادرة 
      علمية الخاصة بالعمل.تبادر الثركة بااستفادة من التطورات ال .1

      تسع  الثركة إل  يناء منظور مستقبلي للعمل. .2

      تعمل الثركة عل  استثمار الفرص الجيدة  ي العمل. .3

      تبادر الثركة يتطوير امكانياتها.  .4

      تعمل الثركة عل  يناء عالقات جيدة مع العمالء لتطوير الخدمات المقدمة. .5

       نحو مستويات متقدمة من اايت ار. تد ع ثقا ة المبادرة  ي الثركة .6

      تبادر الثركة يدراسة أوضاع المنا سة لتحسين تقديم خدماتها. .7

      لدى الثركة أساليب مبت رة  ي استقطار العمالء مقارنة بغيرها من المنا سين. .8

 المحور الثالث: اللداع واللتكار

عد المددددوارد والماددددادر المتاحددددة  ددددي الثددددركة علدددد  الرقددددي بمسددددتوى اايددددداع تسددددا .1
      واايت ار.

      تحرص الثركة عل  مواكبة التغيرات المستمرة و ت متطلبات السوق المحلي. .2

      تثجع الثركة عل  استخدام أساليب جديدة  ي العمل.  .3
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      تدعم الثركة اعنثطة التطويرية المقدمة. .4

      دارة اا  ار المبت رة والمثاريع الطموحة.تثجع اإل .5

      يداعية لتطوير العمل.تعطي الثركة الفرص لذوي اع  ار اإل .6

      تعمل الثركة عل  عقد اجتماعات مع رياديين ناجحين لالستفادة منهم. .7

      ور الريادة.تعمل الثركة عل  تنمية روح اايداع واايت ار بما يعزع د .8

 المحور الرابع: المرونة البيكلية
      تسم  الثركة باشراث كا ة المستويات  ي اتخاذ القرارات. .1

للفددرص المتاحددة  ددي البيئددة التنا سددية بمددا يضددمن تعزيددز الموقددع تسددتجيب الثددركة  .2
      للثركة.التنا سي 

       كفاءتها وقدرتها.من تحسين  اعل يض بأسلورتطوير الموارد تعمل الثركة عل   .3

      تسم  الثركة بإعادة تاميم الهيكل التنظيمي ليتوا ت مع اععمال الريادية. .4

      تتابع الثركة جميع التغيرات التي تطرأ  ي السوق لتقديم خدمات مميزة. .5

      ة.تضع الثركة الخطط والبرامج التي تحقت حضورا   اعال  للمثاريع الريادي .6

      تؤكد الثركة عل  ااستجابة للحاجات المتجددة للعمالء. .7

      تعمل الثركة عل  اعادة تثكيل يرامجها الريادية بما يتوا ت مع السوق. .8

 المحور الخامس: تحمل المسئولية
      عل  التف ير بثكل مستقل.العاملين تثجع ثقا ة الثركة  .1

      استقاللية المادية  ي يرامجها الريادية.تثجع الثركة عل  ا .2

      حرية كا ية  ي الثركة لتطبيت اع  ار الجديدة. تمن  الثركة العاملين .3

      توجد حرية كاملة  ي طريقة تنفيذ العاملين ععمالهم. .4

      تثجع ثقا ة الثركة عل  تحمل المسئولية  ي المثاريع الريادية. .5

      الثركة من السمات القيادية لدى العاملين  يها.تعزع  .6

      تدعم الثركة سمة التحدي لدى العاملين  يها لتطوير العمل. .7

      يتم التحاور مع ادارة الثركة بثأن تبني مثاريع ريادية جديدة دون تحفظات. .8

 المحور السادس: المخاطرة
      لو تحملت أعباء  أكبر من امكانياتها.تسع  الثركة إل  ارضاء العمالء حت   .1

      المخاطر. احتسارتقوم الثركة يتبني خطوات عقالنية  ي  .2

      لمخاطرة  ي مثاريع ريادية واضحة النتائج.تتحمل الثركة ا .3

      تعمل الثركة بجرأة  ي الحاات التي تتسم بمخاطرة عالية. .4

      ادية حت  وإن كان لديها احتمالية للفثل.تدعم الثركة المثاريع الري .5

      تتبن  الثركة دراسة أولية قبل البدء بالمثاريع الريادية. .6

      تميل الثركة للمخاطرة  ي المثاريع الريادية مهما كانت النتائج. .7

      تتخذ الثركة قرارات جريئة بالرغم من حاات عدم التأكد التي تحيط بالعمل.   .8
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 التميز المؤسسي الجزء الثاني:

      تتول  الثركة عملية التخطيط لالحتياجات المستقبلية. .1

      .والتطويرتسع  الثركة لتبني  لسفة التغيير  .2

      تقوم الثركة يتطوير كفاءات العاملين لتحقيت التميز. .3

      تخاا الثركة مواعنة مناسبة لتقديم أداء متميز. .4

      تتميز الثركة بحاتها من التداول. .5

      تهتم الثركة بعدد العمالء والوسطاء لديها. .6

      تؤكد الثركة عل  االتزام بمعايير التميز القيادي. .7

      تهتم الثركة بقياس رضا العمالء. .8

      الثركة عل  نثر رؤية ورسالة الثركة وقيمها واالتزام يها.تعمل  .9

      تقديم الخدمات للعمالء بالسرعة والدقة. تإجراءاتتسم  .10

      تهتم الثركة بالتأكد من حسن استثمارها للعاملين. .11

      .العمالء حتياجاتاستراتيجيات العمل و قا  ا تحديدتساهم الثركة  ي  .12

      تعمل الثركة عل  تقييم وتطوير أنظمة العمل بثكل دوري. .13

      تعمل الثركة عل  تحسين أداء العاملين بثكل مستمر. .14

      تهتم الثركة يبناء شراكات خارجية مما يعود بالنفع عليها. .15

 
 
 

 

 
 


