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 إقرار المشرف

تحليللالعالقة للنلقلليةل يلليط لعالرحللي لع    ل أشهد أأنأإدهه ه أ ههطرأهة المههوأه بل ههلبوأ هههأ 
ط عسللنلتحليليللنلربي رللنل  عالل-وعالللاءيالعال يلليطثلوا  يلليليللملتحبيلل لرت لقلليرلعالييرقللنلعال ييطيللنل

جههاتأتمههتأأ"لعالقلل ع ل-ملءو طسللتيةعيرللنلرللةلعالبيلليطعرلع طع يللنليللملققللإلرللةلييرقلليرل  لللي
إشاهفيأفيأجابعوأه بلصل/أكليوأهإل هاةألهالقتصا /أق مأإ هاةأهةدبال،أل هيأجه مأبهنأبت ل هاتأ

أنيلأ اجوأ كتلاهرأفل فوأفيأإ هاةأهةدبال.أ
 

لعالتو يعل:ل 
لاحرطلسليريةلرحرطلعالي ي ثعالسمل:لا.م.ط.ل

 2017/للل/لعالتي يخل:للل
 إقـرار المقـوم اللغوي

تحليللالعالقة للنلقلليةل يلليط لعالرحللي لع    لل"قللللهشههد أ ههذنأ ههطرأهة المههوأه بل ههلبوأ أ
ط عسللنلتحليليللنلربي رللنل  عالل-وعالللاءيالعال يلليطثلوا  يلليليللملتحبيلل لرت لقلليرلعالييرقللنلعال ييطيللنل

تبهتأباهجعتدهاألل"لعالقل ع ل-ملءو طسلتيةعيرنلرةلعالبييطعرلع طع ينليملققلإلرلةلييرقليرل  للي
لا أفيداأبهنأأط هامأ غليهوألتع يايهو،أل هط حأأصه متأهة المهوأبنأه ناميوأه لغليوألتصميحأباأ

أبؤ لوأ لبناقشوأ ق اأتعلقأهةباأ  البوأهة للبألصموأه تع يا.
أ

 التوقيع :  

 ليلى دمحم علً جمعةأ.م.د. االسن : 

 2017/لللل/لللللعالتي يخل:
ل   ع ل ئيسلاليرنلعالط عسيرلعالقليي

ه تههيأتقهه مأ دههاأه بشههامأله بقههلمأه لغههلا،أأاشههحأ ههطرأهة المههوأأتين نههامعأدلههتأه تلصههي
 للمناقشة.

لعالتو يعل:ل 
لط.لعرري لاريةلحييمعالسمل:ل

 2017/للللللل/للللعالتي يخل:للل
 إقرار رئيس القسن العلمً

 نههامعأدلههتأه تلصههياتأه تههيأتقهه مأ دههاأه بشههامأله بقههلمأه لغههلاألا ههي أ جنههوأه  اه ههاتأ
أ لبناقشو.ه عليا،أأاشحأ طرأهة الموأ

لعالتو يعل:ل 
للا.م.ط.لعةالعقطلعالسةملعاليريرملعالسمل:

 2017/للللللل/للللعالتي يخل:للل



ل  ع لاليرنلعالرري شن
ل" أ ههههأه بل هههلبو المهههوأهةنشهههد أ ذننهههاأأدنهههامأ جنهههوأه تقهههليمأله بناقشهههوأقههه أأ لعنهههاأدلهههتأ

تحليالعالقة نلقيةل ييط لعالرحلي لع    لوعاللاءيالعال يليطثلوا  يليليلملتحبيل لرت لقليرلعالييرقلنل
ملط عسنلتحليلينلربي رنل  عالعيرنلرةلعالبييطعرلع طع ينليملققإلرةلييرقليرل  لليل-عال ييطينل

،ألقهه أناقشهناأه  ا  ههوأفهيأبمتلياتدههاألفيبهاأ ههلأدالقهوأ دههاأللجه ناأأندههاأجهه ياةأ"لعالقلل ع ل-ءو طسلتية
أ ا ق للأ نيلأ اجوأه  كتلاهرأفل فوأفيأإ هاةأهةدبال.
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للع ستيالعالرسيعطلعالطءتو 
لط.ل يملعلملعالي عح
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ل  ع لريلسلعالءلين
أه بنعقههههههههههههههه ةأأ……………هجتبهههههههههههههههاأبجلههههههههههههههه أكليهههههههههههههههوأهإل هاةألهالقتصههههههههههههههها أ جل هههههههههههههههت أ

أإ هاةأهةدبال. اجوأ كتلاهرأفل فوأفيألقااأه تلصيوأ بنحأأ2017 تاايخأأأأأأ/أأأأ/
أ
أ

لرب  لريلسلعالءلين
ل
 2017/لللل/

لعريطلءلينلع طع  لوعال تصيط 
ل
 2017/لللل/

 



 شكر وعرفان

 بمددو ننب ب مدد با مدد ا ندد  با ندد ا بلصدد وب المدد ىبامددنبا مددواالحمدد رب اباللددنلموا ب ا
ب ألهنله محم بالمختن ب آلهبا طهن  ب أصحنبهبا خون  با  بنلِىبهللا

االمدتنذب ببمنببل بلإنيباتق ىببجزولبشك يبإلنبا متنذبالممنا بال كت  بمل بلنهلبابدن أ
بىامدددنب دددذابال  امدددجببحمدددابت جوهدددنتهبنأشددد لباوذمدددالبالممدددنا بالددد كت  بأحمددد بمدددمومنابالج جددد يب

بهللابانيبخو بالجزاء بىالم و وبلجزا بىالقومجب م حظنتهبى ا  شن اته
الل لنابالنباالمتنذبال كت  بُأبيبملو بال و ابجي ب ئو بجنملجبالم صدلب اتق ىببنلشك ب ب

ك بتقد ىببنلشد بكمنبومل نيباابألتشجولهبليبامنبإكمنلب  امجبال كت  اا ب ت جوهنتهباللمموجبالقومج
لمتمددهو  بامودد بكموددجباال ا وب االدتصددن بب مددن  بالشددمنىالدد كت  ببالممددنا  االمتنددنابالددنباالمددتنذب

مددددنلىبادددد نناببال كت  الممددددنا ل مددددتنذببلدددديبأ نددددنءبلتدددد وب  امددددتي ب امتنددددننيبم صدددد لب نالتدددديبأبدددد اب
االمددتنذبالممددنا بالدد كت  بادد ءب بباإل ا وب اإلدتصددن بجنملددجبالم صددلموددجبكبملددن ابامودد با ا جددي

يبم وندددجبك كدددد   بلدددب صدددل بالم دددديبال  وددد /بجنملددددجبالم بالمددد ىب ئدددو بدمدددىبإ ا وبا امدددنلابددد
لددديبالم دددديببادددنم بامدددمناولبح وددد ب ئدددو بدمدددىبا ا وباالامدددنلب كنلدددجبالددد كت  بالممدددنا المدددتنذب ا

لدنبا مدتنذبالممدنا بإبشدك يبب االحت اىبأابأتقد ىب و للنيب اجابالتق و ب ليبم ونجب    بال  و 
 بوالممدتم بب بللننوتده(حنلودن ب)المتقناد ببا مدب ب ا وبا امدنلل كت  بم م بغدننىبصدنلرب ئدو بدمدىبإا

الممدددنا بالددد كت  ب االمدددتنذب بمدددمومنابصدددن  بااالمدددتنذبالددد كت  ب  مدددنلكدددلبمددداب الشدددك بم صددد لب
 المتنذبالممنا بال كت  ب ن يبخمول ا بحكم ب شو بممطناب ئو بدمىبالمحنمبج بجنملجب    ب

متندننيب  ادنئيببدنلخو بلكدلباشدك يب ببامنلبجنملجب     ب وت اصدل ا وبا إ ئو بدمىب ممناولإ
 بلجدزا ىبم  نيبماباللمىب المل لجأ ببنصح ني زمو تيبالذواب زم ئيببمنتذتيأمنا نيبمابماب

بخنصدددج بلددديبجنملدددجبالم صدددل ببمنتمدددبيبالمكتبدددجبالم كزودددجلبشدددك أدددد ىبال ببهللابتلدددنلنبخوددد بالجدددزاء 
 ب بليبجنملتيبالم صلب   د  المو وبمهنبل د بالجمول ب منتمبيبمكتبجبكموجباال ا وب االدتصن 

ليبالجنملن بلمدنبأبد  ابب الشك بلممن وبالمبح  وا المصن  باللمموجن وبإمتلهولبليبتملممنا تهىب
ببمابتلن ابليباالجنبجباابلق ا باالمتبننج 

خفدددنبجندددن بُذلددديبل  حدددّيب الددد ّيبالطدددن  تواب حمهمدددنبهللاببددد ا ب احمدددننن  ب أزجددديبشدددك يب أب
مدنا نيب كدلبكدلبمدابببدهباود نهىب الدنبق مدجبلهدىب دذابالجهد بلتقد  بخ اتيبمُبأخ تيب بأاتزازيبالنبا ب ب

مددابددد ىبلدديبمددابتمددهو  ب ادد ابلدديبجمدديبالبوننددن بالخنصددجببنل  امددج بلجددزا ىبهللابتلددنلنبخودد ب
بالجزاء ب

ب
بالباحثة



 أ

 المستخلص
فعع لوأثسهععةلدرععاءةالدرسيععةايلول يععةارلدريحععيزلد  س للتحليععالدر ة ععىل ععي سعع زلدراسدسععىلإرعع ل

إرععع ل يعععةارللإالينظعععستحقيععع ليتزل عععةزلدراةي عععىلدرسيةايعععىلفععع لقعععااليععع لاةي عععةزلإ لعععي لءوساسعععتة  ل
 نععةالفعع لدرت ةيععاليعع لإرعع لاةنععذلدرععاءةالدرسيععةايلدريحععيزلد  س لقلعع لأنلععةلدريععوسالد ءثععسلأهييععىل

سعتقسدالدرظعسو لوارع لقع لزسيع لإ،للةًلحايثلاةي ةزرسيةايىلدرت لتس  لدريلةلدريتزل ةزلدراةي ىلد
 عةرسم ليع لقعا لواعوالاسدسعةزلولل در يئيىلرلينظيةزلودرينةفسي لوتوالةزلدرسو لودري سفىل ةر  عةئ 

ىلودرتعثثيسدزلفييعةلر ة عتت ل ل قيةارلدريحيزلد  س لودرعاءةالدرسيعةايلويتزل عةزلدراةي عىلدرسيةايعىلود
رععادلسعع زلدر ةحثععىلإرعع لتسععيي لاسدسععتلةلدرحةريععىلتهععاتلد   ععةال يت يسدتليععة لسععي لإزععةسل ينليععة،ل
اسدسىلدر ة ىلودرتثثيسدزلدري نويىل ينلية،لو شءالقة لتحعةوالدراسدسعىلدااة عىلريحةورىللف لشيور 

لتيى:ق لدرتسةؤالزلدآل
 ؟ل يةارلدريحيزلد  س ال  ةاللدراةي ةزلدري حوثىيةلياىلإيتة ل  1
ةي ععععةزلادرفعععع ل االرععععىل  ايععععىلتدرتمءيععععسلودري سفععععىلدرسيععععةايي  لدرععععاءةالدرسيععععةايلودفسليةيععععاىلتعععع  2

 ؟دري حوثى
 يتزل ةزلدراةي ىلدرسيةايىل؟لإيتة لدراةي ةزلدري حوثىيةلياىل  3
 يععةارلدريحععيزلد  س لودرععاءةالدرسيععةايلويتزل ععةزلللز ي ععىلقة ععةزلدالست ععةزلودرتععثثيسل ععي ليععة  4

 ؟لةي ةزلدري حوثىادردراةي ىلدرسيةايىلف ل
فتسدسع لي ءعطلز ي عىلدر ة عةزلودرتععثثيسدزلإورإلاة عىلقع لهعاتلدرتسعةؤالزلوسع لي زعزللل

لاةي ععععةز يععععةارلدريحععععيزلد  س لودرععععاءةالدرسيععععةايلويتزل ععععةزلدراةي ععععىلدرسيةايععععىلفعععع لدرأ  ععععةال ععععي ل
د لوسعةئالسعت اإ ت ةسهعةل إقتيةاليايوقىلي لدرمسسيةزلدرسئيسىلودرمسقيىلدرتع لتع لإلدري حوثى،لوت ل

سععتيةسرلدالسععت ةنىلقعع لد فععسدالدري حععوثي ،لوتوصععلزلإرعع لإحصععةئيىلرل يةنععةزلدرياي ععىليعع ل ععةالإ
لستنتةاةزلن سضلدهيلة:يايوقىلي لدا

  عععةاتلتياتي عععىلوينمعععسار لودرعععاءةالدتسعععجلواعععوالتنةسعععذل عععي ل يعععةارلدريحعععيزلد  س ل االرعععىلأ -1
درسيععةايلوقلعع ليسععتوىلدراةي ععةزلدري حوثععىلتدرحءوييععىلود هليععى ،لوديتلعع ل   ععالدر ععاال تز يعع ل
قيليععىلدرتزععويسلوتنميععالأشععسقىل يععةارلدريحععيزلد  س لأقلعع لنتياععىلدست ععةزليعع لدرععاءةالدرسيععةايل

 وقل ليستوىلنوق لدراةي ةزلدري حوثىتدرحءوييىلود هليى  
 لودرتمءيعععسلدرسيعععةايلوينمعععسارلتنةسعععذل عععي ل يعععةارلدريحعععيزلد  س ل االرعععىلد  عععةاتلتياتي عععىواعععوال -2

وقل ليستوىلنوق لدراةي ةزلدري حوثىلتدرحءوييىلود هليى ،لوحة ل  الدر اال تز يع لقيليعىل



ب  

درتزععععويسلوتنميععععالأشععععسقىل يععععةارلدريحععععيزلد  س ليعععع لدرتمءيععععسلدرسيععععةايلوقلعععع ليسععععتوىلنععععوق ل
 درحءوييىلود هليى  دراةي ةزلدري حوثىلت

تياتي ععىلوينمععسار لودري سفععىلدرسيةايععىلوقلعع ليسععتوىللواععوالتنةسععذل ععي ل يععةارلدريحععيزلد  س  -3
نعععوق لدراةي عععةزلدري حوثعععىلتدرحءوييعععىلود هليعععى ،لوحعععة ل  عععالدر عععاال تز يععع لقيليعععىلدرتزعععويسل
وتنميعععالأشعععسقىل يعععةارلدريحعععيزلد  س ليععع لدري سفعععىلدرسيةايعععىلوقلععع ليسعععتوىلنعععوق لدراةي عععةزل

 دري حوثىلتدرحءوييىلود هليى  
د ل ععععععععي ل يععععععععةارلدريحععععععععيزلد  س لودرععععععععاءةالدرسيععععععععةايل االرععععععععىلدتسععععععععجلواععععععععوالتنةسععععععععذلود تععععععععسل -4

أ  ةاهيةتياتي ععععىلوينمععععسار لويتزل ععععةزلدراةي ععععىلدرسيةايععععىلوقلعععع ليسععععتوىلنععععوق لدراةي ععععةزل
وأ لأقلععع ليسعععتويةزلدرتعععثثيسلظلعععسزلفععع لدراةي عععةزلد هليعععىللدري حوثعععىلتدرحءوييعععىلود هليعععى  
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 :املقدمة

 

رات السرريعة يري ر رر ديات واسعة وسريعة لمواجية التغيتواجو منظومة التعميم العالي تح
ررن  يمتاز بالمعرية والريادة، ويتركز دور الجامعات يي حل مشاكل البطالرة والتنميرة يري المجتمر 

اك واإلدر رمررا اكتسرراا ميررارة رمررإ الت كيررر طريررإ جيجرراد سرربل تسررارد الاليررادات ابداريررة وتابعييررا 
الترري تسررتطي  تن تتعامررل مرر  المعطيررات  والتحميررل والت كيررر المنطالرري، وبمررا ياىررل المرروارد البشرررية

ير والتعاليد. جذ تمثرل مل التي تتميز بعدم التأكد والتغالمتجددة دائماً والمتطمبات المتغيرة لبيئات الع
كررون تقررل تنايسررية مررن  رر ل ل رررص ويقيررادة المحرريط ا زرإ باجتجاىاتررو ا ربعررة والررذ  تتسرر  ييررو ا

كتشرررال المواىررررا والالررردرات لممرررروارد البشررررية والميررررارات  يرررر المسررررتغمة لمترررابعين رامررررة،  ا ررررة ج
والتعامل معيا من الميام ذات ال عوبات الكبيرة لمعالجتيا بنجاح مما يستمزم تواير مجموررة مرن 

راليرة مرن ال ارميرة، كمرا تن  المتطمبات الرئيسة التي تمكرن جدارة المنظمرة مرن الت رد  ليرا بدرجرة
 ،وال بررة والمعريرةذلك التعامل ينبغي تن يكون معتمدًا رما منيج رممري ورممري قرائم رمرا الرشرد 

نتشارىا وتغمغميا يي مرايإ المنظمة بحيث ياد  جلا ج حتوائيا ومعالجتيا وردم ت اقم ىذه ا زمة وا 
لحرررراإ الورررررر وا ذ   وبسرررريما تن منظمررررات ا رمررررال  بحالررررًا،بيررررا وبأ ررررحاا الم ررررال  كايررررة وا 

 .والتالمبررات البيئيررة والسرروقية والمنايسررة الشررديدة معا رررة تعرريش اليرروم يرري رررالم يتسررم بعرردم التأكرردال
، جقت ررادية، سررواك كانررت جداريررة الحديثررة موورروراتمررن ال ويعررد المنظررور الجديررد لمجامعررة الرياديررة

لررا ا ا نشرطة الرياديررة كميمرة رئيسرة جرمريركررز ة  يرروم الجامعرة الرياديرجذ تن م ثالاييرة، ججتماريرة،
نحرو تحاليرإ الريرادة  وتسرعا برذلك تجتيرد الجامعراتة التدريس وميمة البحث العممري، و مجانا مي

سررررما بالجامعررررة الرياديررررة والترررري تحترررراج برررردورىا تيرررري ترماليررررا وبمررررا يوررررمن ليررررا الو ررررول الررررا ما
المعموماتيرة  و الموارد )المادية، البشرية، الماليرة،  بينيالعل من مت كيا لمجمورة من المتطمبات إل

ة، واإلداريرررررة، والثالاييرررررة، وابقت رررررادي لرررررا المسررررراىمة يررررري تحاليرررررإ التنميرررررة العمميرررررة،تيررررردل ج التررررري
قيرادة المحريط ا زرإ التري تردرم لةنشرطة ىنرا يسرتمزم تن تكرون ومرن وابجتمارية لممجتم  كايرة. 

الررذكاك الريرراد  الررذ  ب يعرررل حررديثاً  لتوجررو المسررتمر نحررو مرراالرياديررة يرري الجامعررات لتمكينيررا مررن ا
يظيرررر يررري بيئرررة ا رمرررال والرررذ  يعرررد مرررن المررروارد الميمرررة    منظمرررة ترمرررال تسرررعا ل سرررتمرار 

ن قمررة النجرراح لتمررك المنظمررات يتجسررد يرري ذا لررم تحاليررإ تنشررطتيا و رروًب   والنجرراح، وا  ىررداييا، وا 
رمرا  وبنراكً  .رياتياجرراكات والتردابير التري تجنبيرا تردا يحدث ذلك ي بد من تن يكرون ىنراك مرن اإل

تمك المعطيات سعت الدراسة الحالية جلا تحميل الع قة بين قيادة المحيط ا زرإ والذكاك الريراد  
 دور الرذكاك الريراد  كمتغيرر وسريط وتثرىا يي تحاليإ متطمبات الجامعرة الرياديرة، يورً  ررن بيران

لررا بنرراك جطررار يكررر  ج، كمررا ىررديت الدراسررة تطمبررات الجامعررة الرياديررةبررين قيررادة المحرريط ا زرإ وم
 وميداني  ثر تمك الع قة يي تحاليرإ متطمبرات الجامعرة الرياديرة مرن  ر ل الجانرا الميرداني ليرا.
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شرتمل ة: وا  ىذا وقد جاكت الدراسة يي تربعة ي ول، تومن ال  ل ا ول: اإلطار النظر  لمدراس
ا ول قيرادة المحرريط ا زرإ جطررارًا م اىيميررًا مرن  رر ل تنرراول مجمورررة رمرا ث ثررة مباحررث، تنرراول 

ستراتيجية المحيط ا زرإ، و  ماىية قيادة المحيط ا زرإ، من المحاور التي تاطر ماىية الاليادة، وا 
الثررراني الرررذكاك الريررراد ، مرررن  ررر ل تنررراول والم طرررط الت ررروير  لاليرررادة المحررريط ا زرإ، و  ايررروتىدو 

 اىيم ا ساسرررية لمرررذكاك وتنواررررو ومكونرررات الرررذكاك الريررراد ، وتطررررإ الثالرررث جلرررا التركيرررز رمرررا الم ررر
، ويعررض المبحرث الرابر  الع قرة الت سريرية الجامعة الريادية كم يوم، وتىمية، وتىردال، ومتطمبرات

ة، وذلرك مرن  ر ل   رص لططرار المنيجري لمدراسريالرد تما ال  ل الثاني  بين متغيرات الدراسة.
التررري ليرررا ر قرررة بالدراسرررة الحاليرررة،  ول ررررددًا مرررن الدراسرررات السرررابالة ووررر  ا جذتربعرررة مباحرررث، 

تجرررو ثالرررث رمرررا تسررراليا جمررر  البيانرررات، واوسرررعا الثررراني جلرررا تووررري  منيجيرررة الدراسرررة، وركرررز ال
وتوررمن ال  رل الثالرث مبحثرين، قرردم ا ول    نحرو و ررل مجتمر  الدراسرة ورينتيرا،المبحرث الرابر

ج تبرررار م طرررط الدراسرررة سرررتعرض الثررراني لمتغيررررات الدراسرررة، يررري حرررين ج ي رررًا منيمرررا و ررر ًا وتش
سررتنتاجات ين، توررمن ا ول تىررم اإل تتمررت الدراسررة بال  ررل الرابرر  متوررمنا مبحثررويروررياتيا. وا  
 شتمل الثاني رما تىم المالترحات.ييما ج يا الدراسة الحالية،التي تو مت ل
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 الفصل االول
 اإلطار النظري لمدراسة

The Theoretical Framework of the Study 

 
يهدؼ هذا الفصؿ الى تقديـ إطار نظري لمتغيرات الدراسة الرئيسة والفرعية باالعتماد 

 :ورد مف أدبيات الموضوع مف خالؿ المباحث اآلتية عمى ما
 

 .قيادة المحيط األزرق :المبحث األول
 .الذكاء الريادي :المبحث الثاني
 .متطمبات الجامعة الريادية :المبحث الثالث

 .العالقة التفسيرية بين متغيرات الدراسة :المبحث الرابع
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 لمبحث األولا
 Blue Ocean Leadership قيادة المحيط االزرق

 Concept of Leadership مفيوم القيادة -أوالا 

 تعريف مفيوم القيادة: .1.1
نكميزية ت الكممة اإلق  اشتُ  إذ ممة "القيادة" إلى الفكر اليوناني والفكر الالتينييرجع أصؿ ك

"Ieadershipاآلتي: " مف 
-Archein- " بمعنػػى يبػػدأ أو يقػػود وهػػو موا ػػؽ لمفعػػؿ الالتينػػيAgere" ،ومعنػػاي يحػػرؾ أو يقػػود .

مهمػة أو عمػؿ و ، يف: بدايػة يقػوـ بهػا  ػرد واحػدءوينقسـ كػؿ  عػؿ مػف اا عػاؿ السػابقة إلػى جػز 
 ينجزي.

- "Archeinومنه استنتج أف هناؾ عالقػة ، ": اسـ يطمؽ عمى الرجؿ ااوؿ  ي الدولة أو الحاكـ
بيف القائد والتابعيف تجمعهما وظيفتيف متباينتيف هما: وظيفة إعطػاء ااوامػر والتعميمػات وهػي 

 ابعيف.ووظيفة تنفيذ هذي ااوامر والتعميمات وهي مف واجب الت، مف حؽ القائد
يقػاؿ يقػود   ؽ"د" وضػدها "السػوْ وْ مشتؽ مف "القَ لغويًا لقيادة اف مفهـو إأما  ي المغة العربية  

دليػؿ إلػى  شػيري اً إصػطالحيالقائػد  ػي حػيف أف مفهػـو ، الدابة مف أمامها ويسوؽ الدابػة مػف خمفهػا
 (.565: 2002، العدلوني) أو مرشد وهو الفرد الذي يمتمؾ قوة التأثير  ي اآلخريف

منهػػا مػػف يػػرا بػػأف القيػػادة عمميػػة  ، وردت مفػػاهيـ عديػػدة لمقيػػادة  ػػي أدبيػػات الفكػػر اإلداري
تأثير متبادؿ بيف القائد والتابعيف لتوجيه السموؾ اإلنسػاني  ػي سػبيؿ تحقيػؽ هػدؼ مشػترؾ يتفقػوف 

لػذي  يتفاعموف معًا بطريقة تضػمف تماسػؾ الجماعػة وسػيرها  ػي االتجػاي ا، عميه ويقتنعوف بأهميته
وهنػػاؾ مػػف ينظػػر إلػػى مفهػػـو القيػػادة بأنػػه  (.284: 2007، مسػػعوداف) يػػؤدي إلػػى تحقيػػؽ الهػػدؼ

إذ ، نشاط ديناميكي ينقؿ الجهاز اإلداري مػف الحالػة الراكػدة إلػى الحالػة المتحركػة. وأنهػا عمػـ و ػف
قائػد مػف تختمؼ القيادة عف اإلدارة مف حيث عناصػر المبػادأة والنيػة واإلجػراءات التػي يسػتخدمها ال

تنػاوؿ البػاحثوف مفهػـو القيػادة  ػي عمػـ قػد و  (.2005:247، الطويػؿ) أجؿ تحقيؽ أهداؼ المنظمة
( عددًا مف مفاهيـ القيادة عمى 5-5) جدوؿيوضح الو ، اإلدارة بوجهات نظر متعددة ورؤا مختمفة

 آتي:كما يو ؽ آراء عدد مف الباحثيف الذيف تناولوا المفهـو و 
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 (1-1) جدولال
 اىيم القيادة عمى وفق آراء عدد من الباحثينمف
 المفيوم اسم المصدر/السنة

Jones & George, 2003: 
465 

، العمميػػة التػػي يػػتـ بواسػػطتها التػػأثير  ػػي جهػػود اا ػػراد العػػامميف
 .لممساعدة عمى إنجاز أهداؼ المنظمة

Bolden, 2004: 5 هػػدؼ عمميػػة التػػأثير بسػػموؾ وأنشػػطة اآلخػػريف ود عهػػـ إلنجػػاز ال
 .المطموب

Bateman & Snell, 2007: 
416 

 يتفؽ مع
Kreitner & Kiniki, 
2007: 537 

عمميػػة توجيػػه وتػػأثير القائػػد  ػػػي التػػابعيف لموصػػوؿ إلػػى أهػػػداؼ 
 .المنظمة

Daft, 2006: 292  القػػدرة عمػػى التػػأثير  ػػي اا ػػراد لتبنػػي سػػموكيات جديػػدة تحتاجهػػا
 .المنظمة ولتنفيذ إستراتيجياتها

Mshane & Glinow, 
2005: 416 

قدرة القائد بتأثيري عمى دوا ع اآلخريف بإتجاي النجاح  ػي تحقيػؽ 
 .أهداؼ المنظمة

Hasbullah, 2008, 30-31 .القدرة عمى التأثير  ي الجماعة نحو تحقيؽ ااهداؼ 
Lambert, 2005:38  

 يتفؽ مع 
Sydanmaanlakka, 
2003:79 

قصػػد أحػػداث تغييػػر  عمػػي تفاعػػؿ متبػػادؿ بػػيف القػػادة والتػػابعيف ب
 يعكس تحقيؽ الهدؼ المشترؾ لكال الطر يف.

وأف نتػػائج ذلػػؾ ، عمميػػة تفاعميػػة بػػيف القائػػد والتػػابعيف والموقػػؼ 2050:54، منصور والخفاجي
التفاعػػػؿ تحػػػدد مػػػدا حيويػػػة القيػػػادة وقػػػدرتها  ػػػي ٍاحػػػراز النجػػػاح 

 والتفوؽ.
 55 :2005، الراوي

 
، وتابعيػػه مػػف جهػػة أخػػرا، ةتفاعػػؿ متبػػادؿ بػػيف القائػػد مػػف جهػػ

وبمقتضػػػاها يقػػػـو القائػػػد بتشػػػجيع ومسػػػاعدة تابعيػػػه عمػػػى العمػػػؿ 
 .بحماس مف أجؿ تحقيؽ ااهداؼ

Mills, 2005:14 مع 

Caroselli,2000:13. 

لمرؤية المستقبمية  ي كيفية إنجاز أهداؼ المنظمة  إمتالؾ القائد
 .ود ع اآلخريف لإليماف بهذي الرؤية و همها

 .السعي لترجمة الرؤا المستقبمية لممنظمة إلى حقيقة 44 :2007، الطائي
تحفيز ود ع   ضاًل عف توضيح الرؤا اإلستراتيجية لممنظمة 26 :2009، شعباف والعابدي

 .اآلخريف لإليماف بهذي الرؤية و همها
الرؤية الذي يتمكف مف خاللها القائد عمى إبراز الدور المهـ  45 :2050، رشيد

مة مف خالؿ تحديد التوجهات اإلستراتيجية لها لتميز المنظ
 .ووضعها موضع التنفيذ

 .جدولالمصدر: إعداد الباحثة باألعتماد عمى المصادر المذكورة في ال
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إذ ، تبايف  ي وجهات نظر الباحثيف حػوؿ مفهػـو القيػادة وجود مما تقدـ يتضح لدا الباحثة
ية تأثير مف خػالؿ مجموعػة مػف السػموكيات عممكونه ركز عمى  ام ا منه، تعددت مداخؿ دراستها

وهػػػذا ، أو اا عػػػاؿ التػػػي يتخػػػذها القائػػػد  ػػػي تػػػأثيري عمػػػى اآلخػػػريف ود عهػػػـ إلنجػػػاز الهػػػدؼ المنشػػػود
عمػػى قػػدرة القائػػد  ركػػزمػػا ومنهػػا  .ماجػػاء بػػه المػػدخؿ السػػموكي  ػػي تفسػػيري لمفهػػـو القيػػادة اإلداريػػة

وهػػذا مػػا ، واالمكانيػػات التأثيريػػة التػػي يتحمػػى بهػػالقػػدرات بانجػػاز ااهػػداؼ إلبالتػػأثير  ػػي التػػابعيف 
التركيػػز عمػػى  مػػف خػػالؿ إعتمػػدي مػػدخؿ السػػمات  ػػي تفسػػيري لمقيػػادة. كمػػا تػػـ تنػػاوؿ مفهػػـو القيػػادة

قيػادة. ثػـ معالقة التفاعؿ بػيف القائػد والتػابعيف وذلػؾ مػف وجهػة نظػر المػدخؿ المػوقفي  ػي تفسػيري ل
يلمػػدخؿ الحػػديث مػػف خػػالؿ التركيػػز عمػػى القائػػد بتػػأتي الرؤيػػة المسػػتقبمية التػػي تبناهػػا ا  رأسػػماؿ عػػدِّ

  ػػي يتمتػػع برؤيػػة إسػػتراتيجية بعيػػدة المػػدا تعػػالج مػػا يسػػتجد مػػف متغيػػرات داخميػػة وخارجيػػة بشػػري
إتسػػػػاع دور عمػػػػى  التحػػػػديات المسػػػػتمرة والتغيػػػػرات السػػػػريعةوتعمػػػػؿ  إطػػػػار مسػػػػتقبمي بعيػػػػد المػػػػدا.

الداخميػػػة وتفاعالتهػػػا مػػػع البيئػػػة  هػػػاهػػػا وتنػػوع عالقاتأعمال وتعقػػػد المنظمػػات وكبػػػر حجمهػػػا وتشػػػعب
كػؿ هػذي التحػديات  .متطمبػات تحقيػؽ التطػوير ي ستدعي مواصمة البحث والتفكير مما يالخارجية 

 وظيفػة القائػد ليسػت ، التحديات أماـ تحقيؽ ااهداؼ كا ػة عمى مواجهة وقيادة تعمؿ اً تتطمب قائد
حػػؿ مشػػاكؿ العمػػؿ َشػػحذ القُػػدرات وايعطػػاء الرؤيػػة  عنػػد عيفولكػػف ِلػػُيمِهـ التػػاب سػػبحػػؿ المشػػاكؿ وح
وذلػػؾ ، ضػػمف خطػػوات حػػذرة تُػػديـ التواصػػؿ مػػع التػػابعيف بَأ ضػػؿ طريقػػة ممكنػػة والفكػػر اإليجػػابي

 هـ موردًا بشريًا يحتؿ مكاف الصدارة بيف موارد المنظمة.عدِّ ب
 Leadership Styles أنماط القيادة -2

ي يتبعػػه القائػػد  ػػي تعاممػػه مػػع التػػابعيف. وهنػػاؾ معيػػاراف ااسػػموب الػػذ ةيقصػػد بػػنمط القيػػاد
 (: :5986,99حساف والصياد ) رئيساف لتصنيؼ أنماط القيادة هما

  مصدر السمطة التي يعتمد عميها القائد  ي توجيه الجماعة. ناحيةالنظر إلى القيادة مف 

  ي العامميف معهالتوجه إلى القيادة باعتبارها إسموب وممارسة القائد لعممية التاثير . 
أشار  أبرز التصنيفات إذرنسيس ليكرت( ) الذي يعود إلى نظرية اانماط ؿ صنيؼويعد الت

 :(:5998195، وَاخروف، سالـ) إلى اانماط اآلتية
 القيادة الدكتاتورية  . أ

 (:Daft,2004:30) هي يصنؼ هذا النوع مف القيادة إلى ثالثة أنماط رئيسة

  يسػػتخدـ التػػأثيرات السػػمبية بدرجػػة كبيػػرة كالعقػػاب والتخويػػؼ ويعطػػي ااوتػػوقراطي العنيػػؼ: الػػذي
ااوامػػػر الصػػػارمة التػػػي يمتػػػـز بهػػػا التػػػابعيف والتػػػي يصػػػبح عنػػػدها التػػػابعيف مسػػػتائيف مػػػف تمػػػؾ 

 ااوامر.
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 يجابيػػة بكثػػرة ااٍلطػػراء ااوتػػوقراطي الخيػػر: الػػذي يحػػاوؿ إسػػتخداـ اانمػػاط المرتبطػػة بالقيػػادة اإل
 تابعيف  ضاًل عف العقاب البسيط لكي يضمف والء التابعيف  ي تنفيذ قراراته.والثناء والمدح لم

 ػي حػيف أنػه ، ااوتوقراطي المناور: الذي يجعؿ التابعيف يعتقدوف أنهـ اشتركوا  ي صنع القرار 
 هو مف يتخذ القرار بنفسه.

  القيادة الديمقراطية -ب
هػػػػو مبػػػػدأ ٍاحتػػػػراـ شخصػػػػية اا ػػػػراد  إف المبػػػػدأ ااساسػػػػي الػػػػذي تعتمػػػػدي القيػػػػادة الديمقراطيػػػػة

والمشاركة الجماعية  ي إتخاذ القرار وتنفيذي إنطالقًا مف  كرة أساسية هي أف تعػدد العقػوؿ السػوية 
 ػال تكػوف مهمػة القيػادة  ػي ضػوء هػذا ، أقدر عمى تقديـ اا كار الصائبة مػف العقػؿ الواحػد السػوي

  .هـ  ػػػػػػي أدائهػػػػػػا جميػػػػػػع التػػػػػػابعيفالمفهػػػػػوـ حصػػػػػػرَا عمػػػػػػى القيػػػػػػادي بػػػػػؿ هػػػػػػي مهمػػػػػػة مشػػػػػػتركة يسػػػػػ
 (. ويمكػػػػف التمييػػػػز بػػػػيف نػػػػوعيف مػػػػف القيػػػػادة الديمقراطيػػػػة همػػػػا570: 2000، عبػػػػاس وبركػػػػات) 
 (:475: 5979، عساؼ)
 :التي يشترؾ  يها عدد مف القادة وتصدر قراراتهـ بااٍلجماع. القيادة الجماعية 

 ال يتخذ القائد قػرارًا إال بعػد أف  إذ، القيادة الفردية:التي تستند عمى االستعانة بالمستشاريف
 يستشير  ي ذلؾ معاونيه لمتعرؼ عمى مختمؼ وجهات النظر وُيمـ بكا ة اآلراء والحموؿ.

  القيادة المتساىمة - ت
وتسمى بالقيادة الفوضوية أو التسيبية أو قيادة عػدـ التػدخؿ أو الحػرة وهيرهػا مػف التسػميات 

رؾ الفػػرد يفعػػؿ مػػا يشػػاء عمػػى أسػػاس سياسػػة ر ػػع وذلػػؾ لكونهػػا تقػػـو عمػػى تػػ، التػػي أطمقػػت عميهػػا
إذ تبػػدو القيػػادة وكأنهػػا هيػػر موجػػودة لتتػػولى توجيػػه التػػابعيف  تكػػوف النتيجػػة عػػدـ وجػػود ، اايػػدي

اف  .(hersey, blankard, 1998:220) ضػػابط لمعمػػؿ ممػػا يػػؤدي إلػػى الفوضػػى  ػػي التنظػػيـ
يف قػػد يػػروف أف تقػػدير ااٍلدارة لهػػـ ال التسػػاهؿ والتهػػاوف وعػػدـ الحسػػـ يثػػبط مػػف همػػة الناشػػطيف الػػذ

وقػد يكػوف التسػاهؿ كبيػرًا إلػى درجػة يتػرؾ  يهػا القائػد ، يختمؼ عف تقػديرها لمتػابعيف الكسػالى مػنهـ
 (.588: 2000، القريوتي) سمطة اتخاذ القرارات لمتابعيف ويصبح  ي حكـ المستشار

 :Contemporary Trends in Leadership تجاىات معاصرة في القيادةا - ث
مف اانماط القيادية الحديثة التي أ رزتها التطورات والتحديات  ػي مجػاؿ العمػؿ  عددنالؾ ه

 اإلداري بالمنظمات المعاصرة ومنها:
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 القيادة التبادلية Reciprocity Leadership : 

سػػتخداـ أسػػاليب المكا ػػآت والحػػوا ز أو اسػػموب قيػػادي يركػػز عمػػى تحقيػػؽ ااهػػداؼ باوهػػو 
يبػػذلوا أقصػػى جهػػودهـ وطاقػػاتهـ لموصػػوؿ إلػػى ااهػػداؼ مػػف أجػػؿ  لكػػيات لمتػػابعيف تقػػديـ اإلهػػراء

إذ تمسػػػؾ القيػػػادة التبادليػػػة بزمػػػاـ ، (Schermerhorn,2003:334) كسػػػب الحػػػوا ز المقدمػػػة لهػػػـ
المبادرة  ي تقديـ أشكاؿ الوسائؿ التػي تشػبع حاجػات اال ػراد مثػؿ زيػادة ااجػور مػف أجػؿ مبادلتهػا 

 .Walker,2007:482) ) باالداء المناسب
 القيادة التحويمية Transformational Leadership : 

مػػػتالؾ صػػػفات هيػػػر عاديػػػة تسػػػتثمر اسػػػموب يعتمػػػد عمػػػى الػػػذكاء والحنكػػػة البديهيػػػة و أوهػػػو 
 جميعها لمتأثير عمى التابعيف وحثهـ لبذؿ الجهد وتحقيؽ الهدؼ بأعمى المستويات.

 سموب الخط المستمر في القيادة ا 

The Manner of Continuing Line of Command 
 ػي أحػد أطرا هػا يعتمػد ، سمسمة مف النشاطات القياديػة بوصفهاالنمط الى القيادة ينظر هذا 

تخػػاذ اهتمامػػه عمػػى إصػػدار ااوامػػر و ا سػػتخداـ سػػمطاته بأوسػػع معانيهػػا ويركػػز االمػػدير القائػػد عمػػى 
هتمامػػًا كبيػػرًا بالتػػابعيف ا ي القائػػد خػػر مػػف السمسػػمة يعطػػو ػػي الطػػرؼ اآل، اإلجػػراءات بإنجػػاز العمػػؿ

 تخاذ القرار ضمف إطار عاـ. امنحهـ حرية أوسع  ي المشاركة و  عف طريؽ

www.managementbusiness,com 
 القيادة الرؤيوية Visionary leadership : 

رة عمػػػى إيجػػػاد رؤيػػػة جذابػػػة وحقيقيػػػة لمسػػػتقبؿ الػػػنمط القيػػػادي الػػػذي يمتمػػػؾ  يػػػه القائػػػد القػػػد
 (.234: 2003، لعطيةا) المنظمة أو الوحدة التنظيمية

 القيادة الكارزماتية Charismatic leadership : 

الػػػنمط القيػػػادي الػػػذي يػػػدعو إلػػػى االتصػػػاؿ بػػػيف القائػػػد والتػػػابعيف بواسػػػطة التػػػرابط العػػػاطفي 
 (.220: 2009، حريـ) ديةقيا شخصيةلمتابعيف مع القائد لما يمتمكه مف 

 القيادة الرقمية Digital Leadership:  

 (.485: 2008، الغالبي، العامري)  تراضية وليس  عميةاضمف بيئة عمؿ 
 القيادة االستراتيجية Strategic Leadership:  

  التػػػػػي تركػػػػػز عمػػػػػى الرؤيػػػػػة االسػػػػػتراتيجية مػػػػػف خػػػػػالؿ تحديػػػػػد التوجػػػػػه طويػػػػػؿ اامػػػػػدالقيػػػػػادة 
 (.578: 2008، الخفاجي) 

http://www.managementbusiness,com/
http://www.managementbusiness,com/
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  القيادة الرياديةEntrepreneurial Leadership:  

ستراتيجيات التنظيمية التي تسػاعد عمػى التكيػؼ  ػي البيئػات ذات القػدرة التنا سػية بتكار االا
 (.(Gupta,et.al.,2004:103العالية والتغيير المستمر 

 (الداعمة) القيادةالخادمة leadership The maid supporting:  

 التي تتبنى مساعدة اا راد وتمكينهـ مف أداء العمؿ وهػذي هػي المهمػة الرئيسػة لمقائػد القيادة
(Certo,2006:373.) 
 القيادة الروحية Spiritual leadership: 

القيػػادة التػػي تمتمػػؾ القػػدرة عمػػى إحػػداث التغييػػر والتطػػوير التنظيمػػي مػػف خػػالؿ اإلبقػػاء عمػػى 
 .(Fry,et.al.,2007:2) ـ نمط القيادة الخادمةالصحة النفسية لمتابعيف وهي مكممة لمفهو 

 القيادة الذكية Smart leadership:  

النمط القيادي الذي يركز عمى قيادة المواهب واالبتكارات داخػؿ بيئػة العمػؿ وكيفيػة التعامػؿ 
 (.2: 2055، حسف) مع االعماؿ المحيطة بالمنظمة

 قيادة المحيط األزرق Blue Ocean leadership : 

ة التي تسعى إلدراؾ محيطات قدرات الموارد البشرية لالستفادة مف طاقػاتهـ ومهػاراتهـ القياد
عػػف طريػػؽ تحجػػيـ مجموعػػة المػػوارد البشػػرية هيػػر المسػػتخدميف  عميػػًا وعمميػػًا وعػػدـ إهػػدارهـ لموقػػت 

 (.Kim & Mauborgn,2006:2)  ي إطار عمؿ المنظمة
  جػػػدوؿت أنمػػػاط القيػػػادة كمػػػا  ػػػي الالتػػػي تناولػػػ يمكػػػف توضػػػيح عػػػدد مػػػف الدراسػػػات السػػػابقةو 

 (5-2.) 
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 (2-1) جدولال
 تصنيف أنماط القيادة

 أنماط القيادة إسم المصدر/ السنة
Likert,1967:49 السمطوي االستشاري، السمطوي الخيري، السمطوي االستغاللي ،

 السمطوي الجماعي المشارؾ.
Reddin,1970:503 ر، البيروقراطػػػػػػػػػػي  التنفيػػػػػػػػػػذي، ّيِػػػػػػػػػػرااوتػػػػػػػػػػوقراطي الخ، المطػػػػػػػػػػوِّ

ر، المتهرب، االداري() .، ااوتوقراطي، المبشِّ  المساـو
، المهػػػػتـ بالتػػػػابعيف، المهػػػػتـ بالعمػػػػؿ، المهػػػػتـ بالعمػػػػؿ والتػػػػابعيف 54، 5976، الهواري

 العمؿ والتابعيف. المتوازف ما بيف
House,1981:10 
 

، الػػػػنمط المشػػػػارؾ، الػػػػنمط الػػػػداعـ أو ألمسػػػػاند، الػػػػنمط الموجػػػػه
 رشادي.النمط اال

Wissem,et al,1982:37 االقتصادي، الدبموماسي، االداري، الحصيؼ، الجرئ، الرائد 
 نمط القيادة الحرة، النمط الديمقراطي، النمط ااوتوقراطي 50: 5982، كنعاف

Stiener & Miner, 1982:78 الواقعية، االنتهازية() الفرصية، المثالية 
قيػادة مسػاندة لمحصػوؿ عمػى ، يؽ عمؿ معػيفقيادة موجهة لتحق 575: 5983، عاشور

قيػػػػػػادة مشػػػػػػتركةلمقائد والتػػػػػػابعيف لموصػػػػػػوؿ الػػػػػػى ، هػػػػػدؼ معػػػػػػيف
 قيادة ترتكز عمى االنجاز.، الهدؼ

Harvey,1988:230 نمط ٍادارة الفريؽ، الجاـز، الريادي، االداري، المحمؿ 
باالعتمػػػاد  542: 5989، حسػػػف

، بميػػػػػػؾ وموتػػػػػػوف) عمػػػػػػى نمػػػػػػوذج
5975) 

، قيػادة الفريػؽ (9-9) والتػابعيف المركزعمػى العمػؿنمػط القيػادة 
 القيػػػػػػػادة السػػػػػػػمطوية (9-5) نمػػػػػػػط القيػػػػػػػادة المركزعمػػػػػػػى العمػػػػػػػؿ

(قيػػػادة 5-9) نمػػػط القيػػػادة المركزعمػػػى التػػػابعيف، االوتوقراطيػػػة()
، (5-5) نمػػط القيػػادة المتوازنػػةأو البندوليػػة، العالقػػات االنسػػانية

 (.5-5) بالية(المتساهمةأو االم) نمط القيادة االنفصالية
القيػػػادة ، عالقػػػات السػػػيطرة عمػػػى االتبػػػاع() القيػػػادة االسػػػتبدادية 245: 5989، مميكة

 الديمقراطية
Jain &Triadis,1997:316 

 
اهتمػػػاـ كبيػػػر بالعمػػػؿ واهتمػػػاـ ، اهتمػػػاـ كبيػػػر بالعمػػػؿ والعالقػػػات

، اهتمػػاـ قميػػؿ بالعمػػؿ واهتمػػاـ كبيػػر بالعالقػػات، قميػػؿ بالعالقػػات
 العمؿ وبالعالقات.اهتماـ قميؿ ب

الػػنمط القيػػادي ، الػػنمط القيػػادي المو ػػؽ، الػػنمط القيػػادي المبػػادر 40، 5998، الجرجري
 المتحفظ.

الػػػنمط القيػػػادي ، الػػػنمط القيػػػادي الموجػػػه، الػػػنمط القيػػػادي البػػػائع 53: 2002، الذهبي والعبيدي
 النمط القيادي المفوض،، المشارؾ

 المصدر: من إعداد الباحثة.
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 Blue Ocean Leadershipقيادة المحيط االزرق ثانيا: 

 The Concept of Blue Ocean :فيوم المحيط األزرق. م1
ختصػػػػار ااازرؽ  إنػػػػه مػػػػف الضػػػػروري التطػػػػرؽ بقبػػػػؿ الولػػػػوج  ػػػػي موضػػػػوع قيػػػػادة المحػػػػيط 

المحػيط اازرؽ بأنػه ( Kim & Mauborgne, 2005: 8) يصػؼ .لمحػيط اازرؽلموضػوع ا
الفراغ والمنػاطؽ  وه ، التي لـ تخرج بعد إلى حيز الوجوديضـ الصناعات المكاف أو السوؽ الذي 

. وهػػي ااسػػواؽ البكػػر التػػي لػػـ يصػػمها مػػف يعكػػر صػػفوها قػػط( نقػػاط السػػوؽ النائيػػة) المجهولػػة مػػف
، (لػوف المنا سػة الدمويػة) والمناطؽ هير المأهولة التػي لػـ تكتشػؼ بعػد ولػـ تتمػوث بػالموف ااحمػر

و ػي  .المنا سػة الشػديدة  ػي عػالـ اليػوـ إلبتكػار  ػي المنتجػات والخػدمات رهػـوهي تعني اإلبداع وا
  لسػػػػػػػػػياؽ يوضػػػػػػػػػحوبػػػػػػػػػنفس ا، تػػػػػػػػػتـ صػػػػػػػػػناعة الطمػػػػػػػػػب لممػػػػػػػػػرة ااولػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػذي البقػػػػػػػػػاع المكتشػػػػػػػػػفة

أف المحػػػيط اازرؽ يمثػػػؿ تمػػػؾ ااسػػػواؽ التػػػي ال تػػػزاؿ هيػػػر ( 5-4 :2009، الػػػدوري والسػػػعيدي) 
تػي ال يكػوف لػديها يوجػد الطمػب عمػى منتجاتهػا بعػد وال مكتشفة والصناعات التي لـ تظهر بعد ولـ

بتكارهػػا ولػػيس . و منا سػػة شػػديدة الحاجػػة إلػػى المحيطػػات الزرقػػاء تػػؤدي إلػػى القيػػاـ بإيجػػاد القيمػػة واي
أنهػا صػا ية وذات لػوف أزرؽ عمى ( 36: 2052، طالب والبناء) يؤكدو . القياـ بإضا ة القيمة  قط

ء ناتجة عف المنا سة الدموية. وهذا هو أحد ااسػرار الخفيػة رائؽ لعدـ تموث السوؽ بإي بقع حمرا
 التػػػي تجعػػػؿ شػػػركات التسػػػويؽ تصػػػمـ شػػػعاراتها وعالماتهػػػا التجاريػػػة بػػػدرجات متفاوتػػػة مػػػف المػػػوف

   (.اازرؽ)
 Blue Ocean Leadership The Concept of قيادة المحيط األزرقمفيوم . 2

سػػتفادة مػػف طاقػػاتهـ ومهػػاراتهـ عػػف طريػػؽ هػػو إدراؾ محيطػػات قػػدرات المػػوارد البشػػرية لإل 
تحجػػيـ مجموعػػة المػػوارد البشػػرية هيػػر المسػػتخدميف  عميػػًا وعمميػػًا وعػػدـ إهػػدارهـ لموقػػت  ػػي إطػػار 

وهكذا  أف ، الخاصة بكؿ مف العامميف والزبائفوذلؾ لتحقيؽ نقمة نوعية  ي القيمة  .عمؿ المنظمة
الدخؿ أي تحقيؽ اارباح أو ، ؽ قيمة هير صفريةيجاد وتحقيإمتعمقة بعممية  قيادة المحيط اازرؽ
، القيػػادة  قػػط التػػي تقػػود الجميػػع مػػف القمػػة  هنػػا الجميػػع يقػػود الجميػػع وليسػػت، المػػربح عمػػى الػػدواـ

ممػا يعنػي ، مف التابعيف ليس لديهـ عالقػات مػع بعضػهـ الػبعض( %90) وهذي الحقيقة تظهر أف
 (.Kim & Mauborgne,2006:2) اإلداريةالحاجة إلى قادة  عاليف عمى مختمؼ المستويات 

 Blue Ocean Strategy :ستراتيجية المحيط األزرقإ. 3
مػف المصػطمحات ( Blue Ocean Strategy) ُيعػد مصػطمح إسػتراتيجية المحػيط اازرؽ

ويعػود الفضػؿ  ػي إسػتخداـ هػذا المصػطمح إلػى ، حديثة التداوؿ  ي اادبيات اإلداريةستراتيجية اإل



52 

مف خػالؿ المقالػة التػي تػـ ( 2004)  ي عاـ( Chan Kim & Renee Mauborgne) كؿ مف
طػرح  كمػا، (Blue Ocean Strategy) :بعنػواف( Harvard Business Review) نشرها  ي مجمػة

 أف (Kim & Mauborgne, 2005: 75) ،(2005) عػاـ يحمػؿ العنػواف نفسػه كتػاب ػي المؤلفػاف 
ف المحا ظػػة عمػػى ااداء العػػالي  ػػي بيئػػة شػػديدة تػػتمكف مػػالتػػي تريػػد أف  منظمػػات ااعمػػاؿ عمػػى

التي لـ يتـ بحار إلى المحيطات الزرقاء  ي اإل كامنةستغالؿ الفرصة الحقيقية الجديدة الالمنا سة إ
 والتػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػعى إلػػػػػػػػػى ، بعػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػوؽ المنا سػػػػػػػػػة الشرسػػػػػػػػػةلػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػدخؿ و ، إكتشػػػػػػػػػا ها بعػػػػػػػػػد

 . وهػذا مػا أكػدي كػاًل مػفمها المنظمػاتقػع السػوؽ التػي لػـ تصػكتشػاؼ موابإتحقيؽ الوسائؿ الكفيمػة 
(Baxter & Lynn,2008,35 ) بأنهػػا إسػػتراتيجية إليجػػاد قيمػػة جديػػدة لممنظمػػة تكسػػر قاعػػدة

بمعنى أف يكوف هناؾ مزايا تنا سية تتواجد لدا أيِة منظمػة مػف وخفض الكمفة  المبادلة بيف التميز
 .خفػض الكمفػةولػيس المبادلػة بػالتميز و فػة معػًا ستراتيجية التميػز مػع إسػتراتيجية خفػض الكمإخالؿ 

 أشػػػػػار الػػػػػى أنهػػػػػا المسػػػػػاحات المجهولػػػػػة مػػػػػف السػػػػػوؽ حيػػػػػث قػػػػػد ( Lindmark,2009,20) أمػػػػػا
 لػػػػػػػػػيهـ السػػػػػػػػػمع والخػػػػػػػػػدمات. إمكػػػػػػػػػف أف تقػػػػػػػػػدـ يُ  فلػػػػػػػػػذياالزبػػػػػػػػػائف المتػػػػػػػػػوقعيف وهيػػػػػػػػػر المتػػػػػػػػػوقعيف  

موجػػودة عمػى أنهػػا جميػع الصػػناعات وااسػواؽ التػي هػػي هيػر ( Themaat ،(2011,53  هػاوعر  
بأنهػػػػا ( Seidel,2011,11) ووضػػػػح إنشػػػػاءها وظهورهػػػػا إلػػػػى حيػػػػز الوجػػػػود.بعػػػػد لػػػػـ يػػػػتـ و  اليػػػػوـ

مصطمح جديد وشامؿ يعطي الفرصة لممنظمات  ي البحث عف  رص تجارية تتجاوز الصناعات 
ويمكػػف أف تعطػػػي ، وهػػذي خصػػائص اإلسػػتراتيجية الجديػػدة وهػػي البحػػث عػػف زبػػائف جػػدد، القائمػػة

 اشػاراو . هير الموجودة  ي ااسواؽ القائمػةمف ااسواؽ مثؿ المنتجات والصناعات أنواعًا مختمفة 
(kim & Mauborgne, 2005 ) إيجاد  ضاء جديػد تتضمف زرؽ ااإستراتيجية المحيط إلى أف

إسػتراتيجية كمػا أف  (.32، 2052، والبناء طالب) لمسوؽ بداًل مف التنا س  ي الصناعة الموجودة
مع  حرباً  بداًل مف خوض ، لى درجة إلغائهاإالتغيير  ي قواعد المنا سة  إلى وتدع زرؽااالمحيط 

زيػػادة حصػػته  ػػي لػػى إوسػػعي كػػؿ طػػرؼ بطريقػػة تػػؤدي  السػػوؽ المنا سػػة عمػػى إقتسػػاـ المنظمػػات
عػػف طريػػؽ ، وحجػػـ السػػوؽ شػػكؿتغييػػر   ػػي اً دور تمػػارس زرؽ ااإسػػتراتيجية المحػػيط إف  ػػ السػػوؽ
وهػػذا يػػتـ بػػإجراء ، عيػػة جديػػدة إلػػى الزبػػائف المحتممػػيفشػػرائح إجتما أسػػواؽ جديػػدة أو إضػػا ة إيجػػاد

  برمتػػػػػػػػػػػػهتحػػػػػػػػػػػػوالت عمػػػػػػػػػػػػى المنتجػػػػػػػػػػػػات والخػػػػػػػػػػػػدمات المقدمػػػػػػػػػػػػة وتغييػػػػػػػػػػػػر الخطػػػػػػػػػػػػاب التسػػػػػػػػػػػػويقي 
 (Kim &Mauborgne,2006:2.)  ة تعريفػػػػات السػػػػتراتيجية عػػػػد( 3-5) جػػػػدوؿال يوضػػػػحو

 .الباحثيف والكتابو ؽ تصور عدد مف المحيط اازرؽ 
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أف هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف المؤشػػػرات المختمفػػػة إلسػػػتراتيجية المحػػػيط ( 3-5) جػػػدوؿيتبػػػيف مػػػف ال
ء تسػميط الضػو  تػـحد المستويات  مثاًل عمى أ،  هناؾ تقاربًا وتداخاًل بيف مختمؼ الباحثيف، اازرؽ

 (Kim & Mauborgne,2005:26) نه عممػًا أكاديميػًا  قػطبكو عمى إستراتيجية المحيط اازرؽ 
(Kotler, 2004:8) (Kotler & Armstrong, 2005:5) ، ومػف منظػور آخػر مختمػؼ مػف

لممستقبؿ مف إكتشاؼ أسواؽ جديدة عف طريؽ  تح أسػواؽ لػـ تكتشػؼ  واستشراؽخالؿ إستكشاؼ 
لممحػػػيط اازرؽ داخػػػؿ وخػػػارج  أشػػػارت إليهػػػا الدراسػػػات التػػػي تبػػػيف  ػػػي الػػػدور اإلسػػػتراتيجيو ، بعػػػد

قتػرح، (Zook,2004:26) المنظمػات إلػى أف المنظمػة ( Kim & Mauborgne, 2006:5) واي
 ػػي ذلػػؾ المحػػيط تحػػاوؿ أف تتفػػوؽ عمػػى منا سػػيها لتحظػػى بالحصػػة ااكبػػر مػػف الطمػػب لضػػماف 

سػػتمراريتها  ػػي الوحػػدة الفعالػػة لمتحميػػؿ لقيػػاس التػػأثير اإلسػػتراتيجي والتػػي قػػد جمػػت إلػػى ُتر  بقائهػػا واي
ذلؾ  أنػػه مػػف الممكػػف تجميػػع أو تبويػػب العديػػد مػػف المؤشػػرات مػػف لػػ .دور إسػػتباقي مػػف المنظمػػات

تصػػػنيفات مختمفػػػة لتوصػػػمنا إلػػػى التعميػػػؿ المػػػدرؾ لمتغييػػػر  ػػػي قواعػػػد المنا سػػػة الشػػػديدة إلػػػى درجػػػة 
يػػػػدة إنتهائهػػػا مػػػػف خػػػػالؿ إضػػػا ة شػػػػرائح جديػػػػدة إلػػػى الزبػػػػائف المحتممػػػػيف والػػػدخوؿ الػػػػى أسػػػػواؽ جد

 لمتسويؽ داخؿ المنظمات وخارجها. والمدركة
 The Concept of Red Ocean Strategy االحمرالمحيط  إستراتيجية مفيوم. 4

السػػػوؽ  إلػػػى المنا سػػػة الشرسػػػة والقويػػػة بػػػيف المنظمػػػات مػػػف أجػػػؿ البقػػػاء  ػػػي يشػػػير المفهػػػوـ
مػػى منا سػػيها اوؿ المنظمػػة  ػػي ذلػػؾ المحػػيط أف تتفػػوؽ عإذ تحػػ، والحصػػوؿ عمػػى الحصػػة ااكبػػر

 ويشػير (.Kim & Maoborgne,2006:5) مف الطمب لضماف بقاءهػا لتحظى بالحصة ااكبر
(Zhao & Jinwei,2007,7 ) بالصػػناعات الموجػػودة اليػػـو تتمثػػؿ المحيطػػات الحمػػراء إلػػى أف

وهػػي مسػػاحة السػػوؽ المعرو ػػة وأف الحػػدود مُعر ػػة ومحػػددة ومتفػػؽ عميهػػا وقػػوانيف المنا سػػة أيضػػًا 
تمػػػػؾ  بأنهػػػػا د بػػػػالمحيط ااحمػػػػرالمقصػػػػو ( 5-4: 2009، الػػػػدوري والسػػػػعيدي) ويوضػػػػح .معرو ػػػػة

سػتنزاؼ سواؽ والصناعات الموجودة حاليًا اا التي تكوف بها شدة المنا سة مرتفعة وحرب أسػعار واي
إلػػى أنػػه عنػػدما تتحػػدا المنظمػػة تحركػػات ( 32: 2052، طالػػب والبنػػاء) وأشػػار كػػؿ مػػف لممػػوارد.

نحو الفرص التي تحسف مف موقعهػا التنا سػي عنػدها تصػبح ااوضػاع داخػؿ وتتحرؾ ، المنا سيف
تحػػاوؿ هنػػا و  حػػدود السػػوؽ داميػػة والمنا سػػة حاميػػة  يخػػرج منا سػػوف خاسػػروف مػػف تمػػؾ ااسػػواؽ.

لحصػوؿ عمػى الحصػة ااكبػػر المنظمػات  ػي هػذي المحيطػات أف تتغمػػب عمػى منا سػيها مػف أجػػؿ ا
ت المنا سػػة  ػػأف إمكانيػػة الػػربح والنمػػو تػػتقمص وتتكػػدس بالشػػركا زدحػػاـ السػػوؽإومػػع ، مػػف الطمػػب

وتػػػػدخؿ المنا سػػػػة أجػػػػواء المحػػػػيط ااحمػػػػر وتصػػػػبح المنا سػػػػة حاميػػػػة ويخػػػػرج الكثيػػػػر مػػػػف  السػػػػمع
 المنا سيف مف ذلؾ السوؽ.

 مقارنة بيف إستراتيجيتي المحيط اازرؽ والمحيط ااحمر. ( 4-5) جدوؿال يوضح
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 (4-1) جدولال

 والمحيط األحمر جتي المحيط األزرقالمقارنة بين إستراتي

 إستراتيجية المحيط االحمر زرقاأل إستراتيجية المحيط 

 إستغالؿ الطمب الحالي. إيجاد الطمب الجديد واالستحواذ عميه.

 إضا ة القيمة. .إبتكار القيمة

 الحاؽ الهزيمة بالمنا سيف. جعؿ المنا سة أمرًا هير مطروح.

 التنا س ضمف مجاؿ السوؽ الحالي. اآلخريف. ف قبؿإيجاد مجاؿ سوؽ هير مكتشؼ م

 إجراء صفقة القيمة مقابؿ الكمفة. الخروج عمى مبدأ المبادلة بيف الكمفة والقيمة.

كيفية نشاطات المنظمة بمجممها إلى السعي وراء 
 التفرد والكمفة المنخفضة.

تبعية نشاطات المنظمة بمجممها إلى 
 المنخفضة. السعي مابيف التمايز أو الكمفة

Source: Nicolas, G., (2011), The Evolution of Strategic Thinking and 

Practices: Blue Ocean Strategy,MasterThesis,School of Business 

and Economics, Linnaeus University,Kalmar. London, P. 19. 
 

 Philosophy of Blue Ocean Strategy فمسفة إستراتيجية المحيط االزرق. 5
بػؿ يػدعوف ، ممهػـيعمؿ صانعو المحيطػات الزرقػاء عمػى عػدـ إسػتخداـ المنا سػة كأسػاس لع

حجػر الزاويػة  ػي إسػتراتيجية  الػذي ُيعػدلقيمػة إبتكػار اب يتمثػؿ إلى إتباع منطمؽ إستراتيجي مختمػؼ
 سػة أمػرًا هيػر مى جعػؿ المنايتـ التركيز ع ف التركيز عمى هزيمة المنا س بداًل م، المحيط اازرؽ

ومػػف ثػػـ  ػػتح ، والمنظمػػة ة  ػػي القيمػػة بالنسػػبة إلػػى الزبػػائفقفػػز  تحقيػػؽ عػػف طريػػؽوذلػػؾ ، مطػػروح
متسػػاو عمػػى القيمػػة وعمػػى  شػػكؿمسػػاحة سػػوؽ جديػػدة هيػػر مطروقػػة. ويركػػز مبػػدأ إبتكػػار القيمػػة ب

القيمػػة  القيمػػة مػػف دوف القػػدرة عمػػى إيجادهػػا تتجػػه بالمنظمػػة نحػػو التركيػػز عمػػى إيجػػادب ، إبتكارهػػا
، بمعنى أنه يحسف القيمة ولكنه هير كاٍؼ لجعؿ المنظمة تتميز  ػي السػوؽ، متدرج ومتزايد شكؿب

  وريػػػػػػػادة السػػػػػػػوؽ أو النظػػػػػػػر إلػػػػػػػى المسػػػػػػػتقبؿ، ر مػػػػػػػف دوف قيمػػػػػػػة ينسػػػػػػػاؽ إلػػػػػػػى التقنيػػػػػػػةواابتكػػػػػػػا
(Kim & Mauborgne,2005:16.) 

يط اازرؽ بينمػػا ينتمػػي إذ ينتمػػي ااوؿ لممحػػ، تهاكػػار القيمػػة يختمػػؼ عػػف إضػػا كمػػا أف إبت
، احمػػر يطمػػؽ عميهػػا القيمػػة المضػػا ة القيمػػة التػػي تنتمػػي إلػػى المحػػيط ا، الثػػاني لممحػػيط ااحمػػر

سػػػمعة أو الخدمػػػة المقدمػػػة ويػػػتـ  ػػػي القيمػػػة المضػػػا ة التركيػػػز عمػػػى الفاعميػػػة  ػػػي إضػػػا ة المنػػػا ع لم
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، دمات لتمييػػز عروضػػهـبػػداًل مػػف تركيػػز المنظمػػة عمػػى تقميػػؿ ااسػػعار  أنهػػا تضػػيؼ خػػو لمزبػػوف. 
 يمكف أف يجدها  ي مكاف أخر. تقديـ خدمة البالمحا ظة عمى والء الزبوف  عف طريؽ

وأف إيجػػاد القيمػػة ، أمػػا القيمػػة التػػي تعػػود إلػػى المحػػيط اازرؽ  يطمػػؽ عميهػػا القيمػػة المبتكػػرة
اف و ، لمزبػػػوف يعػػػد مػػػورد المنظمػػػة المحتمػػػؿ  ػػػي الحصػػػوؿ عمػػػى عائػػػد أعمػػػى مػػػف المتوسػػػط المعػػػدؿ

عمػاؿ والهيكػؿ التنظيمػي أهداؼ المنظمة ذات الصمة بإيجاد القيمة تؤثر  ي إختيار إسػتراتيجية اا
نتػاج سػمعة أو الخاص بها بتكارها مف خالؿ خفض تكاليؼ المنتج واي . وعادة ما يتـ إيجاد القيمة واي

 (.57: 2052، طالب والبناء) خدمة ذات خصائص مميزة
حيطات الزرقاء بد ع الكمفة لألسفؿ مع د ع القيمػة المقدمػة وتمجأ المنظمات لمذهاب إلى الم

إذ يػػتـ بهػػذي الطريقػػة تحقيػػؽ قفػػزة  ػػي  (.5-5) شػػكؿلمزبػػائف لألعمػػى باسػػتمرار وكمػػا موضػػح  ػػي ال
ممنظمػػة والزبػػائف بمعنػػى خفػػض الكمفػػة إلػػى أدنػػى مسػػتوياتها إرضػػاًء لمزبػػوف  ضػػاًل ل القيمػػة بالنسػػبة

استخداـ اا ضؿ لمسمع وااستفادة القصوا مف الخدمات المقدمة عف توليد قيمة جديدة تؤمف له ا
إليه لموصوؿ إلى إيجاد التكاممية بيف الوظائؼ والعمميات ممػا يسػاعد عمػى توليػد محيطػات زرقػاء 

 (.Kim& Mauborgne,2005:16 ) جديدة لـ يطأها أحد مف قبؿ
 عمػى( Value Innovation) إبتكػار القيمػة  ػي إسػتراتيجية المحػيط اازرؽ  مسػفةوتستند 

وأف ، ما تحققه المنظمات مف خالؿ الجمع بيف التوجه نحو الكمفة والتوجه نحو تقديـ قيمػة لمزبػوف
النجػػػػاح  ػػػػي هػػػػذا المسػػػػعى مػػػػف دوف  ػػػػرض زيػػػػادة سػػػػعر يػػػػؤدي إلػػػػى تمكػػػػف المنظمػػػػة مػػػػف تحقيػػػػؽ 

التمػايز ) لتوجػه هػيوأف الفمسفة التي يتـ اانطالؽ منها لتحقيػؽ هػذا ا، إستراتيجية المحيط اازرؽ
التػػي ال تػػؤدي إلػػى  إذ يػػتـ العمػػؿ عمػػى إسػػتبعاد وتقمػػيص عناصػػر الكمفػػة،  ػػي آف واحػػد( والتقمػػيص

وأف جانب قيمة الزبوف يتـ  يه التركيز عمػى إبتكػار عناصػر جيػدة  ػي المخرجػات ، تحقيؽ التمايز
ركيز عمى ثالثة محاور التي يتـ تقديمها. ومف أجؿ تحقيؽ إستراتيجية المحيط اازرؽ البد مف الت

شػػػعار ، التمػػػايز، التركيػػػز) أساسػػػية ينبغػػػي أف تتوا ػػػؽ مػػػع بعػػػض مػػػف أجػػػؿ تحقيقهػػػا وهػػػي مجػػػاؿ
 (.جذاب
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 (1-1) شكلال

 أنموذج ابتكار القيمة
Source: Kim & Mauborgne., 2005, Blue Ocean Strategy, Harvard 

Business Publishing Corporation, Bostin, USA, P.16. 
 

 Blue Ocean Strategy Tools أدوات إستراتيجية المحيط االزرق. 6
لكي تػتمكف المنظمػات الخػروج مػف المحػيط ااحمػر لممنا سػة واإلبحػار  ػي المحػيط اازرؽ 

 سػتراتيجية المحػيط اازرؽ.يػد اادوات التحميميػة ااساسػية التحد البػد مػف، واإلنعتاؽ مف المنا سػة
 سػػتراتيجية أو مػػايطمؽ عميهػػا بااشػػرعة ااربعػػةاإلإطػػار عمػػؿ التحركػػات ( 2-1) شػػكؿويوضػػح ال

 29) اآلتيػةالتي يمكف أف تقـو بها منظمػات ااعمػاؿ ضػمف العوامػؿ ستراتيجية المحيط اازرؽ ال
Kim, Mauborgne, 2005,): 

الصػػػناعة ضػػػرورية  ادهناء عنهػػػا مػػػف بػػػيف العوامػػػؿ التػػػي تعػػػتحديػػد العوامػػػؿ التػػػي يمكػػػف ااسػػػتغ . أ
 .حالياً 

 .تقميصها لتقؿ تكاليفها عمى المستوا الحالي لمصناعة، العوامؿ التي يمكف تخفيضها تحديد . ب

 .زيادتها لتتجاوز مستوا الجودة الحالي لمصناعة، العوامؿ التي يمكف ر عها تحديد . ت

 .العوامؿ التي يمكف إبتكارها ولـ تقدمها الصناعة القائمة مف قبؿ إيجاد . ث
 

 
 
 
 

  للمستهلكين القيمة 

 

 

 

 الكلفة
 

القيمة إبتكار  
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 (2-1) شكللا

 (إنموذج سيرك الشمس) إطار التحركات اإلستراتيجية ذي الفعاليات األربعة
Source: Kim & Mauborgne, 2005, Blue Ocean Strategy, Harvard 

Business Corporation. Bostin, USA, P.29.  
 

  مبادئ تطبيق إستراتيجية المحيط األزرق. 7

Application Principles of Blue Ocean Strategy 
تسػػػػتند المنظمػػػػات الراهبػػػػة  ػػػػي التغييػػػػر واانتقػػػػاؿ إلػػػػى إعتمػػػػاد مبػػػػادئ إسػػػػتراتيجية المحػػػػيط 

إذ ُتعػػػد تمػػػؾ المبػػػادئ أسػػػاس نجػػػاح المنظمػػػات  ػػػي حصػػػولها عمػػػى عوائػػػد عاليػػػة وميػػػزات ، اازرؽ
ج لمنظمات التي تسعى لمخرو ا عمى إبتكارية يصعب عمى المنا سيف الوصوؿ إليها وبالتالي ينبغي

والخروج مف تسمية المحيطات الحمراء ااكثر تنا سية  ي البحث عف تقػديـ ، مف المنا سة الحالية
اازرؽ وتتمثػؿ تمػؾ المبػادئ عميها أف تأخذ  ي الحسباف مبػادئ إسػتراتيجية المحػيط و ، شيء جديد

 :(Butler,2008,170) يأتي ماب
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  إعادة بناء حدود السوق لتجاوز المنافسة
Reconstruct market boundaries to overcome competition : 

 محاولػة إعػادة تقيػيـ ػي  يتناوؿ هذا المبدأ مخاطر البحث التي تكا ح الكثيػر مػف المنظمػات
يجػػاد مسػػاحة إ المسػػارات التػػي يمكػػف مػػف خاللهػػا عػػف طريقػػهويحػػدد ، وتصػػميـ نمػػوذج لممنظمػػات

مػف مخػاطر البحػػث عػف ااسػػواؽ  سػوؽ هيػر مطروقػػة  ػي المجػاالت المتنوعػػة لمصػناعة لمتخفيػػؼ
 :(Kim & Mauborgne,2005,48) يأتي وهذي المسارات تتضمف التركيز عمى ما، الجديدة

 .التحديد النمطي لقطاع الصناعة الذي تعمؿ  يه والتركيز عمى أف تكوف اا ضؿ  يه 

 ت مثػػػؿ السػػػيارا) عػػػاـ شػػػكؿسػػػتراتيجيات المقبولػػػة بر إلػػػى صػػػناعاتها بمنظػػػار مجموعػػػة اإلالنظػػػ
سػتراتيجية التػي لمنظمات لمتمايز ضمف المجموعة اإلوصراع هذي ا( الفاخرة والسيارات العائمية

 وضعت نفسها  يها.

 .التركيز عمى الشريحة نفسها مف المستهمكيف 

 .تحديد الغرض مف المنتجات والخدمات المقدمة مف قبؿ صناعتها 

 .القبوؿ باإلتجاي الوظيفي أو العاطفي لمجاؿ صناعتها 

 ركيز عمى منظور الزمف  ي تقديـ المنتج أو الخدمة.الت 
 رقامالتركيز عمى الصورة الكبيرة الكمية وليس عمى األ  . أ

 Focus on the big macro picture and not on numbers  
يستند هذا المبدأ عمى ضرورة تركيز المنظمة عمى الكؿ وليس الجزئيات بغية الحفاظ عمى  

إلػػػى أنػػػه ينبغػػػي عمػػػى ( Zuhdi et.al., 2010,3) ت. ويشػػػيرااهػػػداؼ مػػػف الضػػػياع والتشػػػت
 هػذايع بػيف أرقػاـ اإلسػتراتيجيات و المنظمات أف تحا ظ عمى الصورة ااجمالية لمموقؼ كي ال تضػ

كتشػػاؼ الفػػرص إل ؤدي عػػادة إلػػى ضػػياع الهػػدؼ ااساسػػي بػػيف عػػدد كبيػػر مػػف البيانػػات وصػػوالً يػػ
لػػى بيئتهػػا مػػف خػػالؿ أعػػيف زبائنهػػا عػػف طريػػؽ إعمػػى النظػػر ( المنظمػػات) المتاحػػة ممػػا يسػػاعدها

الخطػػوات ( Kim & Mauborg,ne,2005,16) . ويحػػددير ااداء و قػػًا لمتطمبػػات الزبػػوفتطػو 
، (لذهنيػػػػةا) ةالبصػػػػير  صػػػػحوةمحػػػػيط اازرؽ  يمػػػػا يػػػػأتي: ااربعػػػػة لتصػػػػوير اإلسػػػػتراتيجية بإتجػػػػاي ال

( 3-5) شػػكؿويوضػػح ال .ذهنيالتواصػػؿ الػػ، معػػرض اإلسػػتراتيجية الذهنيػػة، اإلستكشػػاؼ الػػذهني
 ستراتيجية بإتجاي المحيط اازرؽ.اإل الخطوات ااربعة لتصوير
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 (3-1) شكلال

 تجاه تصوير إستراتيجية المحيط األزرقإالخطوات األربع ب
Source: Themaat, Tan Ever, Loren, (2011), A Business Model 

Development Strategy to Expand into the Bottom of the Pyramid 

Population, Degree of Master of Engineering Management, 

University of Stellenbosch, P.63. 
 (WWW.visipramudia.wordpress.com/PDF.) 
 : beyond the current demand Extension وراء الطمب الحالي األمتداد إلى ما . ب

عميهػا ذا أرادت زيػادة حجػـ محيطهػا اازرؽ إ بأف المنظمػة( Themaat,2011,67) وضح
 المػوارد البشػػريةلػى إعميهػا أف تنظػر  ػإف   بػداًل مػف التركيػز عمػى الزبػائف، معاكسػاً  مسػاراً أف تأخػذ 

التركيػػػز  وبػػػداًل مػػف (.س المػػاؿ البشػػريرأ، الزبػػػائف وجػػاذب، فو المػػورد، الػػػوكالء، فو اا ػػراد العػػامم)
عميهػا أف تبنػي عممهػا عمػى القواسػـ المشػتركة القويػة  ػي القيمػة بالنسػبة ، عمى الفروؽ بيف الزبائف

متػػداد ابعػػػد مػػػف الطمػػب الحػػػالي لفػػػتح اإلحيػػػث يسػػػمح هػػذا اامػػػر لممنظمػػػات ، لػػى هػػػؤالء الزبػػائفإ
( Duzon & T,2006,1) أشػاربػائف لػـ تكػف موجػودة مػف قبػؿ. المجػاؿ أمػاـ كتمػة جديػدة مػف الز 

 تختمػػؼ هػػذي الطبقػػاتو ، لػػى زبػػائفإالممكػػف تحػػويمهـ مػػف ثػػالث طبقػػات لغيػػر الزبػػائف  وجػػودإلػػى 
الطبقػػة  أف إذ، (4-5) شػػكؿِبُبعػػدها النسػػبي عػػف السػػوؽ وكمػػا موضػػح  ػػي ال عػػف بعػػض بعضػػها

مػػف ر الزبػػائف الطبقػػة الثانيػػة مػػف هيػػو ، ااولػػى مػػف هيػػر الزبػػائف هػػي التػػي تكػػوف قريبػػة مػػف السػػوؽ
الطبقػة الثالثػة هػي اابعػد عػف سػوؽ و ، ستخداـ المنتجػات التػي تنُتجهػا المنظمػةاا راد الرا ضيف ال

http://www.visipramudia.wordpress.com/PDF
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تػػي تقػػدمها المنظمػػة كأحػػد المنظمػػة وتتػػألؼ مػػف هيػػر الزبػػائف الػػذيف لػػـ يفكػػروا مطمقػػًا بػػالعروض ال
والزبػػائف ركػػزت المنظمػػات عمػػى القواسػػـ المشػػتركة بػػيف هيػػر الزبػػائف هػػؤالء  ػػإف وهكػػذا . خيػػاراتهـ

 قػػػػػد الحػػػػػظو . لمواقعهػػػػػا  ػػػػػي ااسػػػػػواؽ الجديػػػػػد الحػػػػػالييف  أنهػػػػػا تسػػػػػتطيع أف تػػػػػدرؾ كيػػػػػؼ تجػػػػػذبهـ
(Lee,2006,11 ) سػػػتراتيجي التقميػػػدي لمعديػػػد مػػػف المنظمػػػات هػػػو المحا ظػػػة عمػػػى اإلأف التوجػػػه

 وعمى الرهـ مف أف هذا قد يؤدي إلى، لتقسيمهـ إلى شرائح أكثر تفصيالً  الزبائف الحالييف والسعي
عمػى توسػيع  اً ينػتج محيطػًا أزرقػًا قػادر  كسب ميػزة تنا سػية مركػزة وزيػادة الحصػة السػوقية إال أنػُه ال

يجاد ينبغػي ظمػات عػادة عمػى الزبػائف الحػالييف  إنػه  ػي الوقػت الػذي تركػز المنو  .الطمػب السوؽ واي
فتوحػة ؿ إلػى الميػاي المعمى المنظمػات المبدعػة الراهبػة  ػي تحقيػؽ نمػو حقيقػي عػف طريػؽ الوصػو 

 التركيػػػز عمػػػى زبػػػائف المسػػػتقبؿ وتحقيػػػؽ نمػػػو يتخطػػػى المتطمبػػػات الحاليػػػة لمزبػػػائف  ػػػي المحػػػيط أي
 (.27، 2052، كمكي)

 
 (4-1) شكلال
 لغير الزبائن الثالثالطبقات 

Source: Kim، & Mauborgne, 2005, Blue Ocean Strategy,How to Creat 

Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, 

Harvard Business School Publishing Corporation,USA, p. 104. 
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  تطبيق التسمسل اإلستراتيجي الصحيح . ت

Application of the right strategic sequence  
لػػػى التغييػػػر والتطػػػور  ػػػي جميػػػع إالسػػػاعية  المنظمػػػات بػػػأف( Themaat,2011,43) ذكػػػر

يػتـ ذلػؾ مػف قبػؿ قػادة و ، الصػحيح شػكؿتراتيجية المحػيط اازرؽ بالعمى تطبيؽ إسػ تعمؿ أنشطتها
عػايير بنػاء إسػتراتيجية المحػيط إذ أف م، ة مسح البيئة الداخمية والخارجيػةإستراتيجيف يقوموف بعممي

وهػذا ، (والتبنػي، الكمفػة المسػتهد ة، السػعر، منفعة الزبػوف) ظمات تقع ضمف سياؽاازرؽ  ي المن
يسػاعد عمػى تحقيػؽ ااهػداؼ وتوظيػؼ  سمسػؿستراتيجية التي تػـ تحديػدها بتاإلالسعي لتنفيذ  يعني

 وهنا يتطمب تنفيذ االستراتيجية أمريف:، الخبرات لموصوؿ إلى متطمبات الزبائف  ي كؿ مرحمة
 التغمب عمى العقبات التنظيمية األساسية  

Overcoming the fundamental organizational blockages  
نبغػػػػي عمػػػػى القيػػػػادات اإلداريػػػػة التغمػػػػب عميهػػػػا وتخطػػػػي الحػػػػواجز الرئيسػػػػة هنػػػػاؾ عقبػػػػات ي

 تحقيػػػػػػؽ النجػػػػػػاح الػػػػػػداخمي لممنظمػػػػػػة بحػػػػػػؿ الخال ػػػػػػات بػػػػػػيف  عػػػػػػف طريػػػػػػؽوهػػػػػػذا يػػػػػػتـ ، اتهـتطبػػػػػػلم
عػػػػػػادة توزيػػػػػػع اادوار و ، الخػػػػػػارجي لممنظمػػػػػػة ااقسػػػػػػاـ الداخميػػػػػػة لموصػػػػػػوؿ إلػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ النجػػػػػػاح  اي

 . ولتجػػػػػاوز هػػػػػذي إلػػػػػى إيجػػػػػاد محيطػػػػػات زرقػػػػػاءة لموصػػػػػوؿ  يمػػػػػا يتناسػػػػػب مػػػػػع التوسػػػػػعات الجديػػػػػد
( 5-5) شػكؿمبينة  ي ال هناؾ عقبات ينبغي التغمب عميها إف  المنظمة ي تاريخ  الفترة اإلنتقالية

  (359 :2008، الزيػػػػػػػػػػػػادات) وهػػػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف تنفيػػػػػػػػػػػػذ اإلسػػػػػػػػػػػػتراتيجية الناجحػػػػػػػػػػػػة لممنظمػػػػػػػػػػػػة
(Brown & Harvey, 2006:75) (559 -556: 2052، طالب والبناء )وهي: 
 الػػػػذي يتسػػػػـ  تتمثػػػػؿ  ػػػػي حاجػػػػة المنظمػػػػة واا ػػػػراد إلػػػػى التغييػػػػر اإلسػػػػتراتيجي: يػػػػةكار العقبػػػػة اإلد

 .بالشمولية واإلستمرارية

  المنظمػة  اال ػراد  ػي يتطمػب مػف، اإلتفاؽ عمى التغيير اإلسػتراتيجيعقبة محدودية الموارد: بعد
تػو ير مػا يكفػي رة المنظمػة بإدا بقيػاـ، وط العريضػة لالسػتراتيجية الجديػدةأف يتفقوا عمػى الخطػ

 .مف الموارد لمقياـ بالتغيرات الضرورية

  :الحاجػة إلػى التغييػر اإلسػتراتيجي  إبػرازيجية المحػيط اازرؽ البػد مػف تنفيذ إسػتراتلعقبة الدا ع
ناميكي يتطمب أف يفهـ ولكي تتحوؿ اإلستراتيجية إلى تحرؾ دي، وكيفية تحقيقه بموارد محدودة

 عمى أساس هذي الرؤية بطريقة معنوية ومستدامة. التصرؼعميهـ و  عمهينبغي  اا راد ما

 إحػػدا المفػػاهيـ اإلداريػػة التػػي تنطػػوي عمػػى إرشػػاد متخػػذي القػػرار  ػػي  العقبػػة السياسػػية: السياسػػة
وأف ، المنظمػة وُتحكػـ تنفيػػذ ااعمػاؿ وُتسػػهـ  ػي تنظػػيـ العالقػات الداخميػػة والخارجيػة لممنظمػػة

الوقت نفسه عامة لمتخذي القرار مهما كاف مستواهـ التنظيمي و ي  السياسة هي أداة إرشادية
 عضاء المنظمة وتعمؿ عمى جعمها منسجمة ومتشابهة نسبيًا.أ ُتحكـ وتقيد سموكيات 
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 ( 5-1) شكلال

 العقبات المنظماتية
Source: Siegemund, Carsten., (2009), “Blue Ocean Strategy for Small 

and Midsized Companies in Germany”., Bod-Books on 

D,Germany,p.43. 

  جعل التنفيذ جزءاا محورياا ضمن اإلستراتيجية 

Making the implementation a central part within the strategic  
يتـ تقميؿ مخاطر اإلدارة عف طريؽ بناء كؿ إسػتراتيجية تهػدؼ المنظمػة إلػى إسػتغاللها  ػي 

ينبغي بذؿ جهد إضػا ي  ولتحقيؽ نجاح أية إستراتيجية، مة لمتطبيؽكوف قابالمحيط اازرؽ والتي ت
وعنػدها ستصػؿ المنظمػة ء  ريؽ العمؿ بتحديد اإلرتباطات والتفسػيرات والتوقعػات مف جميع أعضا

 عمميػة ، (Kim & Mauborgne, 2005: 150) إلػى إيجػاد محيطػات زرقػاء لػـ تكتشػؼ بعػد
تنفيػػذها بالنسػػبة لممنظمػػات تعػػود إلػػى امتالكهػػا لرأسػػماؿ هيػػر إيجػػاد إسػػتراتيجية المحػػيط اازرؽ و 

وف الطػوعي لممنظمػات مػف رسػـ مسػار متفػرد مػف حيػث ابحيث يمكف االلتزاـ والثقة والتع، ممموس
  السػػػػػػػػرعة والنوعيػػػػػػػػة والثبػػػػػػػػات  ػػػػػػػػي تنفيػػػػػػػػذ التحػػػػػػػػوالت االسػػػػػػػػتراتيجية بسػػػػػػػػرعة وبكمفػػػػػػػػة منخفضػػػػػػػػة

 (.84 :2009، البناء) نقاًل مف( 569 :2056، محمود)
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  importance of Blue Ocean Leadership أىمية قيادة المحيط االزرق. 8
 لى أهمية قيادة المحيط اازرؽ باآلتي:إ( Kim & Mauborgn, 2006:2) أشار 

 حمقػػة الوصػػؿ بػػيف القػػادة والتػػابعيف  هػػي تركػػز عمػػى نػػوع ااعمػػاؿ والنشػػاطات التػػي يبتغيهػػا  تعػػد
يحققػػه التػػابعيف  ػػي مجػػاؿ  لتقػػديـ نقمػػة نوعيػػة  ػػي نتػػائج مػػاالقػػادة والتػػي يكونػػوف بحاجػػة لهػػا 
 يحققوي عمى الصعيد الفردي. االبداع والعمؿ المنظمي وليس ما

  بالبيئػػػة والتػػػي تركػػػز عمػػػى مايجعػػػؿ القػػػادة أ ػػػراد  عػػػاليف ومهمػػػيف  ػػػي ضػػػوء الحقػػػائؽ المرتبطػػػة
 .تواجهها منظماتهـ

 مة المنظمة.مواكبة التغيرات المحيطة وتوظيفها بما يسهـ  ي خد 

  البوتقة التي تنصهر داخمها كا ة المفاهيـ وااستراتيجيات والسياسات والمستويات اإلداريػة تمثؿ
 لتصؿ إلى القيادة الشاممة الموزعة وحسب إحتياجاتها لموصوؿ إلى عممية إبتكار القيمة.

 ات تسػػػهؿ لممنظمػػػة تحقيػػػؽ ااهػػػداؼ المرسػػػومة عػػػف طريػػػؽ إسػػػتثمار الوقػػػت اإلضػػػا ي لمممارسػػػ
 .واإلجراءات القيادية والمضا ة إلى العمؿ الروتيني المنظـ

ثابتة بؿ هي مجموعة مػف زرؽ ليست عممية مستقرة ااترا الباحثة أف إيجاد قيادة المحيط 
تشػػجيع بالعػػالييف بػػأعمى قػػدر ممكػػف ثير والتػػأالعمميػػات المتحركػػة إذ تعمػػؿ المنظمػػة عمػػى التحفيػػز 

القػػادة  مػػف قبػػؿإسػػتثمار الوقػػت خػػالؿ  مػػف قػػؿأكيػػد عمػػى الكمفػػة ااتحقيػػؽ نتػػائج أ ضػػؿ والتلاد اا ػػر 
يب مػف أهميػة لقيػادة يمكف أف نضػيؼ إلػى ماتقػدـ كما  مف الموارد ااكثر محدودية وأكثرها ثمنا. عدِّ

إمػتالؾ التفكيػر والمعر ػة  دي عػف طريػؽتأثيراتها المحتممة لتحقيػؽ الػذكاء الريػا  ي المحيط اازرؽ
التػي سػتبحث الدراسػة الحاليػة و تحقيؽ متطمبات الجامعػة الرياديػة ف تأثيراتها  ي الريادييف  ضاًل ع

 عنها.
  Pillars of Blue ocean leadership :مرتكزات قيادة المحيط االزرق. 9

  :تتمثػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػاآلتيتعتمػػػػػػػػػػػػد قيػػػػػػػػػػػػادة المحػػػػػػػػػػػػيط اازرؽ عمػػػػػػػػػػػػى أربعػػػػػػػػػػػػة ركػػػػػػػػػػػػائز أساسػػػػػػػػػػػػية 
(Kim & Mauborgn, 2006:2 ) 

ؽ العناف لمتػابعيف أصػحاب المواهػب والطاقػات المخزونػة مػف القيػادييف الػذيف طالإ :الركيزة االولى
 هػي . ما اليكفيػافوحػدهُ  أف الػوعي والمعر ػة إذمػف اا عػاؿ  تنوع وكػاؼٍ يكوف لديهـ مخزوف مُ 

لتقػديـ نقمػة نوعيػة  ػي نتػائج  قػادة بحاجػة لهػاتركز عمى نوع ااعماؿ والنشاطات التي يكوف ال
يحققونػػه عمػػى الصػػعيد  ي مجػػاؿ اإلبػػداع والعمػػؿ المنظمػػي ولػػيس عمػػى مػػامػػا يحققػػه اا ػػراد  ػػ

واإلجػػػػراءات والنشػػػػاطات تػػػػوازي مجمػػػػؿ سػػػػيرة المنظمػػػػة  أف مجمػػػػؿ هػػػػذي التػػػػدابيرإذ  .الفػػػػردي
سػػػػتراتيجياتها ف الهػػػػدؼ والغايػػػػة هنػػػػا هػػػػو تطػػػػوير و ، واي يجػػػػاد قيػػػػادة ذات نهػػػػج معتمػػػػدة عمػػػػى واي اي
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هػػػذي و مباشػػػر بػػػااداء.  شػػػكؿوتكػػػوف مرتبطػػػة ب، إجػػراءات وصػػػي  عمػػػؿ سػػػهمة الرقابػػػة والقيػػػاس
الفروقػػات  ػػي القيػػادة تؤكػػد وجػػود نتػػائج هامػػة لموقػػت والمػػوارد المطمػػوبيف إلحػػداث التغييػػر مػػف 

يكػػوف البينمػػا  حػػداث تغييػػر  ػػي نشػػاطات الفػػرد وأ عالػػهإويكػػوف مػػف السػػهؿ ، أجػػؿ أداء أعمػػى
 ياته.حداث مثؿ هذا التغيير  ي قيمه وصفاته وسموكإبنفس السهولة 

الػػذيف يعممػوف عمػػى أرض  مشػاركة اا ػراد عػف طريػػؽربػط القيػادة بحقػػائؽ السػوؽ : الركيززة الثانيززة
ف أسػػػػاليب القيػػػػادة التػػػػي إذ أ يػػػػاـ بػػػػذلؾ وبإسػػػػتطاعتهـ مواجهتهػػػػا.الواقػػػػع ولهػػػػـ القػػػػدرة عمػػػػى الق

وبعيػػدة عنػػه وعػػف  تػػرتبط بمػػا تهػػدؼ إليػػه المنظمػػة تنتهجهػػا المنظمػػات هػػي أسػػاليب عامػػة ال
تحقيقػػه مػػف نتػػائج مرتبطػػة يتوقػػع العػػامميف  ػػي  بعيػػدة عػػف مػػا  ضػػاًل عػػف كونهػػاف زبائنهػػا عيػػو 

 وهػذا ال، فيف ومهتمػيعمى ما يجعؿ القادة أ رادًا  عال ازرؽاقيادة المحيط إذ تركز  .بااسواؽ
يػػأتي مػػف  ػػراغ ولكػػف  ػػي ضػػوء الحقػػائؽ المرتبطػػة بااسػػواؽ والتػػي تواجههػػا منظمػػاتهـ وكػػذلؾ 

المباشػػػػرة والتػػػػي يقومػػػػوف بتقػػػػديمها والتػػػػي  ػػػػي معظمهػػػػا يبػػػػدي القػػػػادة مػػػػدا تػػػػأثيرهـ تقػػػػاريرهـ 
 .و اعميتهـ  ي مجرا وأعماؿ ونشاطات منظماتهـ

 ت الػذي تواجػه بػه الحقػائؽدارة  ي الوقػاإلتوزيع القيادة عمى مختمؼ مستويات إف : الركيزة الثالثة
ف اي و ، عمى كؿ المستويات وااصعدة قادة يتطمب مف المنظمات اليـو أف يكوف لديها، السوقية

كبيػػر  شػػكؿوب هي عميػػه مػػف تركيػػزت عمػػى مػػايػػالتػػي نشػػاهدها اليػػـو بقمعظػػـ البػػرامج القياديػػة 
 ي الوقت الذي يتطمب مػف المنظمػات الناجحػة أف تمتمػؾ قػادة يقومػوف ، عمى البقاء  ي القمة

ع بعضػػها بوجػػود مػػ النشػػاطات تتكامػػؿ أنػػواع  جميػػع .مها ومسػػاندتها عمػػى ااصػػعدة كا ػػةبػػدع
الذيف يكونوف أقػرب ( شرا ياإل) وااعماؿ المقدمة مف قبؿ قادة الخط ااوؿ، التوجيه والتحفيز

ٍاذ يتطمػػػػػب مػػػػػف المػػػػػديريف التنفيػػػػػذييف أف يقومػػػػػوا بتحويػػػػػؿ جػػػػػزء مػػػػػف ، مكػػػػػف مػػػػػف السػػػػػوؽيُ  مػػػػػا
 وؿاامسػػػػؤولياتهـ إلػػػػى أسػػػػفؿ هػػػػـر المنظمػػػػة بحيػػػػث يكػػػػوف بٍاسػػػػتطاعة التػػػػابعيف  ػػػػي الخػػػػط 

يجػػاد قػػادة إوبػػه تكػػوف المنظمػػات بحاجػػة إلػػى ، وؿااتقػػديـ النشػػاطات مػػف الخػػط ( ا ياشػػر إلا)
.  قيػػػادة داريػػػة متنوعػػػةإ ػػػاعميف  ػػػي أعمػػػاؽ  روعهػػػا مػػػف خػػػالؿ توزيػػػع القيػػػادة عبػػػر مسػػػتويات 

العميػػا ) زرؽ تركػػز عمػػى القيػػادة الشػػاممة الموزعػػة عمػػى المسػػتويات اإلداريػػة الثالثػػةااالمحػػيط 
 قيػػػادة المحػػػيط اازرؽ عمػػػى أنهػػػا القيػػػادة التػػػي تقػػػـو بفػػػتح إلػػػى رَظػػػنويُ ، (شػػػرا يةواإلوالوسػػػطى 

المسػتويات اإلداريػة الثالثػػة محػيط المواهػب هيػػر الفعالػة وكػذلؾ الطاقػػات التػي تتػداخؿ ضػػمف 
كبيػر  شػكؿ. ومف الواضح بأف هذي المسػتويات الثالثػة تختمػؼ بعضػها عػف بعػض بلممنظمات

لكػؿ منهػا قػدرة وظيفيػة ووصػفية خاصػة بهػا بااضػا ة  إذ، لفاعميةمستوا قيادة مختمفة ا مكؿ 
 العوامػػؿ التػػي تقػػـو  .إلػػى بيئػػة مهػػاـ مختمفػػة مػػع تركيزهػػا عمػػى تفاعالتهػػا مػػع البيئػػة الخارجيػػة



26 

كػؿ مسػتوا مػف  بتعريؼ القيادة الجيدة تأتي مف نشاطات وأ عػاؿ القػادة والتػي يحتاجونهػا عنػد
  .المستويات اإلدارية

.هالبًا ماينظر إلى ر عاٍؿ ونشاطات بأدنى كمفة ممكنةالوصوؿ الى قيادة ذات تأثي: لرابعةالركيزة ا
ولكػػف مػػع المنا سػػة ، تػػادةممارسػػات القيػػادة عمػػى أنهػػا مهػػاـ إضػػا ية عمػػى المهػػاـ اليوميػػة المع

وقػػت االـز يجػػد القيػػادييف ال ال، داري والمسػػاعديف إلػػى الحػػد اادنػػىعػػداد الفريػػؽ اإلا وتخفػػيض 
وهنا ، وحدي كفيؿ بوضعهـ تحت ضغط العمؿ  القياـ بالمهاـ اليومية، سة دورهـ القياديلممار 

قيػػادة المحػػػيط و  النػػادر أف يقومػػػوا بػػأي مهػػاـ اخػػػرا.ومػػػف  يكػػوف إختصػػار الوقػػػت هيػػر كػػاؼٍ 
اازرؽ إستوعبت وتخطت عممية المقارنة بيف الكمفة وتحقيؽ النتائج وذلؾ عف طريؽ التركيز 

شػطة التػي مػف شػأنها إظهػار المواهػب والطاقػات الكامنػة مػف أجػؿ تحسػيف عمى ااعمػاؿ واان
إلػػػى تحفيػػػز هنػػػا يعػػػزا تحقيػػػؽ النتػػػائج  إذ مػػػف حسػػػاب أنشػػػطة أخػػػرا  ػػػي القيػػػادةااداء وذلػػػؾ 

بينمػػػا تعػػػزا التكمفػػػة إلػػػى االسػػػتثمار ، مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ ااهػػػداؼ المطموبػػػةومشػػػاركة الجميػػػع 
 دودة وااكثرها تكمفة.الناجح لموقت الذي يعد مف الموارد المح

 ق زرلقيادة المحيط األ  الذىنية خارطةال. 11

The Mind Map Of Blue Ocean Leadership 

توضػػيح  هرؽ إذ يػػتـ عػف طريقػػلقيػػادة المحػيط ااز  الخارطػة الذهنيػػة( 6-5) شػػكؿيوضػح ال 
دارية لقيادة اإلمف المهـ والضروري أف تكوف او ، ة الذهنية لهذا النوع مف القيادةالصورة أو الخارط

وعميػه  ػأف قػراءة الخارطػة ، بما  يها وجػود الفجػوات الكبيػرة  ػي المنظمػة العميا مدركة لهذي الصورة
 (www.knowledge.insead.edu) الذهنيػػػػة لهػػػػذي القيػػػػادة يػػػػتـ عمػػػػى و ػػػػؽ ااتجاهػػػػات اآلتيػػػػة

(Kim &Mauborgn,2006:2): 
 

http://www.knowledge.insead.edu/
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 ( 6-1) شكلال

 طة الذىنية لقيادة المحيط االزرقالخار 
Source: Kim,W. & Mauborgne, R., (2014), “ The Mind Map Of Blue 

Ocean Leadership”,.www.Knowledge.insead.edu/leadership-

management/the-mind-map-of-blue-ocean-leadership.  
 

 : إكتشاف المواىب غير المستغمة وطاقة الموارد البشرية /اإلتجاه االول
كانػػت ظاهريػػة أـ أبالمهػػارات والمواهػػب المتحققػػة وهيػػر المتحققػػة سػػواء هػػذا االتجػػاي يتعمػػؽ 

إكتشػػاؼ ، مػػف تعزيػػز طاقػػات وقػػدرات المػػوارد البشػػريةوتتضػػمف كػػؿ  كامنػػة ضػػمف نفػػس المنظمػػة
و يمػػا يػػأتي ( 7-5) شػػكؿو ػػؾ إرتبػػاط التػػابعيف ضػػمف المعػػدؿ العػػالمي ال، المواهػػب هيػػر المسػػتغمة

شػكاؿ ونمػاذج وضػعت مػف قبػؿ الباحثػة ضػػمف أب ةالنظريػػ عممػًا بأنػه تػـ تمثيػؿ، توضػيح لكػؿ منهػا
 تصوراتها وقراءاتها النظرية. 

 

http://www.knowledge.insead.edu/leadership-management/the-mind-map-of-blue-ocean-leadership
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 ( 7-1) شكلال

 الميارات والمواىب المتحققة لمتابعيين غير المستثمرين في عمل
Source: Kim W.Chan & Mauborgne R, (2014), The Mind Map Of Blue 

Ocean Leadership www.Knowledge.insead.edu/leadership -

management/the-mind-map-of-blue-ocean-leadership. 
 تعزيز طاقات وقدرات الموارد البشرية  . أ

Enhance the capacity and capabilities of human resources 

الخاصة لفنية والمعر ية يقصد بالموارد البشرية هنا بأنها تمؾ الطاقة المتمثمة  ي المهارات ا 
، العنػػزي) ت بأقػػؿ التكػػاليؼ والجهػػود الممكنػػةشػػكالوحػػؿ الم ف  ػػي  هػػـ وتخطػػيط ااعمػػاؿبالتػػابعي
، لكػؿ منظمػة عػددًا مػف الطاقػات بػأف( Doherty & Mayer,2003:2) ويشػير (.26: 2008
أكبػر وبالتأكيػد سػيكوف لهػا  رصػة ، نها يمكف أف تو ر نقاط قػوة لػديهااستطاعت اإلستفادة م إذا ما

ذا مػا عممػت المنظمػة عمػى تحسػيف وتطػوير الطاقػات المتاحػة  .عالجة مشػاكمها بصػورة أ ضػؿلم واي
بػؿ  إذ أف بنػاء الطاقػات لػيس تر ػاً ، لديها  أف ذلػؾ سػيحقؽ لهػا مسػتويات عاليػة مػف ااداء الفاعػؿ

 شػػػكؿ ػػػي توزيػػػع مواردهػػػا بالهػػػو مفتػػػاح لإلسػػػتدامة عمػػػى المػػػدا الطويػػػؿ إذا مػػػا نجحػػػت المنظمػػػة 
نشاء روابط وثيقة مع البيئة المحيطة مػف خػالؿ تقػديـ و  الصحيح وهػذا ، منتجػات ذات قيمػة عاليػةاي

. ويعػػد بنػػاء الطاقػػة مف بيئػػة ااعمػػاؿ أكبػػر  تػػرة ممكنػػةمايزيػػد مػػف  رصػػة المنظمػػة  ػػي البقػػاء ضػػ
إذا ماتمت عمميات التطوير عمػى مسػتوا جميػع المػوارد ، بمثابة عمميات إصالحية داخؿ المنظمة

عمػػاؿ بػػأف منظمػػات اا( Bhatt and Grover, 2005: 255) وضػػح كػػؿ مػػفو  .المتاحػػة
، مػػوارد وبنػػاء الطاقػػة المنظميػػة: إختيػػار الليتػػيف إسػػتراتجيتيف وهمػػاآالمعاصػػرة تحػػرص عمػػى إدارة 

http://www.knowledge.insead.edu/leadership%20%20-management/the-mind-map-of-blue-ocean-leadership
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ليات إختيار الموارد تصنع ريع اقتصادي عندما تطبؽ المنظمات تقانة معمومات راقيػة مػف أجػؿ  آ
كمػػػا أف إمػػػتالؾ الطاقػػػات وبػػػااخص الطاقػػػة ، د  ػػػي الموقػػػع السػػػوقيفعػػػة مػػػف المػػػوار إكتسػػػاب المن

 المعر ية يؤدي إلى عمؿ أ ضؿ  ي إكتساب الموارد وتنميتها.
 :Discover untapped talentالمستغمة  غير المواىب إكتشاف . ب

إلى مواهب والذي يتحقؽ عف طريؽ الخبرات والممارسػات  موارد البشريةعندما يتـ تحويؿ ال
 ػػراد الػػذيف يتحولػػوف إلػػى قػػدرات بشػػرية عاليػػة ااداء بالمقارنػػة مػػع المنا سػػيف أو حتػػى اا ضػػؿ لأل

وهبػة هػي ااكثػر قيمػة مػف أي  الم (.Bryan et. al.,1999,189) عمػى مسػتوا ااداء العػالمي
خػػر وهػػي تمثػػؿ المصػػدر ااخيػػر لكػػؿ رأس مػػاؿ  كػػري ضػػروري لمنجػػاح العػػالمي.  القيمػػة آوقػػت 

 إال أف اا ػػػراد الموهػػػوبيف، لمنظمػػػاتذوي المقػػػدرة والموهبػػػة رهػػػـ تزايػػػدهـ  ػػػي ا المتزايػػػدة لمتػػػابعيف
(Talented People )يعمػػؿ مػػنهـ  ػػي مػػف وأف ، بكثيػػر مػػاهو متػػاح مػػنهـ طمػػب عمػػيهـال يفػػوؽ

نمػػػا عمػػػى المسػػػتوا  شػػػكؿمجػػػاالت المعر ػػػة ي اليػػػوـ معيػػػارًا أساسػػػيًا لػػػيس عمػػػى مسػػػتوا المنظمػػػة واي
مف الفئات المهمة التي يتـ التركيػز عميهػا والتػي ( Creative Class) ةالدولي. وتعد الفئة الخالق

 (.Florida,2004,126) والتكنولوجيا الجديدةوالمحتوا  ميداف إنشاء اا كار تعمؿ  ي
 لعالمي المعدل ا ضمن( التابعين) الموارد البشرية إرتباط فك . ت

The disengagement of human resources (personnel) within a global 

average: 
حػػوؿ العػػالـ هػػـ  تػػـ دراسػػتها  ػػي الػػدوؿ التػػي المػػوارد البشػػرية مػػف الغالبيػػة بػػأفالفكػػرة  تكمػػف

 إنتاجيػاتهـ ناحيػة مػف المنظمػة  ػي مػا إسػتفادة دوف( مطمقػي الحريػة) مػرتبطيف بعمػؿ هير عامميف
 هػـ العػامميف هػؤالء مثػؿ، الالإنتاجيػة بأسػاليبهـ مقتنعيف هير يكونوف وبالتالي ياتهـوقابم ومهاراتهـ

 (.8-5) شكؿال الذيف يعتبروف بالنسبة لمقيادة مف هير الزبائف ا رادا
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 ( 8-1) شكلال

 ضمن المعدل العالمي( التابعين) فك إرتباط الموارد البشرية
Source: Kim W. & Mauborgne R, (2014), “ The Mind Map Of Blue 

Ocean Leadership.P.2. ،”.  

WWW.Knowledge.insead.edu/leadership-management/on-blue-ocean-

leadership  
 

 األختالفات الرئيسة في نيج القيادة التقميدية / اإلتجاه الثاني
Main differences in the traditional leadership approach 

مػػف المهػػـ أف يكػػوف هنػػاؾ  هػػـ لهػػذا الموضػػوع  هػػو عمػػى قػػدر مػػف ااهميػػة لتدارسػػه بجديػػة 
ووضع الحموؿ المناسبة له.  في الوقت الذي اليكػوف لمقػادة نيػة مسػبقة  ػي موضػوع تػرؾ التػابعيف 

ادة ومػديري يكػوف مػف الضػروري عمػى القػ ـ  ي أعماؿ مثمرة وكذلؾ مهػاراتهـدوف إستغالؿ طاقاته
 تتمثػػػػؿ بػػػػاآلتي:المػػػػوارد البشػػػػرية أف يفهمػػػػوا المبػػػػادئ التػػػػي تطرحهػػػػا قيػػػػادة المحػػػػيط اازرؽ والتػػػػي 

(3Kim&Mauborgne, 2014,): 

 .تركز عمى النشاطات وااعماؿ التي تمتمؾ تأثيرًا مباشرًا عمى قياس ااداء . أ

 يتوجب إرتباط القيادة بحقائؽ متعمقة بالسوؽ. . ب

 .منظمة لكي يكوف باامكاف تحقيقهاتوزيع المبادئ عبر ال . ت

http://www.knowledge.insead.edu/leadership-management/on-blue-ocean-leadership
http://www.knowledge.insead.edu/leadership-management/on-blue-ocean-leadership
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يجادهػػا لتحقيػػؽ نقمػػة نوعيػػة  . ث التركيػػز عمػػى النشػػاطات وااعمػػاؿ التػػي يتوجػػب عمػػيهـ زيادتهػػا واي
 .وتغيير قوة القيادة

بمعنػى ، القادة مزيدًا مف المجػاؿ والوقػت مف دوف تحقيؽ هذي المبادئ  ميس باامكاف منحو 
صورة متكاممة مف خالؿ إستغالؿ الوقت وهذا يختمػؼ أف هناؾ القميؿ مف الوقت إلنجاز مهامهـ ب

( 9-5) شػػكؿويوضػػح ال (.المحػػيط ااحمػػر)  ػػي مقاربػػةيديػػة ومنهجياتهػػا عػػف أسػػاليب القيػػادة التقم
 عف القيادة لممحيط اازرؽ. مضاميف اإلختال ات وااساسيات  ي أساليب القيادة التقميدية

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 (9-1) شكلال
 عن القيادة لممحيط األزرق القيادة التقميدية ساسيات في أساليبمضامين اإلختالفات واأل
 و)قيادة المحيط األزرق( (القيادة التقميدية)

Source: Kim W & Mauborgne R, (2014), “ The Mind Map Of Blue 

Ocean Leadership”, P.4.  
 

 تكػوف متميػزة عمػى النػواحي التاليػة والتػي أف االختال ػات تتمركػز (9-5) شػكؿيتضح مف ال
 قيادة المحيط االزرؽ عف منهج القيادة التقميدية: بمنهج

 Focus on business activities التركيز عمى األعمال واألنشطة .1
فات الشخصػػػػية واانمػػػػاط تركػػػػز ااسػػػػاليب القياديػػػػة المسػػػػتخدمة  ػػػػي المنظمػػػػات عمػػػػى الصػػػػ

  ضػاًل عػفالزبػائف ليػه المنظمػة و ة عف ما تهدؼ إبعيدلتي تكوف هالبًا صعبة التغيير و ا، السموكية
جاءت به الدراسات السػابقة كونها بعيدة عف النتائج السوقية التي يتوقع تحقيقها لمتابعيف. وهذا ما 

، القائػػدتواجػػد  يهػػا يالتػػي تتصػػؿ بػػالمواقؼ التػػي ( Situational Theory) النظريػػة الموقفيػػة  ػػي
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ف كاف ش إذا وجد نفسه  ي موقؼ  أف يصبح قائداً  خصًا عاديًا يمكف هي ترا بأف أي  رد حتى واي
وتنػدرج هػذي النظريػة ضػمف الفكػر السػموكي الػذي يػرا  .وتتطمب منػه إيجػاد حػؿ لتمػؾ اازمػةأزمة 

تعتمػػد عمػػى المتغيػػرات المختمفػػة  وهػػي (.3، 2004، عسػػاؼ) بػػأف القيػػادة محصػػمة عوامػػؿ موقفيػػة
 مقائػد والسػػموؾ الػذي يتمتػع بػػه.التػي تحػيط بكػؿ موقػػؼ أكثػر ممػا تعتمػد عمػػى السػمات الشخصػية ل

أف الموقؼ الذي يواجهه القائد هو المتغير الوحيد الذي  أخر يؤخذ عميها كنقطة سمبيةومف جانب 
 يسيطر ويتحكـ  ي سموؾ القائد. 

 ػػي تحقيػػؽ عمميػػة التفاعػػؿ بػػيف المهػػارات اإلنسػػانية  وتػػرا الباحثػػة أهميػػة القيػػادة التفاعميػػة 
وتصػػػبح القيػػػادة وظيفػػػة تسػػػاعد اا ػػػراد  ػػػػي ، إلبتكػػػار واابػػػػداعلمشػػػخص وبػػػيف مواقػػػؼ تسػػػتدعي ا

 ؾ المواقػػػؼسػػػتفادة مػػػف تمػػػت وتحقيػػػؽ ااهػػػداؼ وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ اإلشػػػكالالمنظمػػػة عمػػػى حػػػؿ الم
بيف عدد ف بمدا التكامؿ والتفاعؿ و رهمظهور القيادة ونشأتها أف  كما (.289، 2005، القريوتي)

، طبيعػػػة الجماعػػػة وخصائصػػػها، أ ػػػراد الجماعػػػة، دشخصػػػية القائػػػ: وهػػػي مػػػف المتغيػػػرات الرئيسػػػة
مػػف سػػمبياتها صػػعوبة تحويػػؿ اامػػور النظريػػة و . والعوامػػؿ الموقفيػػة والبيئيػػة، العالقػػات بػػيف أ رادهػػا

 ػالجمع بػيف ركػائز النظريػة الموقفيػة وبػيف ، (8، 2004، أبو الفضؿ) اة العمميةإلى توصيات لمحي
تزانػه  التػيمميػة النظرية التكانظرية السمات هو مايسمى ب تػرا بػأف ذكػاء القائػد وقدراتػه ومهاراتػه واي

 (.www.fao.org) عضاء التابعيف لغرض تحقيؽ االهداؼاامف وجهة نظر  يعد ضرورياً 
  بواقع وحقائق السوقاإلتصال  .2

Communication to reality and the realities of the market 
جهػوف حقػائؽ السػوؽ كػؿ مػا يجعػؿ اا ػراد التػابعيف يوابيادة المحيط اازرؽ بالسوؽ تبط قتر 

عمػػػػاؿ والنشػػػػاطات الخاصػػػػة ااب تعمقػػػػةيفيػػػػة تحقيػػػػؽ مػػػػدخالتهـ المكمعر ػػػػة يتطمػػػػب مػػػػنهـ إذ ، يػػػػوـ
وكذلؾ مايطمبوي مف قياداتهـ مف إجػراء العمميػات الالزمػة لموصػوؿ إلػى مخرجػات تعمػؿ ، بقياداتهـ

 (.Kim &Mauborgne,2014:7) جيػػد و عػػاؿ شػػكؿعمػػى تحقيػػؽ خدمػػة الزبػػائف ب اواًل واخيػػراً 
تخػػػتص بدراسػػػة  هػػػيو ، مػػػف وظػػػائؼ التسػػػويؽ  ػػػي المنظمػػػات اً أساسػػػي اً وتعػػػد دراسػػػات السػػػوؽ جػػػزء

 سػػػواؽ المنظمػػػة مثػػػؿ الطمػػػب والمبيعػػػات ومػػػف ثػػػـ توجيػػػه العػػػرضاوتحميػػػؿ العوامػػػؿ االقتصػػػادية 
 حقػػػػؽ أهػػػػدا ها االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة والتقنيػػػػة وهيرهػػػػامػػػػف السػػػػمع والخػػػػدمات وبمػػػػا ي( االنتػػػػاج)
 (.533، 2009، القيسي و العبيدي)
 Focus on all levels of the organizationالتركيز عمى كل مستويات المنظمة  .3

 مػػف خػػالؿ توزيػػع القيػػادة عمػػى لمفتػػاح لنجػػاح المنظمػػات االداريػػةاقيػػادة المحػػيط اازرؽ تعػد  
 ػػي حػػيف أف سػػػر ، تركػػز عمػػػى المسػػتويات العميػػا  قػػط البيػػة بػػرامج القيػػادة غ، مختمػػؼ المسػػتويات

 مػف الصػعب عمػى  نجاح المنظمات يكمف  ي إعطاء الصػالحيات لمقػادة عمػى جميػع المسػتويات.

http://www.fao.org/
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 المنظمػػات تتخػػذ اشػػكااًل مختمفػػة لتطػػوير أداء القػػادة عػػف ، العميػػا اإلرتقػػاء بػػااداء بمفردهػػاالقيػػادة 
 عمػى القػادة تفػويض المػوارد البشػػرية  .داريػةاإلادة عمػى مختمػؼ المسػػتويات طريػؽ توزيػع مهػاـ القيػ

توزيػػػػع المسػػػػؤوليات عمػػػػى كا ػػػػة و  دنػػػػى لتقػػػػديـ مسػػػػتوا خدمػػػػة متميػػػػزااداريػػػػة اإلمػػػػف المسػػػػتويات 
مػػف خػػالؿ  ـ حصػػرها عمػػى القيػػادة العميػػا  قػػطوعػػد( شػػرا يةواإلالعميػػا والوسػػطى ) مسػػتويات القيػػادة

يجػاد قفػزة نوعيػة  ػػي إمسػتغمة وصػواًل الػى الهيػر اف لممواهػب والطاقػات طػالؽ العنػإل سػح المجػاؿ 
العوامػػػؿ التػػػي تحػػػدد مالمػػػح القيػػػادة و  لكػػػؿ مػػػف المػػػوارد البشػػػرية والزبػػػائف.( إبتكػػػار القيمػػػة) القيمػػػة

 الناجحػػػػػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػػػػػتمد مػػػػػػػػػػػػػػػػف ااعمػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ واانشػػػػػػػػػػػػػػػػطة لمقيػػػػػػػػػػػػػػػػادييف  ػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػػػػػتويات
(Kim&Mauborgne,2014:3.) رحتهػػػػا إسػػػػتراتيجية المحػػػػيط ؿ التػػػػي طوسػػػػيتـ إعتمػػػػاد العوامػػػػ

قيػػادة  صػػؿ بموضػػوعقيػػادة المحػػيط اازرؽ مػػع إضػػا ة لمتغيػػرات تتتعتمػػدي د معتمػػمتغيػػر كاازرؽ 
إكمػاؿ قػوة ، إتقػاف المعبػة المسػتهد ةتتمثػؿ بوالتػي ( 50-5) شػكؿال موضحة  ػيوالالمحيط اازرؽ 

 (.Jamil,. 2008:3) الحفاظ عمى المرونةو ، عرض التعاوف، الالعبيف
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 :(53-50، 2052، الطالب و البناء) شرح موجز لكؿ مف هذي العوامؿ يأتيو يما 
  :Mastery of the target gameإتقان المعبة المستيدفة  . أ

ي تأخػػػذ بنظػػػر االعتبػػػار كػػػؿ تػػػهة سػػػيناريوهات لتػػػوازف المنظمػػػة الهػػػي عمميػػػة توقػػػع وصػػػيا
تحديد كيفيػة  يها يتـ و ، الخطوة ااولى لإلبداع الناجحتمثؿ الالعبيف المؤثريف  ي تمؾ البيئة وهي 

 لـ يسبؽ إستخدامها.الحصوؿ عمى مدخالت جديدة لممنظمة 
 Complete power players عبينالالإكمال قوة  . ب

وهػذي القػوة  لممنتجات الرئيسة يتـ تحديد المجاؿ الذي تبدع  يه المنظمة كونه مكماًل أساسياً 
ف ممارسػػة اإلبػػداع تحمػػي المنظمػػات عػػف طريػػؽ طػػرح سػػمع أو خػػدمات أإذ ، تزيػػد مػػف قػػوة اإلبػػداع

سػػػتبعاد المنتجػػػػات المتقادمػػػة أو التػػػػي لػػػـ تمػػػػؽ الػػػػرواج آليػػػػة إل درار مػػػف خػػػػالؿ إيجػػػاجديػػػدة بإسػػػػتم
مباشػر حمايػة ضػماف مسػتقبؿ المنظمػة لتفػوز  شػكؿف حمايػة اإلبػداع تعنػي بإومػف ثػـ  ػ، المطموب

 بحصة كبيرة  ي السوؽ.
 Cooperationالتعاون  . ت

ؿ يقػػػود إلػػػى تحقيػػػؽ  ااسػػػموب الفرقػػػي  ػػػي العمػػػ، تأسػػػيس شػػػراكة مػػػع الالعبػػػيف  ػػػي السػػػوؽ
عبػػر تحفيػػز أعضػػاء الفريػػؽ عمػػى التفكيػػر المسػػتقبمي ذي النهايػػات المفتوحػػة أو ، بػػداع الجمعػػياإل

وتحديػد المسػار االسػتراتيجي الػذي يجعػؿ  ريػؽ القيػادة ، (التفكير  ي رهبػات الزبػوف) هير المحددة
وتحفيػػػزهـ عمػػػى ، مػػػف أجػػػؿ السػػػعي لتطويرهػػػا، مػػػع مجمػػػس اإلدارة يحػػػدداف رؤيػػػة منظميػػػة مشػػػتركة

 (.Jones,2002,35) نقاًل عف( 47، 2009، البناء) نجاحها
 Enhancing flexibilityتعزيز المرونة  . ث

 تتعػػػػػػػزز قػػػػػػػدرة المنظمػػػػػػػة عنػػػػػػػدما تتكيػػػػػػػؼ مػػػػػػػع التغيػػػػػػػرات البيئيػػػػػػػة بأسػػػػػػػموب مبػػػػػػػدع وعػػػػػػػف 
 لػػػذلؾ  ػػػأف المنظمػػػات التػػػي ترهػػػػب ، لػػػى أسػػػواؽ جديػػػدةإطريػػػؽ تقػػػديـ منتجػػػات جديػػػدة أو الولػػػوج 

 نقػػػاًل عػػػف( 50، 2052، طالػػػب والبنػػػاء) كيػػػؼ مػػػع مسػػػتجدات البيئػػػةبالبقػػػاء تكػػػوف قػػػادرة عمػػػى الت
(Pitts & Leis,1996,129.) 

 (المواهػػػػػػػب والطاقػػػػػػػات هيػػػػػػػر المسػػػػػػػتغمة) وتقتػػػػػػػرح الباحثػػػػػػػة إضػػػػػػػا ة عامػػػػػػػؿ قػػػػػػػدرات القائػػػػػػػد
(Leader Capabilitie )شػكؿوكمػا موضػح  ػي القيػادة المحػيط االزرؽ ل، لػى العوامػؿ السػابقةإ 
ف القيػػػادة اي و ، مػػػف عناصػػر القػػػدرة اإلسػػتراتيجية لممنظمػػػة اً عنصػػػر  البشػػري المػػػوردإذ ُيعػػد ، (5-55)

صػبح هػذا المػورد أحػد موجػودات المنظمػة و أ، توصؼ بكونها قدرة إسػتراتيجية لمنظمػات ااعمػاؿ
بتكػار  شػكؿلذلؾ يجب إسػتثماري ب، وله قيمة تفوؽ قيمة الموجودات ااخرا  عػاؿ ليحقػؽ المنفعػة واي

بػػؿ هػػو إنفػػاؽ إسػػتثماري عنػػد إمػػتالؾ ، فػػاؽ عميػػه لػػيس إنفاقػػًا أو كمفػػة متغيػػرة اإلن، القيمػػة لممنظمػػة
تمؾ المنظمات لقيادات إدارية لها القدرة عمى تقبػؿ آراء التػابعيف ولػديها درجػات عاليػة مػف االلتػزاـ 

 .المنظمي
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 عوامل إستراتيجية المحيط األزرق 

 ثةالباح عدادإ المصدر:
 يادة التأثير من خالل إستغالل الوقت بأدنى الكمفق ياراتمتابعة م .4

Follow up the influencing leadership skills through use of time at 

lowest costs.  
تػػرتبط قيػػادة المحػػيط اازرؽ مثمهػػا مثػػؿ إسػػتراتيجية المحػػيط اازرؽ بعمميػػة إيجػػاد وتحقيػػؽ 

ممارسػػػات القياديػػػة لإذ أف ا. عمػػػى الػػػدواـ اربػػػاح والػػػدخؿ المػػػربحأي تحقيػػػؽ ا، صػػػفريةكميػػػة هيػػػر 
عمميػة إحػداث تغييػر تػدريجي  ػي قػدرة وأف ، ؿ مضا ة إلى عمػؿ اا ػراد المنػتظـليست سوا عوام

قيػػادة المحػػيط وتػػدرؾ . ه وذلػػؾ عنػدما يكػػوف الوقػػت هيػػر كػػاؼالقيػادة هػػي أمػػر لػػيس بالسػػهؿ حدوثػػ
تها وذلؾ بالتركيز قدر المسػتطاع عمػى ذلؾ مف خالؿ الفصؿ الممنهج مابيف الكمفة وتأثيرا اازرؽ

يجػػاد   عػػالً  القػػادة مػػف نشػػاطات لمتقميػػؿ ممػػا يفعمونػػه ومػػاهـ بحاجػػة إليػػهمايحتاجػػه  لر ػػع وزيػػادة واي
تجػػاي إضػػا ة إلػػى الطاقػػات لمتوجػػه بإ هيػػر مسػػتغمة مػػف مهػػاراتمػػايمكف أف يػػو ري المحػػيط اازرؽ 

نيػػاف تحقيػػؽ الضػػغط والتػػأثير العػػالييف يع فإ ػػي سػػياقات القيػػادة  ػػو . إلػػى أداء أعمػػى وصػػوالً الهػػدؼ 
المنخفضػة تشػير  الكمفػة ، يػز اا ػراد نحػو تحقيػؽ نتػائج أ ضػؿإضػا ة إلػى تحف، تحفيز بأعمى قدر

القػادة مػف أكثػر المػوارد محدوديػػة  يعػد يوهػػذا بػدوري ، الوقػتإلػى قػدر أدنػى مػف ااسػتثمار المتعمػؽ ب
 ها ثمنًا.وأكثر 

 

 

األزرق المحيط قيادة  
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 :Bring about change ييرإحداث التغ/ اإلتجاه الثالث
إدراؾ ومعر ػػػػة التغييػػػػرات لممنظمػػػػات القػػػػدرة عمػػػػى  أف يكػػػػوف قيػػػػادة مسػػػػتقبمية إيجػػػػاديتطمػػػػب 

أثػر كبيػر  ػي  قيػادة وأنماطهػا مم، ومتى ما تحققت القيادة يكوف باإلمكاف إحداث التغيير، المطموبة
وتعػػد  (.570، 2002، مػػودح) هاأهػدا التفاعػؿ االنسػػاني الػالـز لتحقيػػؽ  إيجػػادنشػاط المنظمػػة  ػي 

القيػػػادة بمثابػػػة القمػػػب النػػػابض لمعمميػػػة اإلداريػػػة وهػػػي التقتصػػػر عمػػػى إصػػػدار ااوامػػػر والتعميمػػػات 
قامػػػة جسػػػور التواصػػػؿ  يهـر ػػػع الػػػروح المعنويػػػة لػػػدلمتػػػابعيف  قػػػط بػػػؿ تتعػػػدا ذلػػػؾ إلػػػى تحفيػػػز و  واي

أجػػػػؿ تحقيػػػػؽ ااهػػػػداؼ مػػػػف  والعالقػػػػات اإلنسػػػػانية المتبادلػػػػة بػػػػيف القيػػػػادة والتػػػػابعيف  ػػػػي المنظمػػػػة
ختال ػػات بػػيف ممارسػػات القيػػادة التقميديػػة وممارسػػات قيػػادة اإل( 52-5) شػػكؿويوضػػح ال المنشػػودة.

  :يةالمحيط اازرؽ وعمى و ؽ العوامؿ اآلت

 
 ( 12-1) شكلال

 جميع المستوياتبالنسبة لقيادة اإلدارية التغيير  
 إعدادالباحثة المصدر:

 ( Conventional Leadership Practices) ممارسات القيادة التقميدية . أ

القيػػادة  تكػػوف، (C L P) والتػػي يرمػػز لهػػا اختصػػاراً   ػػي حالػػة ممارسػػات القيػػادة التقميديػػة
سػػتثمار  يهػػا تحقيػػؽ بػػذلؾ يكػػوف اا، يوميػػة مػػدخمها هػػو تطػػوير المهػػاـجرائيػػة عمػػى اانشػػطة الاإل

االت تكػوف  يمػا يؤخػذ عميهػا بػأف ااتصػالمػوقفي  ستراتيجية عمػى التحميػؿاإلوتأكيد ، العائد السريع
جرائية هي قيػادة تشػغيمية ُتشػير إلػى قيػادة التفاصػيؿ والجزئيػات والقيادة اإل عند المواقؼ المطموبة.

 

 

 التغيير
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الذي يتطمب مػف لتركيز عمى العمميات يومًا بيوـ  بداًل مف ا. واإلجراءات وبالتالي هي قيادة كفاءة
انػػػػت ممارسػػػات القيػػػادة التقميديػػػة تتميػػػز بالمركزيػػػة والتسػػػػمطية ك، القيػػػادة ااداريػػػة العميػػػا القيػػػاـ بػػػه

 مما يحد مف تبادؿ اآلراء واا كػار والمشػاركة واابػداع.، والعقاب واالتصاؿ الهابط وااتجاي الواحد
واالتصػػاؿ ذي   ػػي حػػيف أف القيػػادة الديمقراطيػػة تقػػـو ممارسػػتها عمػػى الالمركزيػػة وتفػػويض السػػمطة

 وتقييـ اا كار الخالقة واابداع.يشجع التفاعؿ  مما اإلتجاهيف والثواب
 ( Blue Ocean Leadership Practices) ممارسات قيادة المحيط األزرق . ب

قيػػادة المحػػيط اازرؽ تجػػاي التغييػػر مػػف  تكػػوف ممارسػػاتإذ  (BOLP) ختصػػاراً إيرمػػز لهػػا و 
عمػى مػنح المزيػد مػف الوقػت ف القػدرة يو قػدمااخالؿ ماتحققه القيادة اإلداريػة العميػا مػف مػنح القػادة 

وتعتمد عمى الصورة المستقبمية لممنظمة مف خالؿ التركيز عمى التغييػر . ي رسـ مستقبؿ المنظمة
عميه هػو تطػوير المهػاـ مػف  أما المدخؿ الذي تركز واابتكار، والبناء، وصواًل إلى تحقيؽ الفرصة

ثـ إعادة ترتيبه وهذا يتـ بااسػتثمارات خالؿ إعادة ترتيب اابتكار بإعتماد أساليب تفتيت اابتكار 
 سػػتراتيجية هنػػػا ضػػمف رؤيػػة متوسػػػطة وطويمػػة اآلمػػػد.اإلوتكػػوف  .وااسػػتثمارات المرحميػػػة، القائمػػة

قيػادة الصػورة الكبػرا وبالتػالي  بالتركيز عمػى ستراتيجيةاإلكونها القيادة الكمية والتي تعرؼ بالقيادة 
ادة التقميدية  ي المستويات اإلدارية الوسطى تكوف واقعة  هي قيادة ذات  اعمية. إف ممارسات القي

مػف خػالؿ   أنهػا تكػوف زرؽااممارسػات قيػادة المحػيط أمػا ، مػفاآلتحت السػيطرة والػتحكـ والعمػؿ 
والمسػػؤوليف وجعمهػػـ أكثػر  اعميػػة عنػػد  المػديريفالمسػتويات اإلدرايػػة الوسػػطى معتمػدة عمػػى تحريػػر 

وجعمهػػـ أكثػػر قػػدرة عمػػى إحػػداث التغييػػر. ومػػف ، كػػإدارة ذاتيػػةوايعطػػاعهـ الحريػػة ، العمػػؿ بمفػػردهـ
ضػػمف ممارسػػات القيػػادة ( مػػديري الخػػط ااوؿ) ناحيػػة أخػػرا  ػػأف مػػديري القيػػادة اإلداريػػة اإلشػػرا ية
أماعنػػدما يػػتـ تحقيػػؽ ممارسػػات قيػػادة المحػػيط ، التقميديػػة همهػػـ ااوؿ وااخيػػر هػػو إرضػػاء القػػادة

رضػػائهـ اازرؽ سػيكوف التركيػػز عمػى خدمػػة  الخػط ااشػػرا ي مػػديري لػدا وهػذا سػػيحقؽ، الزبػائف واي
  وقتػػػػػا أقػػػػػؿ  ػػػػػي محػػػػػاوالتهـ إرضػػػػػاء القائػػػػػد ووقتػػػػػا أكبػػػػػر لخدمػػػػػة الزبػػػػػائف وكسػػػػػب رضػػػػػاهـ( ااوؿ)
(Kim & Mauborgne,2014,2.)  

أف مراجعة ااعماؿ  إال صحيح أف القيادة هي عمـ بحد ذاته هأن، بهذا الصددوترا الباحثة 
سػيحررهـ مػف أشػكاؿ ( فااقػدميف المػديري) تي تقوـ بهػا القيػادة اإلداريػة لػالدارة العميػاوالنشاطات ال

وبوجػود  .والتواصػؿ بػيف المنظمػة وقنواتهػا سػتراتيجيةاإلالعمؿ الروتيني ويجعمهـ أكثػر تركيػزًا نحػو 
 وتسػخير عمػؿئهـ حريػة التمكػيف المػدربيف التنفيػذييف مػف خػالؿ إعطػا تساعد عمى الدعـ والتشجيع

هػػذا و  .اتيػػة وتحقيػػؽ سياسػػة البػػاب المفتػػوحاامكانيػػات لقيػػادة المسػػتويات ااداريػػة الوسػػطى كػػإدارة ذ
تمكيػػنهـ مػػف صػػنع القػػرارات ل( مػػديري الخػػط ااوؿ) االشػػرا يةسػػيكوف  ػػي صػػالح القيػػادة ااداريػػة 
إلػػػى  الخاصػػة بجميػػػع جوانػػب العمػػػؿ الروتينػػي اليػػػومي وصػػوالً  والتقميػػؿ مػػف أوقػػػات كتابػػة التقػػػارير

مستويات القيادة المحيط اازرؽ عمى مختمؼ  توزيع وبهذا سيكوف إرضاء الزبائف بالدرجة ااولى.
 الركيزة الثالثة مف ركائز القيادة  ي المحيط اازرؽ.عد تُ  هذيو  اإلدارية
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 Start the process العمميةبالبدء / اإلتجاه الرابع
 :(Kim, Mauborgne,2014:3) العمميةمخططًا لمبدء ب( 53-5) شكؿاليوضح 

 (13-1) شكلال 
 في قيادة المحيط االزرق العممية

Source: www.Knowledge. insead. edu/ leadership- management/ the- 

mind- map- of- blue- ocean- leadership 

 لكل منيا:وفيما يأتي توضيح 
يزة إلحزداث مزن خزالل عمميزات رقاب االدارة العميا والقيادة األقدم في إقحام التابعين وذلكقيام  .1

 قفزة في األداء العالي

أل ػػراد لالعمػػؿ عمػػى التحػػديث والتطػػوير المسػػتمر ب تتمثػػؿمهمػػة القػػادة  ػػي المنظمػػات إذ أف 
سػػتراتيجية عمػػى مسػػتوا المنظمػػة والتػػي ُتمكػػف اإلالتػػابعيف والػػذي يعػػد النمػػوذج المثػػالي لبنػػاء القػػدرة 

 ي المػوارد البشػرية وبػااخص المػديريف والقػادة اإلداريػيف  يهػامف بنػاء قػدرات إسػتراتيجية متنوعػة  ػ
(Daft,2008:310.) ف حقيقة كوف الموارد البشرية هي ااساس  ي بناء القدرات اإلسػتراتيجية وأ

أدا الػى نشػوء حقػؿ مػايعرؼ بػإدارة المػوارد البشػرية ااسػتراتيجية والتػي تعػرؼ عمػى أنهػا  لممنظمة
سػػتراتيجية المنظمػػة بهػػدؼ تحسػػيف أداء العمػػؿ وتطػػوير حمقػػة الوصػػؿ بػػيف إدارة المػػ وارد البشػػرية واي

وهذا مايدعـ دور القادة وأنماطهـ القيادية  ي هػذا ، الثقا ات التنظيمية التي تدعـ اإلبداع واالبتكار
كمػػػا أف النظػػػر إلػػػى المػػػوارد البشػػػرية بوصػػػفها شػػػريكًا اسػػػتراتيجيًا يعنػػػي قبولهػػػا بمشػػػاركة  .المجػػػاؿ

 مثمػػػػػػػػيف بػػػػػػػػالموارد البشػػػػػػػػرية  ػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػات اادارة ااسػػػػػػػػتراتيجية المختمفػػػػػػػػة لممنظمػػػػػػػػةالتػػػػػػػػابعيف مت
(Dessler,1998:20). 



39 

 فاعل شكلب األدوات باستخدام األربع بخطواتيا العممية .2

تعتمػػد قيػػادة المحػػيط اازرؽ عمػػى عمميػػة ذات أربػػع خطػػوات وقبػػؿ إحػػداث أي تغييػػرات  ػػي 
وتػػدرؾ أيػػف تقػػؼ القيػػادة  ػػي الوقػػت الػػراهف   وأيػػف  القيػػادة يكػػوف مػػف الضػػروري لممنظمػػة أف تفهػػـ

ييػر المطمػوب  ػي نمػط مواطف ااخطار المستقبمية   ومف هنا ينبغي عمى المنظمات إلحداث التغ
عتمػػػػاد تطبيػػػػؽ مػػػػنهج قيػػػػادة المحػػػػيط اازرؽ لتحديػػػػد نػػػػوع النشػػػػاطات والمهػػػػاـ وأي إالقيػػػػادة هػػػػو ب

لغائهػػا أ و تقميمهػػا وأي النشػػاطات والمهػػاـ الػػالـز تو يرهػػا النشػػاطات والمهػػاـ التػػي يتوجػػب حػػذ ها واي
بتكارها.   وزيادتها واي

 راء البػػػػاحثيف  ػػػػي هػػػػذا المجػػػػاؿ بػػػػرز وجػػػػود أربعػػػػة مؤشػػػػرات تمثمػػػػتوبمتابعػػػػة اادبيػػػػات وآ
( Choyt,2007:3) (54-5) شػػكؿوكمػػا موضػػح  ػػي ال( االبتكػػار، الزيػػادة، صالتقمػػي، االسػػتبعاد)
(Kim&Mauborgne,2005:30() Siegemund,2009:38( )Saxtoft,2008:4.)  وهػػذا
ولكػي نضػع  ستراتيجي المعتاد  ي البيئة لممحيطػات الحمػراء.اإلجانب مختمؼ عف المنطؽ  شكؿي

قيػػادة المحػػيط اازرؽ حيػػز التنفيػػذ نسػػتنبط اادوات وااطػػر العمميػػة التحميميػػة إلسػػتراتيجية المحػػيط 
  (.Kim&Mauborgne,2014:3) سياؽ عمؿ قيادة المحيط اازرؽ اازرؽ وتطبيقها  ي

 لكؿ منها:عرض و يما يأتي 

 
 (14-1) شكلال

 مؤشرات قيادة المحيط االزرق
Source: Kim W. & Mauborgne R, (2014),“ The Mind Map Of Blue 

Ocean Leadership”, P.3. 
www.Knowledge.insead.edu/leadership-management/the-mind-map-of-

blue-ocean-leadership: (3). 

http://www.knowledge.insead.edu/leadership-management/the-mind-map-of-blue-ocean-leadership
http://www.knowledge.insead.edu/leadership-management/the-mind-map-of-blue-ocean-leadership
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 Eliminated اإلستبعاد . أ

 إلغائهػػا يمارسػػونها وتمػػؾ المطمػػوب التػػي وااعمػػاؿ اانشػػطة مػػاهي سػػعى القػػادة إلػػى تحديػػدي
ستبعادها ، هيػر ضػرورية  ػي عممهػا كػوفديػة يجػب تجنبهػا والتػي تإستبعاد أية نشػاطات قيا أي، واي

اريػة وهذي العناصػر مػف شػأنها تخفػيض التكػاليؼ  يمػا لػو أسػتبعدت وال تػؤثر عمػى المسػتويات ااد
  إذ ترهػػػػػػػػب القيػػػػػػػػادة  ػػػػػػػػي المحػػػػػػػػيط اازرؽ بإسػػػػػػػػتبعاد بعػػػػػػػػض، سػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػت قياديػػػػػػػػة أـ اداريػػػػػػػػة

 ، هميتهػػػػاحفػػػػزة وهيػػػػر مثمػػػػرة وتقمػػػػؿ أ التػػػػي تعػػػػد نقػػػػاط هيػػػػر مالنشػػػػاطات والمهػػػػاـ هيػػػػر الضػػػػرورية 
لغا لغػػػاء هػػػا كتقميػػػؿ وحػػػذؼ القػػػيءوقػػػد يػػػتـ إسػػػتبعادها واي  القائػػػد التػػػي لػػػيس  نشػػػاطاتـ المنخفضػػػة واي

والبػػػد لقيػػػادة المحػػػيط  (.Kim&Mauborgne,2014 :3) أعمالػػػهأيػػػة قيمػػػة بااضػػػا ة إلػػػى  لهػػػا
ؿ المػػػػوارد وااعمػػػػاؿ اازرؽ أف تميػػػػز نفسػػػػها وأف تكػػػػوف  ػػػػي المقدمػػػػة مػػػػع إمػػػػتالؾ كشػػػػؼ تػػػػاـ لكػػػػ

 (239: 2000، لسيدا) تفيد المنظمة والتضيؼ أية قيمة وتوضيح كؿ النشاطات التي يمكف أف ال
(3:. (Kim & Mauborgne, 2014 
 Reduced التقميص . ب

ااعماؿ واانشطة التي يتوجب عمى القيادة تقميمها لتصبح  هذا المؤشر يتـ تقميص بموجب
ادة هيػػر التػػي تراهػػا القيػػخاللػػه تخفػػيض بعػػض إجػػراءات العمػػؿ  يػػتـ مػػفو دوف المسػػتوا الحػػالي. 

 (.Kim&Mauborgne,2005:29) تسػػػػػهـ  ػػػػػي تخفػػػػػيض التكػػػػػاليؼضػػػػػرورية  ػػػػػي المنظمػػػػػة و 
فقػػػات سػػػتراتيجية لتقمػػػيص ااعمػػػاؿ هيػػػر الضػػػرورية مػػػع تخفػػػيض الناإلوتسػػػتخدـ المنظمػػػات هػػػذي 

ة الجػدوا أو مسػتحيمة التنفيػذ أو التخمص مف بعض اا كار عديم، والمصرو ات التي المبرر لها
ف كانت جيدة إقتصاديًا وماليًا و نيًا   (.229: 2009، الطائي والعالؽ) جتماعيًا وأخالقياً واي واي

  Raised الزيادة . ت

سػػتثمارها وتحتػػاج إالتػػي يقػػـو بهػػا القػػادة والتػػي يجػػب ويقصػػد بهػػا مػػاهي ااعمػػاؿ واانشػػطة 
والنشػػاطات التػػي يكػػوف القػػادة بحاجػػة إليهػػا لتػػو ير هيػػة ااعمػػاؿ اإلػػى زيػػادة.  القيػػادة تركػػز عمػػى م

 قفزة  ي التحفيز ونتائج ااعماؿ المنظماتية التي تؤدي إلى تحقيػؽ ااداء العػالي والميػزة التنا سػية
Kim&Mauborgne,2005:29).)  وهػػذا يػػتـ بإسػػموب البحػػث عػػف عوامػػؿ النجػػاح التػػي تسػػهـ

مػف خػالؿ التغذيػة العكسػية التػي و ، (58-57 :2008، الطػائي)  ي تمبية حاجات ورهبات الزبػوف
رشػػد الػػذيف تقػػودهـ تقػػدـ لمقػػادة والتػػابعيف لموصػػوؿ إلػػى أ ضػػؿ أنػػواع التػػدريب التػػي ُتحفػػز داخميػػًا وتُ 

مجمػػػؿ هػػػذي التػػػدابير وااعمػػػاؿ وكػػػذلؾ النشػػػاطات و ، بقيمػػػتهـ الحقيقيػػػة يشػػػعروف إذنحػػػو أهػػػدا هـ 
 (.Kim & Mauborgne,2005:29) المنظمةوهيئة إستراتيجية  شكؿالخاصة بالقيادة تعادؿ 
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  Created بتكاراال . ث

اصػرة إحػدا الصػفات المميػزة لممنظمػات المع ويعد، ر بالسبؽ واإلتياف بالجديدبتكاااليرتبط 
وعميػػه  ػػأف المنظمػػات اا ضػػؿ هػػي التػػي تكػػوف قػػادرة عمػػى اابتكػػار  . ػػي البيئػػات المتغيػػرة اليػػوـ

يف يحػػاولوف الوصػػوؿ إلػػى أ ضػػؿ اإلبتكػػارات سػػواء بالسػػمعة او وأف الكثيػػر مػػف القػػادة الػػذ، والتجديػػد
 (.52 :2008، الصػػير ي)  ػػإنهـ يركػػزوف عمػػى جػػانبيف أساسػػييف همػػا ااختػػراع والتطبيػػؽ بالعمميػػة

 إيجادهػػا يػػتـ والتػػي القػػادة بهػػا يقػػوـ التػػي واانشػػطة ااعمػػاؿ التركيػػز عمػػى هػػذا المؤشػػر ويػػتـ و ػػؽ
ولموصػػوؿ إلػػى القػػرارت التػػي يتوجػػب عمػػى القيػػادة المسػػتقبمية ، الحػػالي الوقػػت  ػػي تبنيهػػا واليمكػػف

التوصػػؿ إليهػػا عنػػد كػػؿ مسػػتوا  ػػي المنظمػػة وماهيػػة المرحمػػة التػػي يتوجػػب الوصػػوؿ إليهػػا وبيػػاف 
تخػػػاذ إدرجػػػة مصػػػداقية عمػػػى  التعػػػرؼإلػػػى  اليبالتػػػ سػػػتقود التػػػيو سػػػبب إتخػػػاذ مثػػػؿ هػػػذي القػػػرارات 

 (.Kim&Mauborgne,2014:3) القرارات
 .كمفة بأقل المتحقق العالي األداء إلى لموصول والمشورة الحكمة اللخ من .3

ادة ليس مػف السػهؿ إحػداث التغييػر  ػي نشػاطات القػ إذ، وُتعد مف مكونات البدء  ي العممية
السػهؿ تغييػر أعمػاؿ التػابعييف وكػذلؾ نشػاطاتهـ أكثػر  إذ أنػه مػف،  هو ليس الحؿ اامثؿ وااكمػؿ

.  تغييػػػر ااعمػػػاؿ والنشػػػاطات هػػػو شػػػ  يمهـ وصػػػفاتهـ أو سػػػموكياتهـغييػػػر قػػػمػػػف قابميػػػاتهـ عمػػػى ت
 بإسػػػػػػػػػػػتطاعة أي قائػػػػػػػػػػػد  عمػػػػػػػػػػػه بوجػػػػػػػػػػػود الحكمػػػػػػػػػػػة واإلرشػػػػػػػػػػػاد والتغذيػػػػػػػػػػػة العكسػػػػػػػػػػػية الصػػػػػػػػػػػحيحيف

(Kim&Mauborgne,2014:3.) كػػػػؿ مايتضػػػػمف  ػػػػي  رتكػػػػزاتهػػػػذي الم دراسػػػػةد وسػػػػيتـ إعتمػػػػا
 اسة الحالية.لقيادة المحيط اازرؽ لتحقيؽ متطمبات الدر  بالخارطة الذهنية

 لتطوير القيادة ةجديد قاربةم
 التػي يكػوفعمى النشػاطات وااعمػاؿ القياديػة لتعرؼ اضمف إعتماد قيادة المحيط اازرؽ يت

عػػؿ آداء عػػاٍؿ وكمفػػة أو ربمػػا زيادتهػػا أو التػػي يتطمػػب تحقيقهػػا بفباإلمكػػاف إسػػتبعادها أو تقميصػػها 
وكػذلؾ ماتضػمف  ية لقيادة المحيط اازرؽالذهنضوء ما تـ توضيحه مف الخارطة  ي و . منخفضة

لمتحػػرؾ صػػوب الخطػػوات  ف المنظمػػات  ػػي الوقػػت الػػراهف جػػاهزةإ ػػ،  همػػه عػػف حقيقػػة هػػذي القيػػادة
 وجهػػػػػػة نظػػػػػػر  ػػػػػػي الخطػػػػػػوة الثانيػػػػػػة إذ يالحػػػػػػظ . الثػػػػػػة لعمميػػػػػػة قيػػػػػػادة المحػػػػػػيط اازرؽالثانيػػػػػػة والث

 والتػػػػي  التغييػػػػر  ػػػػي قػػػػوة القيػػػػادةخطػػػػوة نحػػػػو تسػػػػمح بػػػػإجراء القيػػػػادة البديمػػػػة التػػػػي يػػػػراد تطويرهػػػػا و 
يػػتـ سػػابقًا. و ػػي الخطػػوة الثالثػػة  هيػػر المسػػتثمرةومهػػارات التػػابعيف الكامنػػة  بػػدورها سػػتطمؽ طاقػػات

  .بػػػػػػػيف مجموعػػػػػػػة مفػػػػػػػاهيـ خاصػػػػػػػة بالقيػػػػػػػادةمػػػػػػػف ادة المسػػػػػػػتقبمية سػػػػػػػمات وجوانػػػػػػػب القيػػػػػػػ إنتقػػػػػػػاء
تكاممهمػػػا مػػػع بعضػػػهما الخطوتػػػاف المتػػػاف سػػػيتـ توضػػػيحهما ومعر ػػػة كيفيػػػة عممهمػػػا و  أتيو يمػػػا يػػػ
 (.Kim &Mauborgne, 2014:5) البعض
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 :والمواقع الباردة الدافئةتحديد المواقع  .1

 دهما يشػػػير إلػػػى القيػػػادة ااساسػػػيةحػػػأ، ف لفػػػريقيفي ػػػي البدايػػػة يػػػتـ إعطػػػاء هػػػد يف موضػػػوعي
 وقػت فذتسػتنو ( أعمػاؿ نقػاط بػاردة) ف عمػى أنهػاالتػابعيالتي يعتبرهػا وأعمالها ونشاطاتها ( التقميدية)

( الحارة /لدا ئةالنقاط ا) وأف ااعماؿ ذات المناطؽ أو، نفس الوقت تضيؼ قيمة سمبيةالقادة و ي 
هي تمؾ المناطؽ التي تتميز بتأثيرات إيجابية متعمقة بإطالؽ طاقات ومهارات التابعيف ولكنها  ي 

ا أصاًل. ولكي يكوف ستثمار مف قبؿ القادة أو التي لـ يتـ إعتمادهاإلالوقت الحالي هي تحت خط 
مكػػاف تعريػػؼ القائػػد الفعػػاؿ باإلباإلمكػػاف معر ػػة مػػاهي ااعمػػاؿ واا عػػاؿ التػػي عػػف طريقهػػا يكػػوف 

ابمتهـ أف يفكػروا أبعػد مػف مف الػذيف قػاـ بمقػ العمؿ  قد طمب  ريؽ، الدا ئةوكذلؾ لمعر ة المناطؽ 
قػػد لقػػادة خػػارج نطػػاؽ المنظمػػة و اقيػػادة المنظمػػة و عاليػػة نشػػاطاتها وأعمالهػػا والتػػي يقػػـو بهػػا  حػػدود

ف اإلدارة إتحقيػػػؽ الهػػػد يف أعػػػالي  ػػػ لكػػػي يػػػتـ . وهنػػػالهػػػا أثػػػر إيجػػػابي قػػػوي عمػػػى منظمػػػاتهـيكػػػوف 
ف إحػػيط اازرؽ يتوجػب إستحضػػارها  ػػي العمميػة. و ػػي هػذي الخطػػوة  ػػقيػادة الملالتحميميػة التكميميػػة 

 ةومحدد ةمعرو  تأثير اي مستوا قيادةلها دور و  والدا ئةنتائج المقابالت الخاصة بالنقاط الباردة 
نقػػاط هيػػر  د  سػػتثمارها تعػػبإالتػػي يقػػـو القػػادة  ػػأف مهػػاـ النقػػاط البػػاردة ، مسػػبقًا.  عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ

بػػأف  العمػػؿ تػػذكير  ريػػؽو وقػػد يػػتـ إلغاءهػػا وذلػػؾ حسػػب شػػدتها.  وهيػػر مثمػػرة وتقمػػؿ أهميتهػػا محفػػزة
أو تقمػػػيص القػػػيـ المنخفضػػػة أو حػػػذؼ والغػػػاء مهمػػػة وأسػػػاس قيػػػادة المحػػػيط اازرؽ هػػػو إسػػػتبعاد 

 هػذا اامػر هػو ااساسػي ، تصر ات وأعماؿ القائد التي ليس لها أي قيمة وكذلؾ نشاطاته وأعمالػه
 ػػػي إيجػػػاد الوقػػػت والمكػػػاف الػػػذي يسػػػتطيع القػػػادة بواسػػػطتهما زيػػػادة نشػػػاطاتهـ وطاقػػػاتهـ  ؿوالفعػػػا

قيػادة التػابعيف وكػذلؾ الزبػائف. ومػف دوف وبالتالي يحققوف كسب متواصؿ بوقت أطوؿ وجهد أقػؿ ل
و ػي  .ذلؾ  أف خطػوة التحػوؿ أو النقمػة النوعيػة  ػي قػوة القيػادة سػتبقى بعيػدة المنػاؿ بالنسػبة لمقػادة

( الحػػػػذؼ) سػػػػتبعاداإلحػػػػاؿ وضػػػػع التػػػػدابير وااعمػػػػاؿ الخاصػػػػة بالمنػػػػاطؽ البػػػػاردة  ػػػػي مواضػػػػيع 
الحظػة كيػؼ أف لهػذا اامػر دورًا  ػي إحػداث مكػاف مباشػرة معر ػة ومباإليكػوف ( التقميؿ) والتقميص

أسرع وبوصواًل اكثر سعادة  بااداء مة ويجعؿ التابعيف أ ضؿ إرتقاءً خطوة التغيير  ي أداء المنظ
 (.Kim &Mauborgne, 2014, 6) وقت

 زرق:تفعيل مقاربة قيادة المحيط األ  .2

لػػػه نتػػػائج قويػػػة يتوجػػػب ( التقميػػػؿ) أو التقمػػػيص( ااقصػػػاء) يب القػػػادة  ػػػي اإلسػػػتبعادإف أسػػػال
يتوجب عمى الفريقيف أف يدركوا  إضا ة إلى ذلؾ، اهيـ وأ كار قيادة المحيط اازرؽخاللها تبني مف

أف الذهاب لما هو أبعد مف القضايا ومشاكؿ القيادة الحالية مف خالؿ تحويؿ أداء منظماتهـ نحػو 
التابعيف مناطؽ حارة مستنبطة مف عوامؿ قيادة كاف يعتبرها  إذ ينبغي أف تتضمف، قيادة مستقبمية

. وهػذا يػتـ وف عنػد مسػتويات التشػبه مسػتوياتهـأ عاؿ ونشاطات القادة خارج منظماتهـ أو التي تك
حػيط اازرؽ والتػي يوضػحها مف خالؿ إيجاد جوانب قيادية مستقبمية بديمة بوجود مفاهيـ قيػادة الم

 :(55-5) شكؿال
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 (15-1) شكلال

 وم القيادةمنظور جديد لتطوير مفي
  ىصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد عمالم

Source: KimW.Chan&Mauborgne R, (2014), Blue “Ocean Leadership”,. 
The Mind Map Of Blue. www. Knowledge. insead. edu/ 
leadership- management/the-mind-map-of-blue-ocean-leadership 

 القيػػادة تركػػز عمػػى ، ااعمػػاؿ حالهػػا حػػاؿ اإلسػػتراتيجية عمػػى زرؽقيػػادة المحػػيط اا تعتمػػد 
ماهية ااعماؿ والنشاطات التي يكوف القػادة بحاجػة اليهػا لتػو ير وتحقيػؽ قفػزة  ػي التحفيػز ونتػائج 

.  هنػاؾ  ػرؽ بػيف أف ف وليس قفزة تخص ماهـ بحاجة اليهااعماؿ المنظماتية التي يحققها التابعي
إضا ة الػى ، بوقت أقؿ قودهـ تغذية عكسيةمنؾ أف تقدـ لمذيف تيطمب منؾ التحفيز أو أف يطمب 

لتطػوير القيػادات تحفػز داخميػا وترشػد التػابعيف  مسارات مهنيػة وبػرامج تدريبيػة متنوعػة بعيػدة اامػد
 (.Kim & Mauborgne, 2014, 6) يشػعروف بقػيمهـ الحقيقيػة عنػدما الػذيف تقػودهـ نحػو أهػدا هـ

 المنظمػة وهيئػة إسػتراتيجية شػكؿيادة تعػادؿ النشاطات الخاصة بالقو  ميع هذي التدابير وااعماؿ ج
(Dessler,1998:20.)  الهػػػدؼ هنػػػا هػػػو إيجػػػاد ظػػػواهر قيػػػادة قسػػػرية أساسػػػها ااعمػػػاؿ السػػػهمة و

هػػػذا التشػػػديد لػػػه نتيجػػػة هامػػػة لموقػػػت و  .داءالمرتبطػػػة مباشػػػرة بػػػااذلؾ القيػػػاس دارة والمتابعػػػة وكػػػلػػإل
. ومػػف الواضػػح أنػػه مػػف السػػهؿ يػػؽ التغييػػر مػػف أجػػؿ ااداء ااعمػػىقوكػػذلؾ لممػػوارد المطموبػػة لتح

يػػػػر قػػػػيمهـ وصػػػػفاتهـ أو تغييػػػػر أعمػػػػاؿ التػػػػابعيف وكػػػػذلؾ نشػػػػاطاتهـ أكثػػػػر مػػػػف قابميػػػػاتهـ عمػػػػى تغي
 بوجػود القػيـ ، وبالتاكيد  أف التغيير  ي نشاطات القادة هو ليس الحؿ اامثؿ وااكمػؿ. سموكياتهـ

ولكػػف تغييػػر ااعمػػاؿ والنشػػاطات هػػو شػػي ، لصػػفات هػػو أمػػر هػػاـالصػػحيحة والسػػموكيات وكػػذلؾ ا
  بإسػػػػػػػػػػػتطاعة أي مػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػابعيف  عمػػػػػػػػػػػه بوجػػػػػػػػػػػود اإلرشػػػػػػػػػػػاد والتغذيػػػػػػػػػػػة العكسػػػػػػػػػػػية الصػػػػػػػػػػػحيحيف

(Kim &Mauborgne, 2014, 8.) 
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 المبحث الثاني
  Entrepreneur Intelligence ديالذكاء الريا

 نظرة تمييدية
 Intelligenceالذكاء  -أوالا  

ع الػػذكاء وقياسػػه مكانػػة مهمػػة  ػػي الدراسػػات والبحػػوث النفسػػية والتربويػػة منػػذ موضػػو  يحتػػؿ
ت حػور سػاهمت الدراسػات ااولػى  ػي ميػداف عمػـ الػنفس الفرقػي التػي تمقد و . مطمع القرف العشريف

 بػرز، مػف ناحيػة أخػراحوؿ الفروؽ الفردية  ي الذكاء والقدرات العقمية  ي تطور القياس النفسي. 
اليػػػـو أنهػػػا التتنػػػا س بػػػالموجودات الممموسػػػة كالتكنولوجيػػػا أو بػػػالمواد ااوليػػػة أو إدراؾ المنظمػػػات 

نما تتنا س أواًل وقبؿ كػؿ شػ  بػالموجودات هيػر الممموسػة ، بقواعد ومستودعات البيانات  حسب واي
جػػػوهر عمػػػؿ المنظمػػػات الحديثػػػة وطريقتهػػػا المتميػػػزة  ػػػي إنشػػػاء القيمػػػة  وهػػػذا و ػػػي مقػػػدمتها الػػػذكاء

ف المنظمػػات اليػػـو تمتمػػؾ المػػوارد أكمػػا  .لميػػزة التنا سػػية المسػػتدامة هيػػر القابمػػة لمتقميػػدالمبتكػػرة وا
تصػػػػػػاالت والشػػػػػػبكات الواسػػػػػػعة الداخميػػػػػػة ومصػػػػػػادر التمويػػػػػػؿ الكبيػػػػػػرة وتكنولوجيػػػػػػا المعمومػػػػػػات واإل

ف التنػػػا س الحقيقػػػي لػػػـ يعػػد بالماديػػػات أو الممموسػػػيات التػػػي أولهػػػذا  هػػػي تػػػدرؾ جيػػدًا ، والخارجيػػة
نما  يتتماث الالماديات والالممموسػات التػي تتميػز بهػا كػؿ منظمػة  ؿ  يها مع المنظمات ااخرا واي

عػػف هيرهػػػا. إف حقبػػػة المصػػادر التقميديػػػة لمميػػػزة التنا سػػية قػػػد إنقضػػػت ويجػػري اليػػػوـ البحػػػث عػػػف 
، التػػي يتطمػػب إعػػدادها وتكوينهػػا والتفػػوؽ  يهػػا  تػػرات أطػػوؿ أوالا المصػػادر الجديػػدة هيػػر المألو ػػة 

 نها حقبة الالممموسات القائمة عمى الميزة الخفيةأوثانياا ، كوف  ي الغالب صعبة القياس والتقييـوت
(Hidden Advantage) ،ويسػػميها (Low and Kalafut,2000,2 )الميػػزة هيػػر المنظػػورة 
(Invisible Advantage) ، وااكثػػػػر مػػػػف هػػػػذا مػػػػا أكدتػػػػه الدراسػػػػات مػػػػف أف القيمػػػػة السػػػػوقية

هػػي أكبػػر بمػػرات عديػػدة مػػف قيمتهػػا الد تريػػة التػػي ( وداتهػػا الممموسػػة والالممموسػػةبموج) لممنظمػػات
 .(Lev,2001,109) تتحدد بموجوداتها الممموسة

  Philosophic Roots of Intelligence: : الجذور الفمسفية لمذكاءثانياا 
عنػػد ولعػػؿ المحاولػػة ااولػػى  ػػي دراسػػة النشػػاط العقمػػي ، الػػذكاء هػػو بااصػػؿ مفهػػـو  مسػػفي

لػػى الفيمسػػوؼ اليونػػاني أ الطػػوف الػػذي إنتهػػى مػػف خػػالؿ تأممػػه إلػػى تحميػػؿ الػػنفس إاإلنسػػاف َترجػػع 
الػذي يػدؿ عمػى الناحيػة المعر يػة أو  :اإلدراؾ، مظػاهر رئيسػة هػي أو البشػرية إلػى ثالثػة مكونػات

نػزوع: الػذي وال، واالنفعػاؿ: الػذي يػدؿ عمػى الناحيػة العاطفيػة أو الوجدانيػة، العقمية لمنشاط البشػري
ػػ. وقػػد طػػرح يؤكػػد الفعػػؿ أو الرهبػػة  ػػي الفعػػؿ وااداء ص  يػػه القػػوا العقميػػة  ػػي أرسػػطو تقسػػيمًا لخ 

والثػػػػاني إنفعػػػػالي َخمقػػػػي. وُيعػػػػد الفيمسػػػػوؼ الرومػػػػاني ، ااوؿ عقمػػػػي معر ػػػػي مظهػػػػريف إثنػػػػيف  قػػػػط:
التػػي ( intelligence) شيشػروف الػذي لخػَص النشػػاط اإلدراكػي المعر ػي بكممػة واحػػدة هػي الػذكاء
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 التػػػػػػػػػػػػػػػي إبتكرهػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػذا الفيمسػػػػػػػػػػػػػػػوؼ( intelligentia) تينيػػػػػػػػػػػػػػػةالترجػػػػػػػػػػػػػػػع إلػػػػػػػػػػػػػػػى الكممػػػػػػػػػػػػػػػة ال
(www.gulfkids.com/vb/showthr). 

أشػػارت العديػػد مػػف الدراسػػات الميدانيػػة  ػػي هػػذا  إذ، ويػػرتبط التفكيػػر بصػػورة مباشػػرة بالػػذكاء
ورد الػػذكاء العػػاـ لممػػ ، ورد البشػػريإرتباطػػًا طرديػػًا بػػيف التفكيػػر والػػذكاء العػػاـ لممػػ المجػػاؿ أف هنػػاؾ

الصػػػػورة و  .العمػػػر العقمػػػي الػػػذي يسػػػتطيع أف يصػػػؿ اليػػػه  ػػػي  تػػػرة زمنيػػػة معينػػػة يتضػػػمف البشػػػري
ت والتغمػػػب عمػػػى شػػػكالالتفكيريػػػة  ػػػي حػػػؿ الم ورد البشػػػرياإلجماليػػػة لمػػػذكاء ُتعبػػػر عػػػف قُػػػدرات المػػػ

لػػػذا  ػػػأف الػػػذكاء بصػػػورته ، سػػػايكموجية وعمميػػػة أ وثقا يػػػة أ وأكانػػػت إجتماعيػػػة أالصػػػعوبات سػػػواء 
لكػف  ػي ، وأسػاليب تفكيػري ورد البشػريالشاممة أو العامػة يعطػي صػورة واضػحة عػف خصػائص المػ

ضػػوء التطػػورات السػػريعة  ػػي مجػػاؿ العمػػوـ التكنولوجيػػة أصػػبح الػػذكاء اإلنسػػاني موظفػػًا  ػػي خدمػػة 
وهػذا ، التعامؿ مع أجهزة الكمبيوتر واإلنترنيت والبػرامج التػي تتضػمنها المجتمعات المختمفة ضمف

الػػواعي أف َيتػػدارؾ الػػنمط الػػذكائي المطمػػوب حتػػى َيسػػتطيع أف َيكػػوف  ورد البشػػرييتطمػػب مػػف المػػ
وبالتػػالي  ػػأف التفكيػػر  ػػي َمضػػاميف ، ُمبػػدعًا وقػػادرًا عمػػى التَعامػػؿ مػػع ُمتطمبػػات الثػػورة التكنولوجيػػة

طػػورة والتػػي ُتعػرض مػػف خػػالؿ اادوات والوسػػائؿ التكنولوجيػة متعػػددة الوظػػائؼ يحتػػاج البػرامج المت
أنماطػػًا تفكيريػػة معينػػة حتػػى يسػػهؿ عميػػه التعامػػؿ مػػع تمػػؾ المضػػاميف بصػػورة  ورد البشػػريمػػف المػػ

  العالقة بيف اإلنساف وااللة أمُر َضروري وَيحتاج الى َمهػارات تفكيػر معينػة لمػتعمـ واإلبػداع،  عالة
(www.education.gov.bh..) 

المتعػػددة عػػف الػػذكاء أف جميػػع اا ػػراد لػػديهـ عمػػى ااقػػؿ سػػبعة ( Gardner) وتػػوحي نظػػرة
 وقػد الحػظ وهػذا يعتمػد عمػى سػماتهـ الشخصػية.، مػف الػذكاء تعمػؿ بػدرجات متفاوتػةمختمفة أنواع 

والظػػروؼ أف اا ػػراد يختمفػػوف  ػػي مظػػاهر الػػذكاء الخاصػػة بهػػـ بسػػبب الوراثػػة ( 5989)  ػػي عػػاـ
تـ تطوير نظرية الػذكاء  . كما ال يوجد شخصاف لديهـ نفس الذكاء حتى ولو كانوا توأميف، البيئية

  ػػػػػػي المجتمػػػػػػع مػػػػػػف خػػػػػػالؿ نقػػػػػػاط قػػػػػػوتهـ الخاصػػػػػػة واسػػػػػػاهميالمتعػػػػػػدد لتسػػػػػػمح لكػػػػػػؿ اا ػػػػػػراد أف 
(www.pdffactory.com.)  حػػددوقػػد (Gardner )ػػي النقػػاط ااساسػػية اآلتيػػة الززذكاءـو مفهػػ  
 :(542، 2000، محمد سالـ)
 .ت كواحدة مف المواجهات  ي الحياة الواقعيةشكالالقدرة عمى حؿ الم -5

 .تشكالالقدرة عمى توليد حموؿ جديدة لمم -2

 القدرة عمى صنع شيء ما أو السعي النا ع الذي يكوف له قيمة داخؿ ثقا ة واحدة. -3

ولكػػف الػػذكاء يمكػػف تصػػوري عمػػى أنػػه نتػػاج ، ينبغػػي أف ال يعتبػػر مجػػرد سػػمة لأل ػػراد أف الػػذكاء -4
 العمميػػػػة الديناميكيػػػػة التػػػػي تتضػػػػمف الكفػػػػاءة الفرديػػػػة والقػػػػيـ والفػػػػرص التػػػػي يمنحهػػػػا المجتمػػػػع

Wiseman, 1997:1).) 

http://www.gulfkids.com/vb/showthr
http://www.pdffactory.com/
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 عمػى وبنػاءاً ، اإلعتقاد الحديث لمذكاء أنه ال يمكف وصػفه عمػى أنػه كميػة ثابتػة يمكػف قياسػها - 5
وكؿ ، بؿ أوضح أنه متعدد وله أنواع مختمفة، ذلؾ يمكف زيادة الذكاء وتنميته بالتدريب والتعمـ

 (.Gardner, 1991,3) وينمو ويتطور بمعزؿ عف اانواع ااخرا، نوع مستقؿ عف اآلخر
، أف مصطمح الذكاء أصبح اآلف يتردد  ي كثير مف السياقات، عامة صورةوترا الباحثة وب

عػػف المدرسػػة الذكيػػة والمكتبػػة الذكيػػة واانظمػػة الذكيػػة. ويشػػير كػػؿ ذلػػؾ إلػػى التػػزاوج بػػيف نسػػمع  إذ
مكانػػات البػػرامج اإلصػػطناعية الذكيػػة اامػػر الػػذي ( التكنولوجيػػة الحديثػػة) قػػدرات الػػذكاء الطبيعػػي واي

ف يمكػ وربما يؤدي ذلؾ الػى مػا، يتيح إستخدامات  ائقة  ي العديد مف ااعماؿ اإلنتاجية والخدمية
َيسػػػتخدـ المػػػَتعمـ َذكػػػاُءي  إذ، مػػػف خػػػالؿ قُػػػدرات الػػػَتعمـ يكػػػوف ممكنػػػاً تسػػػميته الػػػذكاء الهجػػػيف الػػػذي 

 ػػي البرمجػػة الذكيػػة وقُػػدرات الوسػػائط المتعػػددة  اإلصػػطناعي ُمتمػػثالً  ئػػهالطبيعػػي ُمتزاوجػػًا مػػع َذكا
مكانػػات اإلسػػترجاع والػػدمج والتحميػػؿ النظػػر الهجػػيف   هنػػاؾ، وَتهجػػيف القػػدرات لػػيس شػػيئا جديػػداً  .واي

مكانػػػػات أجهػػػزة ُمدعمػػػػة الَعدسػػػات  ػػػػي  إذ، والسػػػمع الهجػػػػيف يػػػتـ التػػػػزاوج بػػػيف القػػػػدرات الطبيعيػػػة واي
 .اإلبصار والسماعات  ي السمع بؿ وأجهزة دقيقة أخرا متعددة

 Types Of Intelligence أنواع الذكاء -لثاا ثا
، عفانػػػةو ، عبيػػػد) هػػػييوجػػػد عمػػػى ااقػػػؿ ثػػػالث نتػػػائج بحثيػػػة أساسػػػية عػػػف الػػػذكاء البشػػػري و 

2003 :30- 32): 
 الذكاء صفة ديناميكية ليست ثابتة عند الوالدة. -1
 .يمكف أف يعزز الذكاء مف خالؿ خبرات التعمـ المناسبة -2

 الذكاء له سمات متعددة مختمفة. 3-
( أطػػػر العقػػػؿ) لمػػػذكاء المتعػػػدد التػػػي قػػػدمها  ػػػي كتابػػػه المشػػػهور( Gardner) وتعػػػد نظريػػػة

نمػػا يتضػػمف العديػػد مػػف ، لػػى أف الػػذكاء لػػيس موحػػدًا أو عامػػاً إأشػػار  إذ، لػػذكاءاتنظريػػة تعػػدد ا واي
سػػبعة  5983 حػػدد  ػػي بدايػػة اامػػر عػػاـوقػػد  .الػػذكاوات يمكػػف أف يمتمكهػػا أو يمتمػػؾ بعضػػًا منهػػا

أشػػار العديػػد مػػف  وقػػد (.الػػذكاء الطبيعػػي) عػػاماًل جديػػدًا أسػػماي5995ثػػـ أضػػاؼ  ػػي عػػاـ، ذكػػاوات
عمػـ الػنفس المعر ػي أف اانػواع الثمانيػة مػف الػذكاء منفصػمة عػف ااخػرا ولهػا  الباحثيف  ي مجاؿ

يتميز كؿ نوع معيف منها بنشاط عقمي وقدرة ذهنية تؤدي وظائؼ محددة. وقد  إذ، صفات متمايزة
 ف االنسػػاف يمتمػػؾ ذكػػاءً اجػػاءت هػػذي النظريػػة بثػػورة ضػػد اإلعتقػػاد الػػذي سػػيطر لػػزمف طويػػؿ مفػػادي 

ف تعػػػددت صػػػورة هػػػذا واحػػػدًا ثابتػػػًا يحػػػ دد بعامػػػؿ واحػػػد هػػػو العامػػػؿ العػػػاـ ويقػػػاس بإختبػػػار واحػػػد واي
 :(32-30 :2003، عفانة، عبيد) اإلختبار. و يما يمي وصؼ لألنواع الثمانية
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ذكػػػاء لغػػػوي لفظػػػي: يػػػرتبط هػػػذا النػػػوع مػػػف الػػػذكاء بالقػػػدرة عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع الكممػػػات والمغػػػة  -1
 المكتوبة والمسموعة.

ضي: يتمثؿ هذا النوع مف الذكاء بالقدرة عمى التفكير اإلستداللي واإلستنباطي ذكاء منطقي ريا-2
كما أنه يتضمف القدرة عمػى إسػتخداـ اإلعػداد واانمػاط المجػردة والعالقػات المنطقيػة ، والعممي

 والتصنيؼ والتمخيص.
 يعتمػػد عمػػػى حاسػػػة( الػػػذكاء النظػػػري / الصػػوري / الفراهػػػي / الفضػػػائي) ذكػػاء بصػػػري مكػػاني -3

ويتضػػمف ، البصػػر  ػػي تخيػػؿ ااشػػكاؿ والرسػػومات والصػػور والعالقػػات القائمػػة بػػيف مكوناتهػػا
ويػػػػػػؤثر  ػػػػػػي تكػػػػػػويف صػػػػػػورة ذهنيػػػػػػة ، إدراؾ الخطػػػػػػوط والفراهػػػػػػات ودوراف ااشػػػػػػكاؿ وتحويمهػػػػػػا

 .لخصائص ااشكاؿ والرسومات والصور قبؿ دورانها أو بعد دورانها

مػػى إسػػتخداـ الجسػػـ  ػػي إنجػػاز مهػػارات أو يتمثػػؿ  ػػي القػػدرة ع :(جسػػدي) ذكػػاء بػػدني حركػػي -4
أعماؿ محددة تتفؽ مع مواقؼ أو أحداث معينة والتعامؿ مع ااشياء بحكمة عقمية تػؤدي إلػى 

 تحريؾ الجسـ بصورة دقيقة ومنظمة.
 ػػي القػػدرة عمػػى معر ػػة النغمػػات الموسػػيقية وااصػػوات  ؿيتمثػػ) :نغمػػي) ذكػػاء موسػػيقي إيقػػاعي -5

والتمييػػػز بػػػيف ااصػػػوات المختمفػػػة مػػػف حيػػػث ، إنتػػػاج أنغػػػاـ موسػػػيقيةوالقػػػدرة عمػػػى ، اإليقاعيػػػة
 مالءمتها لمغناء واإليقاع الموسيقي.

يتمثػػػػؿ  ػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع  :(الشخصػػػػي / الجمػػػػاعي / الخػػػػارجي) شخصػػػػينذكػػػػاء إجتمػػػػاعي بي -6
، ومحاولة جعمها دائمة ومستمرة، وبناء عالقات واسعة  ي المجتمع، اآلخريف والتواصؿ معهـ

حتراـ قراراتهـ.ومراعا  ة مشاعر اآلخريف ورهباتهـ وتصر اتهـ واي
ويتمثػػػػؿ  ػػػػي التأمػػػػؿ مػػػػع الػػػػذات والػػػػوعي مػػػػع  :(الشخصػػػػي / الػػػػذاتي) ذكػػػػاء التماسػػػػؾ الػػػػذاتي -7

دراؾ ماوراء المعر ة.  المعتقدات والقيـ والمشاعر الداخمية ومنهـ الذات واي
ت الحيػػة سػػواء كانػػت حيوانػػات أو ذكػػاء طبيعػػي: ويتمثػػؿ  ػػي القػػدرة عمػػى التمييػػز بػػيف الكائنػػا -8

نباتػػػات أو طيػػػور أو أسػػػماؾ أو هيرهػػػا وكػػػذلؾ التمييػػػز بػػػيف الجمػػػادات الموجػػػودة  ػػػي البيئػػػة 
المحيطػػة سػػواء كانػػت بحػػار أو أنهػػار أو محيطػػات أو أقطػػار أو صػػخور أو جبػػاؿ أو سػػهوؿ 

 وهيرها.
 : ي مجاؿ إدارة ااعماؿ منهاأف تحدد أنواعًا أخرا لمذكاء باحثة ال وتقترح

ذكاء ااعماؿ: عبارة عف توليفة مف المنهجيات والعمميات والتصاميـ والنماذج واادوات التػي  -1
، لى معمومات والمعمومات مع الخبرات المتراكبػة إلػى معر ػةإتتولى معالجة البيانات وتحويمها 
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ا ػػراد  ػػي إتخػػاذ قػػرارات إسػػتراتيجية والمعر ػػة المتراكبػػة إلػػى ذكػػاء تنظيمػػي لتمكػػيف اإلدارات وا
 (.4، 2002، سيفيا) وتكتيكية وتشغيمية تستند إلى البصيرة والحكمة

الػػذكاء الػػذي ُيػػدعـ القػػرار اإلسػػتراتيجي مػػف خػػالؿ  عاليػػة ُمالحظػػة  الػػذكاء اإلسػػتراتيجي: وهػػو -2
 والتهديػػػدات وتحميػػػؿ البيئػػػة واآلثػػػار اإلقتصػػػادية المعاصػػػرة والمسػػػتقبمية بإتجػػػاي تحديػػػد الفُػػػرص

 (.55 :2009، يوسؼ)
إنجػاز  :الذكاء التنفيذي: ويعني مجموعة القدرات التي يمتمكها التابعيف  ي ثالث سياقات هي -3

: 2005، نجػػػـ) والتكيػػػؼ حسػػػب تقيػػػيـ المواقػػػؼ، ومػػػف خاللهػػػـ والعمػػػؿ مػػػع ااخػػػريف، المهػػػاـ
550.) 

وتركيػز تمػؾ القػوة ، واهػا الذهنيػةالذكاء المنظمي: ويعػرؼ بأنػه طاقػة المنظمػة لتحريػؾ جميػع ق -4
وُيعػد مؤشػرًا لقيػاس إدارة أزمػات ااعمػاؿ ،  هو يجسد الذكاء الجمعي، الذهنية إلنجاز رسالتها

 (.64: 2050، الخفاجي) بنجاح
الذكاء التسويقي: هو مجموعة اإلجراءات والمصادر التي يمجأ إليها المديريف بقصد الحصوؿ  -5

 التطورات التػػي تحػػدث  ػػي البيئػػة التسػػويقية لمنظمػػة ااعمػػاؿعمػػى معمومػػات يوميػػة متصػػمة بػػ
 (.9: 2052، الطائي)

الذكاء اإلقتصادي: الذكاء الذي يحدد النشاط االقتصػادي إلنتػاج المعر ػة  ػي خدمػة ااهػداؼ  -6
، حسػيف) اإلقتصادية واإلستراتيجية لممنظمة والمنتجة  ي سياؽ قانوني وذات مصادر مفتوحة

2052 :3.) 
ذكاء اإلداري: عبارة عف مجموعة مف المهارات والقدرات العقمية الموجهة نحو تقديـ الحمػوؿ ال -7

 (.7: 2052، الصميبي) والتنبؤ بالمشاكؿ المستقبمية قبؿ وقوعها، المناسبة لممشاكؿ الحالية
 الػػػذكاء المػػػالي: اإلسػػػتعدادات والقػػػدرات والممارسػػػات الماليػػػة لػػػدا المنظمػػػة وأ رادهػػػا والالزمػػػة -8

دارة وتطوير عمؿ المنظمة وتعظيـ ثروتها وهو مجموعة مف المهارات التػي يجػب ، لتأسيس واي
 (.7 :2053، البرواري) أف تسهـ  ي التعميـ المستمر وزيادة المعر ة المالية

الذكاء التنا سي: عبارة عف اإللماـ بالمنا سػيف وخططهػـ  هػو بمثابػة قاعػدة راسػخة  ػي مجػاؿ  -9
سػػػػػتراتيجية والتػػػػػي تعػػػػػد ميػػػػػزة تنا سػػػػػية مميػػػػػزة لممنظمػػػػػات.  ػػػػػالتعرؼ عمػػػػػى إتخػػػػػاذ القػػػػػرارات اإل

الػػذكاء التنا سػػي التػػي يػػتـ مػػف خاللهػػا تحديػػد  البدايػػة الفعميػػة لػػدورة يعػػد   اإلحتياجػػات التنا سػػية
أولويات متطمبات الذكاء لممنظمة لقيادة مسار عممية الذكاء التنا سي مف حيث جمع البيانات 

التقػػػػارير المكتوبػػػػة والتقػػػػديـ الشػػػػفهي واإلرسػػػػاؿ عبػػػػر كزيعهػػػػا بأشػػػػكاؿ وتحميػػػػؿ المعمومػػػػات وتو 
 (.Seitovirta, 2011:13) شبكات اإلنترنت بواسطة الرسائؿ المشفرة
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دارة الفػػرد لعواطفػػه وعواطػػؼ  -10 الػػذكاء العػػاطفي: بوصػػفه القػػدرة والمهػػارة عمػػى تحديػػد وتقيػػيـ واي
 (.Gardner,1983: 80) اآلخريف

، هػػو الػػػنمط الجديػػد مػػػف الػػذكاء الػػػذي يشػػير إلػػػى القػػدرة عمػػػى إسػػتمهاـ البيئػػػةالػػذكاء البيئػػػي:  -11
مكاناتهػػا ودروسػػها المتعممػػة لتحقيػػؽ ميػػزة تنا سػػية لصػػالح المنظمػػة وتفوقهػػا ، وتصػػميماتها، واي

 ويوصػػػػػػػػػػؼ بأنػػػػػػػػػػه العمميػػػػػػػػػػة المعموماتيػػػػػػػػػػة (. 385-2054:379، كػػػػػػػػػػا ي) عمػػػػػػػػػػى منا سػػػػػػػػػػيها
 يئتهػػػػػػا مػػػػػػف أجػػػػػػؿ إتخػػػػػػاذ القػػػػػػرارات ومػػػػػػف التػػػػػػي مػػػػػػف خاللهػػػػػػا تبقػػػػػػى المنظمػػػػػػة عمػػػػػػى معر ػػػػػػة ب

 شػػكؿوالػػذكاء البيئػػي هػػو ال (.Olsson& Shndell, 2008:26) ثػػـ العمػػؿ لتحقيػػؽ أهػػدا ها
هػػػػي: ، ويتمثػػػؿ  ػػػي أربعػػػة مجػػػاالت عمػػػى المنظمػػػات العمػػػؿ  يهػػػا، الجديػػػد لػػػذكاء المنظمػػػات

 ة القائمػة عمػى البيئػةوأخيػرًا الفػرص الجديػد، إدارة اإلسػتدامة، المحاكػاة البيئيػة، اإلبتكار البيئي
 (.57: 2050، نجـ)

والػذي يبحػث عػف ، الذكاء الصناعي: هو العمـ الذي يضعه االنسػاف  ػي اآللػة أو الحاسػوب -12
سػػتنتاجات تشػػبه ولػػو  ػػي حػػدود تمػػؾ ااسػػاليب  أسػػاليب متطػػورة لمبرمجػػة بغيػػة القيػػاـ بأعمػػاؿ واي

ي تعريؼ الذكاء اإلنساني وتحديد  هو بذلؾ عمـ يبحث أواًل  ، التي تتناسب مع ذكاء اإلنساف
وهنا يجب توضيح أف هذا العمـ ال يهدؼ الى مقارنػة ، ومف ثـ محاكاة بعض خواصه، أبعادي

بػػؿ ، العقػػؿ البشػػري الػػذي خمقػػه ر جمػػت قدرتػػه وعظمتػػه باآللػػة التػػي هػػي مػػف صػػنع المخمػػوؽ
أثنػاء ممارسػته التفكيػر يهدؼ هذا العمـ الجديد الى  هـ العمميات التي يقوـ بها العقػؿ البشػري 

ومػػف ثػػـ ترجمػػة تمػػؾ العمميػػات الذهنيػػة الػػى مػػا يوازيهػػا مػػف عمميػػات محاسػػبية تزيػػد مػػف قػػدرة 
ويُعػػد اإلدراؾ البشػػري  ئػػة  (.753 :2052، المعمػػاري) الحاسػػوب عمػػى حػػؿ المشػػاكؿ المعقػػدة

 مركبػػػة مػػػف الظػػػواهر التػػػي تعمػػػؿ أنظمػػػة الػػػذكاء االصػػػطناعي عمػػػى االرتبػػػاط بهػػػا بطػػػريقتيف
ببناء انظمة لها سموؾ  ي ، يهتـ المناصروف لما يُعرؼ بالذكاء االصطناعي القوي :مختمفتيف

ويػػؤدي النجػػاح  ػػي الػػذكاء االصػػطناعي القػػوي الػػى إنتػػاج ، مسػػتوا هيػػر مميػػز عػػف االنسػػاف
أو ربمػػا  ػػي ( robot) تتمركػػز  ػػي كائنػػات  يزيائيػػة مسػػتقمة مثػػؿ الِقػػف اآللػػي عقػػوؿ حاسػػوب

مثػػػؿ  ضػػػاء المعمومػػػات الػػػذي يتكػػػوف بواسػػػطة شػػػبكة المعمومػػػات  virtual عػػػوالـ "ا تراضػػػية"
صػطناعي القػوي هػو تأمػؿ إدراؾ االنسػاف والبحػث تجاي البديؿ لمػذكاء اإلاإل Internetالدولية 

قػػد يحتػػاج قائػػد طػػائرة ، و الحػػاالت الصػػعبة أو المعقػػدة.  مػػثالً أعػػف كيفيػػة دعمػػه  ػػي المواقػػؼ 
 مسػاعدة  ػي قيػادة طػائرة شػديدة التعقيػد اليمكنػه قيادتهػا بمفػرديمقاتمه إلى عوف أنظمة ذكيػة لم

 (.353-355: 2003، حسيف)

 الذكاء االجتماعي: القدرة عمى التصور والتفسػير لممواقػؼ االجتماعيػة وقابميػة التكيػؼ معهػا -13
 (.7-6: 2008، بشرا)
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صػرؼ بنػاءًا عمػى والت، الذكاء ااخالقي: هو القدرة عمى  هـ ما هو صحيح وما هػو خػاط  -14
 (.4 :2009، نجـ) القيـ التي يعتقدها الفرد أنها صحيحة

ذكاء ااعماؿ اإللكتروني: بوصفه الذكاء عمى الشبكة والعمؿ بسػرعة االنترنػت ااقػرب إلػى  -15
 (.5 :2009، نجـ) سرعة الضوء.

عممهػا مػف ذكاء الطبيعي: بوصفه الطبيعة مصنعًا لإلبتكارات ومصدر لمخبرات التي يمكف ت -16
 (.2054:380، كا ي) الطبيعة بكؿ مكوناتها

التواصػػؿ والتػػداخؿ والتكامػػؿ لمجموعػػة مػػف الػػذكاوات ومنهػػا الػػذكاء  العمػػؿ: هوعمميػػة ذكػػاء -17
دارة المعر ػػػة والػػػذكاء الصػػػناعي يكونػػػوف  اإلسػػتراتيجي مػػػع الػػػذكاء التنا سػػػي وذكػػػاء ااعمػػػاؿ واي

 .إطارًا لمعمؿ الذكائي داخؿ المنظمة
مػف الػذكاء  تناوله  ي هذي الدراسة الذي يعبر عف نمط جديػدكاء الريادي: هو الذي سيتـ الذ -18

 يشير إلى عممية التداخؿ والتواصؿ والتمازج مابيف التفكير الريادي والمعر ة الريادية.
 Entrepreneurshipالريادة -رابعاا 

طػػار ـ الريػػادة عمػػى اإلويعتمػػد التعريػػؼ الحػػديث لمفهػػو ، عمميػػة متعػػددة اابعػػاد الريززادةعػػد تُ 
جتمػاعي وقػد ينبثػؽ المفهػوـ عػف المنظػور اإل، والمنظور الذي يتـ مػف خاللهػا تنػاوؿ معنػى الريػادة

 الريادة هير مرتبطة بوظيفة أو مهنة أو ، وال يخضع لتعريؼ عالمي موحد، داريقتصادي واإلواإل
دارة ااعماؿ، عمـ  (.Hisrich, et. al., 2005: 8)  هي حاضرة  ي الطب والهندسة والفف واي

، سػػػواء أكانػػػت مػػػف قبػػػؿ اا ػػػراد أـ المنظمػػػات، الريػػػادة هػػػي عمميػػػة إيجػػػاد قيمػػػة إسػػػتراتيجية
سػػتخداـ المصػػادر بػػؿ تحتػػاج ، وهػػي ليسػػت عمميػػة بسػػيطة، وتتضػػمف هػػذي العمميػػة تمييػػز الفػػرص واي

ة لمنمػػػػػو إلػػػػػى إسػػػػػتخداـ اإلسػػػػػتراتيجيات التجاريػػػػػة الرياديػػػػػة لمػػػػػدخوؿ  ػػػػػي المغػػػػػامرة وهػػػػػي أداة رئيسػػػػػ
يجػاد  ػرص لمعمػؿ.  (Robbinson & Coulter, 2007: 728-729) ذكػر كػؿ مػفو اإلقتصػادي واي

الريػػادة بأنهػػا العمميػػة التػػي يسػػتخدـ  يهػػا الفػػرد الجهػػود المنظمػػة اقتنػػاص الفػػرص مػػف أجػػؿ إيجػػاد 
عػف  بػداع والتفػرد بغػض النظػرالقيمة وتحقيؽ النمو مف خالؿ إشباع الحاجات و الرهبات عف طريؽ اإل

 (Pearce & Robinson, 2007: 413) هػاالمػوارد الموجػودة  ػػي بيئػة الشػخص الريػػادي. كمػا عر 
دارية والتنظيميػة الالزمػة بأنها عممية تجميع اا كار والنشاطات المبدعة والمبتكرة مع المهارات اإل

يجػػػاد الثػػػروة  ػػػي العمميػػػ سػػػتغالؿ اا ػػػرادإل  ة. ويوضػػػحواامػػػواؿ والعمميػػػات لتمبيػػػة حاجػػػة محػػػددة واي
(Loannis &Lida,2007:4 )تتضػمف دراسػة مصػادر الفػرص مػف قبػؿ الػذيف سيكتشػفوف هػا بأن

عبارة عف النتيجة الحتمية ( Akpomi, 2008: 56) وهي لدا ويقيموف و يستغموف تمؾ الفرص.
ستغالؿ الفرص الموجودة  ي السوؽ.  لعممية تطبيؽ اإلبتكار واإلبداع مف أجؿ إشباع الحاجات واي
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التي تقدـ ، بأنها عممية ديناميكية إليجاد الثروة( Kuratko & Audretsch, 2009: 4) َ هاوعر  
وااللتزاـ بالتطبيؽ لكي يضيفوا ، عف طريؽ اا راد الذيف يتخذوف المخاطرة  ي رؤوس أموالهـ

التي قد تكوف جديدة أو  ريدة ولكف ينبغي أف يضيؼ لها ، قيمة إلى بعض السمع والخدمات
( Peneder, 2009: 14) قيمة مف خالؿ تخصيص الموارد والمهارات الضرورية. ويراالريادي 

أف الريادة هي قدرة اا راد عمى تحمؿ المخاطر مع إنسجاـ كبير لعمميات صنع القرارات 
بأنها عممية إيجاد القيمة مف ( Kraus & Kauranen, 2009: 39) الصحيحة معها. ووصفها

ستغالل كتطوير سمع وخدمات جديدة أو البحث عف ااسواؽ الجديدة ، هاخالؿ إكتشاؼ الفرص واي
 أو االثنيف معًا.

الريػادة هػي وظيفػة تنظػيـ المػوارد إلى أف ( Welch & Welch, 2010:9) وأشار كؿ مف
 منجاح أو الفشؿ  ي منظمات االنتاجية.للالنتاج وتحمؿ المخاطر 

 Intelligence Entrepreneurالذكاء الريادي  -خامساا 
 إسػػػػػػػتراتيجية كبيػػػػػػػرة  ةقػػػػػػػو  تعػػػػػػػد   تمػػػػػػػؾ المعر ػػػػػػػة الرياديػػػػػػػة التػػػػػػػي ي:الزززززززذكاء الريزززززززاديمثػػػػػػػؿ  

  ميػػػػزة إسػػػػتراتيجية  ػػػػي أي مكػػػػاف  ػػػػي اامػػػػد البعيػػػػد  ػػػػي مجػػػػاؿ اإلدارة والتقنيػػػػات اإلداريػػػػة شػػػػكؿت
(Hitt et. al; 2001:20.)  المػورد ااكثػر  التػي تعػدالمعر ػة الرياديػة بويوصػؼ الػذكاء الريػادي

 مهػػـ  ػػي ظػػؿ ثػػورة المعمومػػات وعصػػر المعموماتيػػة مػػورد كونهػػاقػػرف الحػػادي العشػػريف أهميػػة  ػػي ال
 (.36: 2008، كحالت)

مصػػػدر قػػػوة  ُتعػػػد المعر ػػػة الرياديػػػة التػػػيأنهػػػا ، الػػػذكاء الريػػػادي( Clark,1996:35) راويػػػ
وال تسػمى المعر ػة بمعر ػة رياديػة ) ت ااعماؿ المعقدةشكال هي مفتاح لحؿ م، لمنظمات ااعماؿ

 (.28 :2008، القيسي) ا لـ تستثمرها المنظمة وتحولها إلى قيمة وثروة عندما يجري تطبيقهام
حيػػػث أنػػػه  ػػػي ، العمػػػؿ بالػػػذكاء الريػػػادي عمػػػى ضػػػرورة( Fleischman,2006:20) ويؤكػػػد
ختبػػػػار ااعػػػػراؼ ُتمثػػػػؿ المضػػػػموف  إمػػػػتالؾ روح المبػػػػادرة والتحقيػػػػؽ مػػػػف روح اإلبػػػػداع واإلبتكػػػػار واي

نتقال دراؾ الكامػػػؿ والشػػػمولي لمعواقػػػب والنتػػػائج اإل عػػػف  ضػػػالً ، لػػػى َاخػػػرإهػػػا مػػػف جيػػػؿ والتقاليػػػد واي
ؿ يػػػػقمبتالػػػػذكاء الريػػػػادي  هػػػػذا عنػػػػدما يقػػػػوـ، فػػػػي مجػػػػاؿ ااعمػػػػاؿ كمػػػػا هػػػػو  ػػػػي الحيػػػػاة المحتممػػػػة. 

 .ويحد منها  ي الوقت نفسه ويمقي الضوء ويؤكد عمى أهمية اإلحتماالت صعوباتال
أف الػػػذكاء الريػػػادي ينطػػػوي عمػػػى مفػػػاهيـ  (Jach & Anderson,1999:190) ويػػػرا

ي ينظػػر دوطريقػػة تفكيػػر يقػػـو الريػػادي بإسػػتخدامها أو التػػي ينبغػػي عميػػه إسػػتخدامها.  الػػذكاء الريػػا
المهارات التي ُتظهر وكأنها تختمؼ عف المعر ة إال أنهما   ضاًل عفإليه عمى أنه وسائؿ وهايات 

محتػػػوا معر ػػػي. ومػػػف هػػػذا المنطمػػػؽ ينبغػػػي ممهػػػارات وأف لكبيػػػر.  شػػػكؿمرتبطتػػػاف مػػػع بعضػػػهما ب
التفريؽ بيف المعر ة والمهارات وذلؾ لتجنػب أي نػوع مػف أنػواع سػوء الفهػـ والخمػط عمػى الػرهـ مػف 
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أف الحقيقػة تقػػوؿ بػػأف حسػاب وقيػػاس هػػذا المفهػـو قػػد كػػاف ومػازاؿ قضػػية شػػائكة وتثيػر الجػػدؿ  ػػي 
  .اادب الريادي

ي والتحميمػػي لػػإلدارة الثنائيػػة والمتعػػددة لمريػػادة إف هػػذا الػػذكاء الريػػاي هػػو ذلػػؾ الفهػػـ اإلدراكػػو 
والمتعمقػة بمسػتوا معػيف مػف المضػموف الخػاص ( إعرؼ ماذا ) التعريؼ إنعكاس لمجموعة تسمى

واف هػػػػذي المعر ػػػػة لهػػػػا تػػػػأثير عمػػػػى القػػػػدرة الرياديػػػػة ( Johannisson,1991:67) بمعر ػػػػة الريػػػػادة
ومػػػع هػػػذي المعر ػػػة  ػػػأف ، متابعتهػػػا لمحصػػػوؿ عميهػػػاااساسػػػية والضػػػرورية لػػػإلدراؾ و هػػػـ الفػػػرص و 

الريػػػػادة الحقيقيػػػػة ااساسػػػػية قػػػػادرة عمػػػػى ترجمػػػػة و هػػػػـ وتطبيػػػػؽ المعمومػػػػات والنشػػػػاطات الجديػػػػدة 
وُيعػػػد الػػػذكاء  (.Shane,2000:448-449) عػػػد محػػػور عمميػػػة الريػػػادةوبأسػػػاليب مختمفػػػة والتػػػي تُ 

 تشػػػػػػػمؿ إكتشػػػػػػاؼ وتقيػػػػػػػيـ  ػػػػػػػرص  والتػػػػػػػي، الريػػػػػػادي تمػػػػػػػؾ القػػػػػػدرة عمػػػػػػػى اإلدراؾ الفاعػػػػػػػؿ لمفػػػػػػرص
 المشػػػػاريع الجديػػػػدة باإلضػػػػا ة الػػػػى القػػػػدرة عمػػػػى التعامػػػػؿ الفاعػػػػؿ مػػػػع مسػػػػؤوليات الحداثػػػػة والتػػػػي 
 تشػػػػػػػػػمؿ تشػػػػػػػػػكيؿ وتطػػػػػػػػػوير عمػػػػػػػػػؿ تجػػػػػػػػػاري مػػػػػػػػػربح يتمحػػػػػػػػػور حػػػػػػػػػوؿ  رصػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػروع جديػػػػػػػػػد

(Shane&Venkataraman,2000:217.) 
 نباط نػوعيف مػف المعر ػة همػاالذكاء الريادي هو تمؾ المعر ة الرياديػة التػي تهػدؼ الػى إسػتو 

، المبيعػػػاتإذ تتضػػػمف المعر ػػػة الوظيفيػػػة: ، (المعر ػػػة الوظيفيػػػة و المعر ػػػة اإلسػػػتراتيجية اإلداريػػػة)
: اإلسػتراتيجية اإلداريػة المعر ػة يما تشػمؿ  اإلدارة المالية.، إدارة الموارد البشرية، اإلنتاج، التسويؽ

سػػػتغاللها ، نمػػػو دور اإلدارةو ، اإلسػػػتراتيجية وكػػػذلؾ التحميػػػؿ التنا سػػػي عمػػػى ستكشػػػاؼ الفػػػرص واي واي
 ضػػاًل عػػف القػػدرة عمػػى تحويػػؿ المعر ػػة الضػػمنية الػػى معر ػػة ، وكػػذلؾ التقيػػيـ الخػػاص ببيئػػة العمػػؿ

 (.(Roxas et. al,2008: 64-65 ظاهرية
 يضػػـ الػػػذكاء الريػػػادي ثالثػػػة أنػػػواع مػػػف المعر ػػػة الرياديػػػة النشػػػطة لممنظمػػػة الناشػػػئة وهػػػي:و  

 ( Aldrich&Ruef, 2006) نقال عف( 56: 2050، فجواد وَاخرو )
 المعر ة الصادرة عف الخبرة العممية السابقة. -

 المعر ة التي تتولد بسبب النصائح واإلستشارات التي يحصؿ عميها أصحاب اا كار الريادية. -

 المعر ة التي تتولد عف طريؽ تقميد أنشطة ااخريف. -
 Intelligence Importance of Entrepreneur :أىمية الذكاء الريادي -سادساا 

نحسار قدرة التنبػؤ وحػدود ااعمػاؿ المرنػة ، تتميز بيئة ااعماؿ المعاصرة بزيادة المخاطر واي
مما يوجب عمى المنظمة تبني الذكاء الريادي واإلبتعاد عف مبادئ اإلدارة التقميدية مف أجػؿ تقميػؿ 

عمى  هي التي تعمؿادات اإلدارية الناجحة والقي (.Kuratko& Audretsch,2009,2) اإلخفاؽ
سػػتغاللها حتػػى تحػػت ظػػروؼ عػػدـ التاكػػد العػػالي ، توظيػػؼ الػػذكاء الريػػادي لمبحػػث عػػف الفػػرص واي
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ويمكػف أف يكػوف هػذا النػوع مػف الػذكاء ، ويمكف أف يكوف الػذكاء الريػادي ظػاهرة جماعيػة أو  رديػة
 (.Ireland,et. al., 2003:967) هامًا لكؿ مف اا راد والمديريف والموظفيف  ي المنظمة

 المنظمػػة الرياديػػة والتػػي لػػديها ذكػػاء ريػػادي تعمػػؿ عمػػى إيجػػاد مػػوارد جديػػدة وتػػدمج مػػوارد 
بػػداع عػػاؿٍ  وعمػػى المنظمػػات أف تركػػز عمػػى الػػذكاء الريػػادي عنػػد توضػػيحها ، حاليػػة بطريقػػة  ريػػدة واي

 ى منػػػػا ع عػػػػدـ التأكػػػػدطريقػػػػة إعػػػػادة هندسػػػػة العمػػػػؿ التػػػػي تمقػػػػي الضػػػػوء عمػػػػ هػػػػاالن، لإلسػػػػتراتيجية
(Phan,et. al.,2009:9.) 

قػػػدرة المنظمػػػة ورهبتهػػػا  ػػػي التعامػػػؿ مػػػع اا كػػػار الحديثػػػة ( Kroeger,2007,19) ويؤكػػػد
جديػدًا أو سػمعًا وخػدمات أو عمميػات تقنيػة جديػدة.  هومػاً وعمميات إيجاد اا كار التي قػد تعطػي مف

المنتجػػات  وتطػػوير، والتمويػػؿ، بالتسػػويؽ والػػذكاء الريػػادي يقػػـو بجمػػع  ػػروع مػػف المعر ػػة المتعمقػػة
وبمعر ػػة الطػػرؽ وااسػػاليب التػػي يػػتـ بواسػػطتها إختبػػار البيئػػة مػػف قبػػؿ الػػرواد مػػف  .وكػػذلؾ اإلدارة

دراكهػـ لمقػيـ وكيفيػة تطبيػؽ ذلػؾ التفكيػر ، خالؿ بحػثهـ عػف الفػرص وتقػديرهـ لممخػاطر والمنػا ع واي
 (.www.acpe.org/Ecommerce)  ي المنظمات الخاصة

  Objectives of Entrepreneur Intelligenceأىداف الذكاء الريادي  -سابعاا 
إنفػػرادي أو باإللتقػػاء مػػع آخػػريف إلػػى مجموعػػة مػػف ااهػػداؼ لمػػذكاء  شػػكؿيشػػير البػػاحثوف ب

 الريادي منها: 
 (.Wiig,1993:20) اً أكثر براعة وذكاء تعزيز المعر ة الريادية مف خالؿ جعؿ المنظمة -5
وُيمكػف مالكػه ، تحقيؽ ميزة تنا سػية لممنظمػة المعاصػرة إذ أنهػا مػورد يصػعب محاكاتػه وتقميػدي -2

 (.Kothuri,2002:5) مف إنتاج سمعة  ريدة تتمتع بالحماية
بػػداع المنػػتإيسػػعى  -3 تخػػاذ اإلجػػراءات التػػي تػػؤدي إلػػى تحقيػػؽ إبتكػػار واي ج أو لػػى إنشػػاء الفػػرص واي

 (.Senges,2007:59) الخدمة
يزود المنظمة أو الريادي حسًا قويًا ليعرؼ متى يكوف الوقػت مالئمػًا أو هيػر مالئػـ إلقتنػاص  -4

ستغاللها  (.Coulsor & Thomas, 2003: 47) الفرص واي
ـ المديريف لمعمؿ عمى تطوير الثقا ة الريادية والتي يتبقياـ التفكير الريادي عمى تعزيز يساعد  -5

 (.Covin&Slevin,2002:310) إستراتيجي شكؿمف خاللها إدارة الموارد ب
الذكاء الريادي يعزز الفاعمية والتي تهدؼ إلى إستمرار نجاح المنظمات  ػي المسػتقبؿ لمبحػث  -6

ف كانػت تحػت ظػروؼ عػدـ التأكػد سػتغاللها واي  :Ireland,et. al ; 2003) عػف الفػرص واي

967.) 

http://www.acpe.org/Ecommerce
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التػي تهػدؼ  ػي النهايػة ، الخالقة  ي اانشػطة التجاريػة وهيػر التجاريػةنشر اا كار المبدعة و  -7
 (.2010:5، الباشقالي) إلى إيجاد الثروة أو تحقيؽ ااهداؼ

 (.23: 2006، ممحـ) إي ااحداث التي تقع  ي المستقبؿ، يقود إلى القدرة عمى التنبؤ بااشياء -8
 ية مف خالؿ إحػداث تغييػر جػذري  ػي يعمؿ عمى تحوؿ المجتمعات إلى مجتمعات ذكية معر  -9

لػػػى اإلقتصػػػاد العػػػالمي إ تحػػػوؿ المنظمػػػات  .المنظمػػػة لتتكيػػػؼ مػػػع التغييػػػر السػػػريع  ػػػي بيئتهػػػا
س أوالػػذي يؤكػػد عمػػى ر ( Knowledge Economy) قتصػػاد المعر ػػةإالجديػػد الػػذي ُيعػػرؼ ب

 اصػر التقميديػةالقدرات البشػرية أكثػر مػف العن عف طريؽالماؿ الفكري والمعر ة وعمى التنا س 
 (.42: 2002، الكبيسي)
 The dimensions of Intelligence Entrepreneur أبعاد الذكاء الريادي -ثامناا 

تحػػت تسػػمية أبعػػاد تػػارة ومكونػػات تػػػارًة ، تنػػاوؿ البػػاحثيف أبعػػاد الػػذكاء الريػػادي رهػػـ ُنػػدرتها
سػػتغالؿ الفػػرص باإلبتكػػار واإلبػػ تمػػؾ اابعػػاد( Zahra,et. al. 1999:42) إذ حػػدد، أخػػرا داع واي

 تفكيػرال إلػى مكونػات( Ireland,et. al., 2003: 968) أشػارالتػي تنػتج ثػروة منظميػة ونجػاح. و 
طػػػار العمػػػؿ الريػػػادي، عقالنيػػػة الخيػػػارات الواقعيػػػة، الوعي الريػػػاديبػػػ: المتمثمػػػةالريػػػادي   وأكػػػد (.واي

(Ziyae & Babak, 2009:44 )اع واإلسػػتباقية اإلبػػد يػػة تمثمػػت  ػػيالرياد معر ػػةملأبعػػاد  عمػػى
 . والبحث عف الفرص والنظر وراء الحموؿ هير اإلعتيادية

مباشر بقدر ماعكست أبعػاد  شكؿعميه ورهـ عدـ االشارة إلى كونها أبعادًا لمذكاء الريادي ب
 أنها تباينت  ي مضامينها وعددها. ونظرًا لحداثة مفهوـ الذكاء ، التفكير الريادي والمعر ة الريادية

درة الدراسػػات التػػي تناولتػػه ولعػػدـ وجػػود أبعػػاد لػػه متفػػؽ عميهػػا وحسػػب اطػػالع الباحثػػة الريػػادي ونػػ
المتواضع لما تيسػر مػف مصػادر عػف الػذكاء الريػادي كمفهػـو ومصػطمح  ػي مجػاؿ إدارة ااعمػاؿ 

دارة المػػوارد البشػػرية  قػػد تمػػت االسػػتعانة بمكونػػات كػػؿ مػػف التفكيػػر الريػػادي والمعر ػػة الرياديػػة ، واي
عتمادهػػا  ػػي الدراسػػة الحاليػػة ليعبػػرا عػػف وذلػػؾ لوجػػود نػػوع مػػف التقػػارب وأحيانػػًا ، الػػذكاء الريػػادي واي

وبػذلؾ إشػتمؿ الػذكاء ،  ضاًل عف مالئمتها لطبيعة الدراسة الحاليػة ومتطمباتهػا، التشابه لمكوناتهما
 ونعرض مف خالؿ اآلتي توضيحًا لكؿ منهما:، الريادي عمى التفكير والمعر ة الريادييف

  Entrepreneur Thinking لتفكير الريادي:ا -1
 ( Ireland, et.al ; 2003:96) وتضمف ثالثة مكونات هي

 Entrepreneurial Alertness الريادي الوعي -أ
  حػيف تصػبح رياديػاً  وعيًا ذات إنتباهػاً اا راد الذيف لديهـ القدرة عمى التنبؤ والتحديد  يمتمؾ 

هيػر متوقػع  شػكؿبو  أو أف تصبح السمع والخػدمات الموجػودة السمع والخدمات الجديدة أكثر عممية
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والتػي تػؤدي ، الفائقػة الريػادي مػف الومضػات ذات الرؤيػة تنبيػهذا قيمة بالنسبة لمزبائف تجعؿ مف ال
 لػػػى إتبػػػاع الفػػػرص الرياديػػػة وتحػػػث عمػػػى التطػػػوير الثقػػػا ي الريػػػادي والقيػػػادة الرياديػػػة  ػػػي المنظمػػػةإ
 (.44: 2050، الباشقالي)

 الريػػػػػػػادي يػػػػػػػػتـ تطػػػػػػػويري أواًل مػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ اا ػػػػػػػراد الػػػػػػػذيف لػػػػػػػػديهـ الػػػػػػػوعي الريػػػػػػػػادي عي و والػػػػػػػ
( القػرائف) ةالذي يسمح لهـ بػإدراؾ الفجػوات بعػدد محػدد مػف اادلػ( antennaالهوائي )  هـ بمثابة

نػػوع   ػػيالريػػادي العمػػؿ اإلبػػداعي والعمػػؿ التخيمػػي البػػارع والػػذي بإمكانػػه التػػأثير وعي ويتضػػمف الػػ
 عبػػرو  (.Tang & Mickil, 2011: 6) ياديػػة التػػي تػػدخؿ السػػوؽ  ػػي المسػػتقبؿااعمػػاؿ الر 

(Cardozo& Ray,2003:106 ) الريادي بأنه الموقؼ الداعـ المعتمد عمى عدد مف  وعيالعف
القػػدرات اإلدراكيػػة مثػػؿ المعر ػػة المسػػبقة والتجػػارب ونمػػط اإلدراؾ ومهػػارات المعالجػػات المعموماتيػػة 

 .والتفاعالت اإلجتماعية
الريػػػػادي منظػػػػور وأسػػػػموب يسػػػػاعد الريػػػػادييف ليكونػػػػوا أكثػػػػر إدراكػػػػًا لمتغيػػػػرات  وعيالػػػػ يمثػػػػؿو 

مكانيػػػػػػػة النظػػػػػػػر الػػػػػػػى المسػػػػػػػتقبؿ بمػػػػػػػا يتػػػػػػػو ر مػػػػػػػف اال  مكانيػػػػػػػاتوالتحػػػػػػػوالت وكػػػػػػػذلؾ الفػػػػػػػرص واي
(Kirzner,1999:5). 

العمميػػات  ػػي سػػياؽ المجػػاؿ التطػػويري الخػػاص بالبحػػث عػػػف  الريػػادي جػػوهر وعيالػػوُيعػػد 
يجادهػػا و يػػتـ إكتشػػا ه التػػي الفػػرص  الػػذي الريػػادي الػػوعينمػػوذج أ( 56-5) شػػكؿال وضػػحكمػػا ، ااي

يتضػػمف البحػػث عػػف المعمومػػات الجديػػدة بواسػػطة ربطهػػا بالمعمومػػات السػػابقة ومػػف ثػػـ تقيػػيـ هػػذي 
 (.Tang et. al.,2011:6,55 ) المعمومات كونها جديدة

 
 
 
 
 
 
 

 (16-1) شكلال
 الريادي وعيأنموذج ال

Source: Tang, J., Mickil, K. M. & Busenitz, L., (2011), Entrepreneurial 

Alertness in the Pursuit of New Opportunities,Bostn. USA. P.55. 
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الجوهريػة التػي يمتمكهػػا  بالمقػدرةإعتمػادًا عمػى ماتقػدـ تػػرا الباحثػة أف الػوعي الريػادي يتمثػػؿ 
قتناصػػػها قبػػػؿ إسػػػتق اإلستشػػػعار البيئػػػي والتنبػػػوء لغػػػرض الريػػػادي  ػػػي ف يكتشػػػفها أطاب الفػػػرص واي

 .خريفاآل
  Real Options of  Logic عقالنية الخيارات الواقعية -ب

، ة ونتائجهػػػاشػػػكميتخػػػذ المفكػػػر الريػػػادي قػػػراري عمػػػى أسػػػاس الوضػػػوح التػػػاـ بػػػيف مقػػػدمات الم
يػػػتـ  وذلػػػؾ، ختيػػػار البػػػديؿ الػػػذي يحقػػػؽ أقصػػػى قػػػدر مػػػف النجػػػاح المخطػػػط لػػػهإهتمػػػاـ الريػػػادي بإ 
يحصػػؿ  يهػػا موازنػػة المخػػاطر مػػع العوائػػد التػػي يػػتـ  مػػف خاللهػػا خصػػيص مػػوارد المنظمػػة الػػذيبت

  عقالنيػػػػػػػة الخيػػػػػػػارات الواقعيػػػػػػػة تعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تعزيػػػػػػػز المرونػػػػػػػة اإلسػػػػػػػتراتيجية . الحصػػػػػػػوؿ عميهػػػػػػػا
وُتسػػػاعد المنظمػػػات والريػػػادييف الػػػذيف يتعػػػامموف مػػػع حػػػاالت عػػػدـ التاكػػػد لمتابعػػػة وتحديػػػد الفػػػرص 

قمؿ مف حجـ الهدر  ي المصادر وزيادة اإلحتمالية مف قياـ المنظمة بػالتركيز عمػى وقد ت، الريادية
 ليػػػػػهإوهػػػػػذا ماأشػػػػػار  (.Gurunathan,et.aL;2004: 53-58) أكثػػػػر الفػػػػػرص الرياديػػػػػة قيمػػػػػة

(Lumpkin & Dess,1996:146 ) سػتجابات البديمػة ختيػار اإلاي كممػا تمػت عمميػات تطػوير و إذ
سػػػتجابة المالئمػػػة لمتطمبػػػات البيئػػػة وبالتػػػالي ختيػػػار اإلإحتمػػػاؿ إد زا، سػػػموب عقالنػػػي راشػػػدإلمبيئػػػة ب

 لى مدا تصر ها بعقالنية.إتصؿ المنظمة 
 Entrepreneurial Frameworkإطار العمل الريادي  -ت

إطار العمؿ الريادي يمكف أف يكػوف العامػؿ الحاسػـ  إلى أف( Thomas,2003:53) يشير
عػف عممية بناء قاعدة لمميػزات التنا سػية إذ تأتي ، منظمةزدهار مستقبمي لمإاية حاالت تطور أو 

ستعداد اا راد والوعي لمعمؿ والعزيمة بجد عمى كسب المعر ػة و ، الرهبة والقدرة عمى التعمـطريؽ  اي
مفتػاح تكػويف إطػار العمػؿ ( Runyan & Swinney,2008:43) ووصػفه، باإلضا ة الى العمؿ

 بداعي.ة لتشجيع النشاط اإلتطوير وتوضيح إستراتيجية خاصبالريادي 
كتشػػػاؼ ا، تحديػػػد ااهػػػداؼ، المتمثمػػػةيتمثػػػؿ إطػػػار العمػػػؿ الريػػػادي بمجموعػػػة مػػػف اانشػػػطة 

سػػتفادة مػػف الفػػرص وضػػبط الوقػػت المطمػػوب المصػػاحب لعمميػػة البػػدء باإلسػػتراتيجيات لإل، الفػػرص
توقيػػػت الػػػدقيؽ أكبػػػر بال شػػػكؿ المنظمػػػات التػػػي تسػػػتخدـ اإلسػػػتراتيجيات الد اعيػػػة تهػػػتـ ب، الرياديػػػة

  أنهػا سػتباقيةأمػا المنظمػات التػي تعمػؿ عمػى تتبػع اإلسػتراتيجية اإل، ستفادة مف الفرص الرياديةلإل
سػػتخداـ الفػػرص الرياديػػة كػػي تػػتمكف مػػف العمػػؿ ب، تركػػز عمػػى عمميػػات التقيػػيـ هػػذا  أسػػرع. شػػكؿواي

بػػؿ يحػػاوؿ النػػوع حػػرؾ ااوؿ  ػػي السػػوؽ وبالمقاتلمفػػرص الرياديػػة يصػػبح الم سػػتباقياإلسػػتخداـ اإل
اانػػد اعي أف يطػػابؽ إمكاناتػػه الماديػػة أو قابمياتػػه المميػػزة مػػع الفػػرص الرياديػػة ليكػػوف هػػو المحػػرؾ 

  وهػػػػػو بطبيعػػػػػة الحػػػػػاؿ سػػػػػيكوف الثػػػػػاني  ػػػػػي دخػػػػػوؿ السػػػػػوؽ بعػػػػػد نشػػػػػاط المتحػػػػػرؾ ااوؿ، الثػػػػػاني
 (.2010:44، الباشقالي)
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  Entrepreneurial Knowledge ةالمعرفة الريادي -2
-Senges,2007:31) (McDonald,2002:12-33) ن خمسززة مؤشززرات كمززا يززأتيوتتضززم 

35) (WWW.Selangor.EK:2012) (WWW.Wikipedia.org)  

 Awareness towards the environment الوعي تجاه البيئة -أ
الػوعي إتجػاي البيئػة ُيحفػز المنظمػة لمقػراءة الصػحيحة  أف( Thompson, 1997:23) ذكر

، والخارجيػػػة بحيػػػث يػػػؤدي إلػػػى تحديػػػد أ ضػػػؿ سػػػبؿ اإلسػػػتجابة لمتغيػػػرات السػػػريعةلمبيئػػػة الداخميػػػة 
سػػتغاللها بإتجػػاي تحقيػػؽ أداء أ ضػػؿ لػػى أنػػه عمػػى إ( Skrzeszewski, 2006: 54) ويشػػير، واي

ويمضي وقتًا كبيرًا ، لمبيئة وينبغي أف يبحث ويسأؿ ويصغي ويحمؿ ويحدد الريادي أف يكوف واعياً 
وتكيفهػػا مػػع بيئػػة المعمومػػات ويحػػاوؿ أف ُيحػػدد البيئػػة التػػي تتولػػد مػػف  ز و هػػـ التوجهػػاتيػػ ػػي تمي

خاللهػػػا الفػػػرص.  العوامػػػؿ البيئيػػػة التػػػي تتضػػػمف الحركيػػػة والتعقيػػػد والنزاهػػػة وخصػػػائص الصػػػناعة 
 سػػػػتراتيجية ومػػػػوارد والعوامػػػػؿ التنظيميػػػػة التػػػػي تتكػػػػوف مػػػػف الحجػػػػـ والهيكػػػػؿ وعمميػػػػة الصػػػػياهة اإل

  ػػػػػػػي  رؤثتػػػػػػػالعميػػػػػػا وخصػػػػػػػائص  ػػػػػػرؽ العمػػػػػػػؿ جميعهػػػػػػا هػػػػػػػي عوامػػػػػػؿ دارة المنظمػػػػػػة والثقا ػػػػػػػة واإل
 وبهػذا الصػدد يوضػح (.Lumpkin & Dess,1996:162) داء لموصوؿ الػى التوجػه الريػادياا
(www.is.njit.edu ) أف عممية الػوعي التػاـ إتجػاي البيئػة تتميػز بفاعميػة  ػي جمػب وجهػات نظػر

والتعقيػػد لمناقشػػتها واإل ػػادة منهػػا  ػػي ، وأ كػػار مػػف خػػارج المنظمػػة وبدرجػػة عاليػػة مػػف التخصػػص
ف هػػذا البعػػد يتطمػػب ، وكػػذلؾ تحقيػػؽ إبػػداعات جديػػدة، عمميػػة صػػنع القػػرار  ػػي إقتنػػاص الفػػرص واي

دارة الصػراع، اإلنصػػات الفعػػاؿ، أسػػموب الحػوار، اإلتصػاؿ) مهػارات  ػػي التحميػؿ وعمميػػة الػػربط  واي

ويمعب الذكاء البيئي دورًا ، ر و هـ الثقا اتوتعمـ طرائؽ التعاوف وأنماط التفكي( واإلتفاقيات والعقود
 :متمثالً ، مهما  ي عممية تحقيقها

سػػػػتخداـ المتواصػػػػؿ الػػػػذي يتضػػػػمف اإلر االبتكػػػػار ااخضػػػػبويعػػػػرؼ ايضػػػػًا ، اإلبتكػػػػار البيئػػػػيب -5
لممدخالت والعمميات والمخرجات المصممة منذ البػدء لموقايػة مػف التمػوث مػع خفػض النفايػات 

، (Porter & Linde, 1995:120) بيئػػػة وصػػػحة االنسػػػافالمخػػػاطر عمػػػى ال وتػػػدني
 و ػػػػػػػػػؽ ثػػػػػػػػػالث طػػػػػػػػػرؽيػػػػػػػػػتـ عمػػػػػػػػػى  بتكػػػػػػػػػار البيئػػػػػػػػػيوالمنظمػػػػػػػػػات القػػػػػػػػػادرة عمػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػؽ اإل

(Romm,1999:132): 

 ضػػير الكمػػي عمػػى مسػػتوا المنظمػػة مػػف خػػالؿ التعػػديؿ الجػػذري لمتكنولوجيػػا الحاليػػة أو حالت
لقيمػػة أو تحقػػؽ االنتػػاج االكبػػر ا إدخػػاؿ التكنولوجيػػا الجديػػدة التػػي تحقػػؽ عمميػػات إضػػا ة

 بطاقة ومواد أقؿ.

 الظػػػروؼ المالئمػػػة لتبنػػػي سياسػػػات خفػػػض  هيػػػ داريػػػة لممنظمػػػة ممػػػا يتخضػػػير اانظمػػػة اإل
 التأثيرات البيئية السمبية.
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 بهدؼ إدخاؿ التجديدات عمى المنػتج ، وذلؾ مف خالؿ تكييؼ المنتجات تخضير المنتجات
 (.Prakash,2002:1) المنتجإطالة حياة  إلى أو أجزائه بما يؤدي

بأنها العمـ الجديػد  وتوصؼ ليهاإف تتطور أستشرا ية لما يمكف إضمف رؤية ، المحاكاة البيئية -2
سػػػتمهامها  ػػػي تصػػػميمات وعمميػػػات مػػػف أجػػػؿ حػػػػؿ اي الػػػذي يػػػدرس نمػػػاذج الطبيعػػػة وتقميػػػدها و 

يمكف إستخدامه طار الذي تقدـ اإل( Eco-mimicry) ت االنسانية. والمحاكاة البيئيةشكالمال
الطبيعػة مػف  هناؾ الكثير مما يمكف تعممه مػف ولتحقيؽ االستدامة، كخارطة طريؽ لإلستدامة

 :(Benyus,1997:8-9) خالؿ القوانيف التسعة لعمؿ الطبيعة التي ينبغي تعممها
 .تعمؿ الطبيعة عمى نور الشمس 

 .تستخدـ الطبيعة  قط الطاقة التي تحتاج 

 الوظيفة.مع  شكؿالطبيعة ال تالئـ 

 الطبيعة بتدوير كؿ شيء. تقوـ 

   الطبيعة التعاوف. تكا 

 عالطبيعة عمى التنو  تقوـ 

 الطبيعة الخبرة المحمية تطمب. 

 الطبيعة اإل راط. تكبح 

 .الطبيعة تراعي قوة الحدود 

 سػػػػػػػػػػتراتيجيات عػػػػػػػػػػرؼ بانهػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػدخؿ إداري يشػػػػػػػػػػتمؿ عمػػػػػػػػػػى اإلتُ ، إدارة اإلسػػػػػػػػػػتدامة البيئيػػػػػػػػػػة -3
  عمػػػػػػػػػػػػػاؿسػػػػػػػػػػػػػتدامة البيئػػػػػػػػػػػػػة وتحقػػػػػػػػػػػػػؽ االربػػػػػػػػػػػػػاح لمنظمػػػػػػػػػػػػػة ااإ تػػػػػػػػػػػػػؤمف التطويريػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػي

(Kotler & Armstrong,2006:153.) ويػرا (Noe at. Al ; 2008:13 ) أف إدارة
وهػػذا المػػدخؿ مبنػػي ، قػػدرة المنظمػػة عمػػى البقػػاء  ػػي بيئػػة ديناميكيػػة تنا سػػيةب تػػرتبطاإلسػػتدامة 

  ويتفػػػػػؽ كػػػػػػؿ مػػػػػػف لهػػػػػػا تػػػػػأثير بعيػػػػػػد المػػػػػػدا. التػػػػػي عمػػػػػى أسػػػػػػاس صػػػػػنع القػػػػػػرارات المنظميػػػػػػة
(Marshall & Johnston,2010:9) (Kotler & Keller,2009:357 )إدارة  عمػى أف

اإلستدامة لها أهمية  ي ممارسة ااعماؿ التي تمبي الحاجات البشرية بػدوف الضػرر بااجيػاؿ 
 الحمػػوؿ المسػػتدامة الناتجػػة مػػف تقػػاطع ثػػالث جماعػػات:( 57-5) شػػكؿالويوضػػح ، المسػػتقبمية

وبسػػػبب مخػػاوؼ عممػػاء االقتصػػػاد ، (والفعالػػة بيئيػػاً ، المالئمػػة إقتصػػػادياً ، جتماعيػػاً المرهوبػػة إ)
 نجػػاز  ػػي المجتمػػعسػػتدامة قابمػػة لإل قػػد تمكنػػوا مػػف جمػػب تقػػاطع حمػػوؿ اإل، واالجتمػػاع والبيئػػة

Wright & Broose,2011:17)). 
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 (17-1) شكل

 الحمول المستدامة
Source: Wright, R. T. & Boorse, D. F., 2011, Environmental Seience,7

th
 

Ed, Peaesor Benjamin eummings,London. England. P.17.  
 تيػػػػػةأف تضػػػػػطمع إدارة اإلسػػػػػتدامة بالوظػػػػػائؼ ااساسػػػػػية اآليتطمػػػػػب وضػػػػػمف هػػػػػذا المجػػػػػاؿ 

(Reinhardt, 1999:156): 
مناظر طبيعية العمؿ و ؽ مبدأ حقبة ااجياؿ القادمة بالتمتع ببيئة آمنة وصحية وذات موارد و  -أ

وتنوع بيولوجي كما تمتع بها الجيؿ الحالي ومف قبمه ااجياؿ السابقة. وهذا المبػدأ يؤكػد عمػى 
 حقوؽ ااجياؿ القادمة لكي يعيشوا  ي بيوت زجاجية شأنهـ شأف النباتات المحمية.

ة مػػا ف الكثيػػر مػػف المخػػاطر البيئيػػا، خالقػػاً  إستشػػراؼ المخػػاطر البيئيػػة: وهػػذا يتطمػػب جهػػداً  -ب
 .دارتها تواجه صعوبات كثيرةإزالت تفتقر لوسائؿ القياس والتقييـ مما يجعؿ 

 البػػػد مػػػف أف تقػػػـو ااعمػػػاؿ ، صػػػالحة لألعمػػػاؿ هيػػػراف البيئػػػة مازالػػػت  :عمػػػاؿإسػػػتمرار اا -ت
بمسؤولياتها اإلقتصادية إلى جانب مسؤولياتها ااخالقية والبيئية بالمحا ظة عمى بيئة صالحة 

ستمرار تحقيؽ أهدا ها اطوؿ  ترة ممكنة.مف أجؿ مصال  حها واي
 قػػػػد أف ااواف ، الكثيػػػػر مػػػػف المنظمػػػػات مػػػػدونات أخالقيػػػػة تكمػػػػا أصػػػػدر  :مدونػػػػة اإلسػػػػتدامة -ث

إلصػػػدار مػػػدونات اإلسػػػتدامة لكػػػي تكػػػوف مبػػػادئ وقػػػيـ بيئيػػػة مرشػػػدة لكػػػؿ قػػػرارات وممارسػػػات 
 (.55-50: 2009، نجـ) الهاوبرامج المنظمات مف أجؿ حماية بيئتهـ وبالتالي إستمرار أعم

 

 الحلول

 المستدامة
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  الفرص الجديدة القائمة عمى البيئة -4
The new opportunities based on the environment 

ستغالؿ الفػرص الجديػدة القائمػة عمػى البيئػة لى العمؿ بذكاء إلإتحتاج المنظمات المعاصرة 
د ع المزيػػد مػػف اامػػواؿ حيػػث أف لمبيئػػة اليػػـو جمعيػػات بيئيػػة ونشػػطاء وزبػػائف بيئيػػوف مسػػتعدوف لػػ

 هـ يمثموف  رص سوقية جديدة يمكػف إسػتغاللها مػف ، لمحصوؿ عمى السمع والخدمات الودية بيئياً 
وبعكس ذلؾ  أف تمؾ الجمعيات والزبائف سوؼ يتخذوف إجراءات هير ، بيئياً  الذكية قبؿ المنظمات

لػػى ضػػرائب إـ والػػدعوة وديػػة ضػػد المنظمػػات هيػػر الوديػػة مػػع البيئػػة مػػف مقاطعػػات وقضػػايا ومحػػاك
 سػعي المنظمػة إلمػتالؾ ميػزة تنا سػية مسػتدامة  (.55: 2009، نجػـ) تموث وقوانيف بيئية صارمة

متػػزامف مػػع أي مػػف منا سػػيها  شػػكؿب عمػػؿت  هػػي ال، هػػذا يعنػػي أنهػػا تنفػػذ إسػػتراتيجية إنشػػاء القيمػػة
مػػى إستنسػػاخ منػػا ع هػػذي تكػػوف المنظمػػات المنا سػػة قػػادرة ع الحػػالييف والمسػػتقبمييف وهػػذا عنػػدما ال

كمػػا أنهػػا تمثػػؿ ميػػزة متطػػورة  هػػي ، لػػى تحقيػػؽ ربػػح أعمػػى مػػف اإلعتيػػاديإاإلسػػتراتيجية ممػػا يقػػود 
متجددة ومحسنة وطويمة اامد لممنظمة  ي ظؿ المنا سة الفائقة التػي تجعػؿ كػؿ ميػزة تنا سػية  ػي 

 ا سػػػػػػػػػػيةكػػػػػػػػػػؿ منظمػػػػػػػػػػة معرضػػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػػطو والتقميػػػػػػػػػػد. وهنػػػػػػػػػػاؾ ثالثػػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػواع مػػػػػػػػػػف الميػػػػػػػػػػزة التن
(Barney,1991:12):  
 وهي الميزة التي تتميز المنظمة عمى منا سيها وتعتمد عمى المنا سة كميزة لها.، الميزة ااساس 

 الميػػزة التػػي تكػػوف قابمػػة لمتحديػػد وتعكسػػها الحصػػة السػػوقية لممنظمػػة  ػػي وهػػي ، الميػػزة الظػػاهرة
 مقابؿ الحصص السوقية لممنا سيف.

 حا ظة والتحسيف عمى الموقع التنا سي لممنظمة  ي السوؽتسمح بالم، الميزة المستدامة. 
إلسػػػتغالؿ الفػػػرص الجديػػػدة القائمػػػة عمػػػى البيئػػػة  سػػػتباقيةوتعتمػػػد المنظمػػػات اإلسػػػتراتيجية اإل

ف تكوف المنظمة هي المبادر ااوؿ أإذ تركز هذي اإلستراتيجية عمى ضرورة ، لتحقيؽ ميزة تنا سية
ت أكثػػػػر بكثيػػػػر ممػػػػا تطمبػػػػه الحكومػػػػة والتشػػػػريعات القانونيػػػػة وبالتػػػػالي إنجػػػػاز العديػػػػد مػػػػف النشػػػػاطا

وهذا يعنػي اإلسػتجابة لػدوا ع السػوؽ وحاجاتػه عوضػًا ، الذي يفوؽ ما يتوقعه المستهمكوف شكؿوبال
 ميػزة أف تكػوف المبػادر ااوؿ  (.Wells, 1990,13) عف اإلستجابة لمقواعد والقوانيف الموضػوعة

إذ أف مفتػػاح تحقيػػؽ الربحيػػة يػػأتي مػػف ، لقائمػػة عمػػى البيئػػةمهمػػة  ػػي إسػػتغالؿ الفػػرص الجديػػدة ا
الػػذي يجعػػؿ العديػػد مػػف المنظمػػات ااخػػرا  شػػكؿالتصػػور المتنػػامي لػػدا المنظمػػة بال إيجػػادعمميػػة 

لػػػى بنػػػاء إف المبػػػادرة تجػػػاي البيئػػػة سػػػتكوف قػػػادرة عمػػػى الوصػػػوؿ أومػػػف جانػػػب أخػػػر  ػػػ، مقمػػػديف لهػػػا
وأيضػًا هػي جانػب مػف جوانػب زيػادة الربحيػة عنػدما تكػوف ، تصوراتها بوصفها ناشػطًا بيئيػًا صػادقاً 

 نهػا تقػوـوذلػؾ ا، المنظمة قادرة عمى تجنب عمميات التػدقيؽ والرقابػة والقواعػد والقػوانيف الحكوميػة
ترهػب   الهيئػات الحكوميػة المسػؤولة عػف عمميػات التػدقيؽ البيئػي ال، أكثر مما هو مطمػوب شكؿب



65 

ا أو  رضػها عمػى المنظمػات التػي تسػتجيب لممتطمبػات البيئيػة  ي تقصي قواعد تحكيمية أو تدقيقه
 ( Hay & Gray,1984,135) أكبر مف الحد اادنى مف المعايير الموضوعة شكؿب
 Vigilance Analytical اليقظة التحميمية -ب

 ُتعػػػػرؼ اليقظػػػػة التحميميػػػػة بتمػػػػؾ القػػػػدرة عمػػػػى َجمػػػػع وَتحميػػػػؿ وَتفسػػػػير البيانػػػػات والمعمومػػػػات 
  همػػػػػػػػػػػػػة وتقػػػػػػػػػػػػػديـ نتػػػػػػػػػػػػػائج التحميػػػػػػػػػػػػػؿ لعمميػػػػػػػػػػػػػة التخطػػػػػػػػػػػػػيط اإلسػػػػػػػػػػػػػتراتيجي لممنظمػػػػػػػػػػػػػةالبيئيػػػػػػػػػػػػػة الم

(Hodge et. al ; 2003:110-114.)  اليقظػة التحميميػة هػي منظػور وأسػموب ُمعػالج ُيسػاعد و
دراكػػػًا لمتغيػػػرات والتحػػػوالت البيئيػػػة مػػػف خػػػالؿ تحديػػػد  القيػػػاديف  ػػػي المنظمػػػة لُيكونػػػوا أكثػػػر يقظػػػة واي

سػػتغالؿ الفػػرص وتطػػوير وتصػػمي ـ المشػػاريع التػػي تسػػاعد القيػػاديف والريػػادييف  ػػي المنظمػػة عمػػى واي
تنظػػػيـ وترجمػػػة المعمومػػػات وتفسػػػيرها  ػػػي ميػػػاديف المعر ػػػة المختمفػػػة والمتعػػػددة والخاصػػػة بػػػالفرص 

وهكذا  أف اليقظة التحميمية هي مفهوـ يتمثؿ  ي اإلمكانية الفعمية عمى اإلضػا ة لممعر ػة  .الجديدة
وتتضػمف  (.Gaglio & Katz, 2001:95) رص والسعي لمحصػوؿ عميهػاوالفهـ لكيفية إنشاء الف

اليقظػػة التحميميػػة الموقػػؼ الػػداعـ والناشػػط والمعتمػػد عمػػى عػػدد مػػف القػػدرات اإلدراكيػػة مثػػؿ المعر ػػة 
المسػػبقة والخبػػرة وكػػذلؾ التجػػارب ونمػػط اإلدراؾ ومهػػارات التحميػػؿ والمعالجػػات المعموماتيػػة وكػػذلؾ 

 (.Tang et. al., ;2011:6) لبيئيةالتفاعالت االجتماعية وا
القدرة عمى توليؼ أو دمج العناصر ( System Thinking) ويجسد التفكير بمنطؽ النظـ

أو صػورة واضػحة بشػأف  نظامػاً  شػكؿالمختمفة لغرض تحميمها و هـ الكيفية التي تتفاعؿ بموجبها لت
أعيد إكتشا ه حديثًا كأسموب  قديماً  وُيعد مدخؿ تفكير النظـ منهجاً . ااشياء التي يتـ التعامؿ معها
  :(Maccoby, 2001: 2) وهناؾ ثالثة أنواع مف اانظمة هي، متقدـ لمتكيؼ مع الحياة والبيئة

مثػػؿ تصػػميـ ، حيػػث تتفاعػػؿ أجػػزاء هػػذا النظػػاـ لكػػي تخػػدـ أهػػداؼ النظػػاـ :النظػػاـ الميكػػانيكي -5
 النقؿ. هراضالسيارة إل

لمتفاعؿ مع أهداؼ  اف حيث تصمـ أجزاء هذا النظاـ وراثياً النظاـ العضوي: وهو كجسـ اانس -2
وعمى قائدها ،  هي كالجسـ البشري، ويعمؿ كؿ منها كنظاـ مستقؿ كالمنظمة، النظاـ وخدمته

 أف يحفز أجزاءها  ي خدمة أهداؼ النظاـ الكمي.
 ذلؾ  اف القيادةالنظاـ اإلجتماعي: ااجزاء اادمية لمنظاـ اإلجتماعي لها أهدا ها الخاصة. ل -3 

ينبغي أف تكوف قادرة عمى تحفيزها لخدمة أهراض النظاـ.  النظاـ يشتؽ خواصه وسموكه مف 
، وليس مف كيفية عممها عندما تنفصؿ عف بعضها البعض، الطريقة التي تتفاعؿ  يها أجزاءي

وؿ وعنػػدما يحػػا، وهكػػذا عنػػدما يفكػػؾ النظػػاـ  ػػي عمميػػة التحميػػؿ  أنػػه يفقػػد الخػػواص الجوهريػػة
وهكػػذا تبػػرز  وائػػد تفكيػػر  ة يفقػػدوف المفهػػـو اإلسػػتراتيجي لمنظػػاـ ككػػؿ.شػػكممالالمحممػػوف حػػؿ 

 :(Haines, 2007: 84-85) النظـ كونه يهي  ااتي
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  ًلمواجهة تعقيدات البيئة. لمتفكير اإلستراتيجي وأسموباً  إطارا 

 مف نظاـ اخر طريقة لتعمـ أشياء جديدة بسهولة أكبر وبإ تراض ثبات القواعد ااساسية. 

  طريقػػة أجػػدا لمػػتعمـ واكتسػػاب المعر ػػة بصػػدد التكامػػؿ اإلسػػتراتيجي لأل كػػار الجديػػدة ضػػمف
 بيئة النظـ وديناميكياتها.

 والنتػائج ، وتقييـ أدؽ لمجريات ااحداث  ي المنظمػة والعالقػات بػيف أنظمتهػا، رؤية أوضح
 .المتمخضة عف تمؾ العالقات

 ت المعقػػدة وتفعيػػؿ التغيػػرات شػػكاليات الكفيمػػة بتجػػاوز المطرائػػؽ أ ضػػؿ إلبتكػػار اإلسػػتراتيج
بقاء الرؤا وااهداؼ حية  ي جميع ااوقات.، اإلستراتيجية  واي

 ت ذات ااثػػػر البعيػػػد شػػػكال ػػػي تحميػػػؿ جػػػذور الم( و ػػػرؽ العمػػػؿ، اا ػػػراد) الفرصػػػة لمشػػػاركة
 وتقميؿ ااثار السمبية الناجمة عنها.، اامد  ي المنظمة

 ونظاـ متقدـ مف التفكير النقدي بيف مديريها.، ة بيف أقساـ المنظمةوسائؿ إتصاؿ حديث 
 Orientation toward the goal التوجو نحو اليدف -ت

 ، التوجػػػػػػػػه نحػػػػػػػػو الهػػػػػػػػدؼ هػػػػػػػػو القػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى تحديػػػػػػػػد إجػػػػػػػػراءات الوصػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػى الهػػػػػػػػدؼ
حقيؽ  هو مسار مستقبمي يتحدد  ي ظؿ التفاعؿ بيف الرؤية والرسالة الواضحة وعمى نحو يؤمف ت

عمميػة  شػكؿالػذي يو  (; Rainer, et.al 5995 :1255-) هػداؼ ويؤشػر  عػؿ النظػاـ القيمػياال
بػػؿ ، تُحػػوؿ  قػػط إتجػػاي المنظمػػة نحػػو أهػػداؼ معينػػة ُيػػراد تحقيقهػػا  حسػػب إقامػة هايػػات منهجيػػة ال

هػػدؼ  كػػؿ منظمػػة تمتمػػؾو . يمنػػع اإلنحػػراؼ والنشػػاط هيػػر الهػػادؼ واإلرتبػػاؾ عمػػا ينبغػػي تحقيقػػه
تحقيؽ هامش مف الربح مع التركيػز عمػى أو  ستمرارالربح مف أجؿ اإل يتحددعف طريقه إماتنظيـ 

 عػػػػػػػػػف هيرهػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف المنظمػػػػػػػػػػات وهػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػايميز كػػػػػػػػػػؿ منظمػػػػػػػػػػة، تقػػػػػػػػػديـ الخػػػػػػػػػػدمات لممجتمػػػػػػػػػػع
(management-www.consulting/strategic.)  تحميػػؿ كػػؿ  نحػػو ااهػػداؼالتوجػػه ويحقػػؽ

قيادة المنظمة النظر لممستقبؿ مف خػالؿ إسػتغالؿ  مف وهذا يتطمب، مف البيئة الداخمية والخارجية
وعنػػػػد ،  ااهػػػػداؼ الموضػػػػوعة تعكػػػػس هػػػػذي التطمعػػػػات، الفػػػػرص والتغمػػػػب عمػػػػى التهديػػػػدات البيئيػػػػة

يػػة والمتاحػػة والفػػرص صػػياهة ااهػػداؼ ينبغػػي عمػػى قيػػادة المنظمػػة إختبػػار ااهػػداؼ والمػػوارد الحال
كيفيػة ( 58-5) شػكؿويبػيف ال (.40: 2000، المغربػي) والتهديدات الحالية والمستقبمية  ي السػوؽ

 التوجه نحو تحقيؽ ااهداؼ.

http://www.consulting/strategic-management
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 (18-1) شكل

 كيفية التوجو نحو تحقيق األىداف
Source: Boseman, G., and Phatak, A., 1989, Strategic Management:Text 

and Cases,2
nd

. ed., John Wiley & Sons, New York, U.S.A, P.61. 

، ومف العناصر التي تُػدعـ القائػد وتشػجعه ليسػتطيع  هػـ وتشػكيؿ المسػتقبؿ هػو اإلستشػراؼ
قابميػة الفػرد عمػى التفكيػر باإلسػتناد إلػى قػوا هيػر مرئيػة ( Foresight) قػدرة اإلستشػراؼ تمثػؿ إذ

 اإلستشػػػػػػراؼ يعنػػػػػي  و ػػػػػػي مجػػػػػاؿ العمػػػػػػؿ، بؿوهيػػػػػر مدركػػػػػة إال أنهػػػػػػا تسػػػػػاهـ  ػػػػػػي صػػػػػنع المسػػػػػتق
 وتمييػػػػػػػز ، بأبصػػػػػػػار تطػػػػػػػوري مسػػػػػػػتقبالً ، إمكانيػػػػػػػة إسػػػػػػػقاط حالػػػػػػػة العػػػػػػػالـ الراهنػػػػػػػة عمػػػػػػػى المسػػػػػػػتقبؿ

 وُيعبػػػػػر عػػػػػف اإلستشػػػػػػراؼ أيضػػػػػًا بأنػػػػػه القػػػػػػدرة  .همػػػػػا يمكػػػػػف تجنبػػػػػه والتػػػػػػأثير  يػػػػػه والسػػػػػيطرة عميػػػػػػ
 يػػة  ػػي الماضػػي والحاضػػرعمػػى رؤيػػة اإلتجاهػػات المسػػتقبمية عبػػر إجػػراء مسػػح لمعوامػػؿ الديناميك

(Maccoby et. al., 2004:3 ) لػى إلى عنصػر اإلستشػراؼ قػاد عػددًا مػف المنظمػات إ اإل تقار
 (.Hill and Jones,2001: 277 - 278)( Maccoby,2001:1-2) الفشؿ

 :وتبرز أهمية ااستشراؼ لممنظمات مف خالؿ
 والتػػي تػػؤثر عمػػى عممهػػا نظمػػةمسػػاعدة القػػادة  ػػي التنبػػؤ بػػالفرص والمخػػاطر المحيطػػة بالم -5

(Maccoby et. al ;2004:2.) 
إلتخاذ القرارات ، وتتعمؽ بالمستقبؿ، تو ير معمومات إستراتيجية لمقادة يصعب الحصوؿ عميها -2

ومعر ػة ، قتناص الفرص والتقميؿ مف المخاطرويزيد هذا العنصر مف وعي القادة إل، المناسبة
 (.Clar et. al ; 2008: 31-32) التحديات التي تواجه المنظمة
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وهػػو يعتمػػد بدرجػػة كبيػػرة ، ليػػتمكف القػػادة مػػف معر ػػة المسػػتقبؿ، راسػػة الماضػػي و هػػـ الحاضػػرد -3
تخاذ القرار  (.Okkonen et. al ; 2001: 12) عمى خبرتهـ  ي مجاؿ العمؿ واي

 Risk taking. تحمل المخاطرة -ث

ر ثابتة لمحصوؿ عمى  ػرص لتحقيػؽ تتمثؿ المخاطرة  ي رهبة اإلدارة لمتعامؿ مع موارد هي
تخػػاذ موقػػؼ جػػرئ أو الرهبػػة  ػػي التعامػػؿ سػػتعداد إل تحمػػؿ المخػػاطرة يعنػػي اإل مشػػكوؾ  يػػه. مػػاهو

 كيػػػػدأجػػػػؿ تحقيػػػػؽ مػػػػاهو هيػػػػر خػػػػريف إلمػػػػع المواقػػػػؼ الغامضػػػػة لمحصػػػػوؿ عمػػػػى الفػػػػرص قبػػػػؿ اآل
(Daft,2002:77.) ويشػػػير (Belousova&Gailly, 2008:10 )ف تحمػػػؿ المخػػػاطرةالػػػى أ 

وهنػاؾ عػدـ التأكػد.  تخػاذ موقػؼ جػرئ مثػؿ الػدخوؿ  ػي أسػواؽ تتحمػؿ قػدرًا مػفيعني االسػتعداد إل
 :((Skrzeszewski,2006:18أربعة مجاالت لممخاطر وكالتالي

 أو إلى أي عمؿ  المخاطر المهنية:عندما لـ ينجح الريادي  ميس هناؾ ضماف لعودته إلى عممه
 عمى اإلطالؽ.

 ضع الريادي التمويػؿ المسػتثمر  ػي المشػروع الجديػد  ػي خطػر ويمكػف المخاطر المالية: حيث ي
 يضيع الكؿ. أف

 اإلجتماعية وااسرية: تعد الطاقة والوقػت الػذيف يمتػـز بهمػا والمطمػوبيف إلقامػة مشػروع  المخاطر
 ناجح تضع ضغوطًاعمى الريادي.

  شػػػديدة  ػػػي بعػػػض المخػػػاطر النفسػػػية: هػػػذي ااثػػػار النفسػػػية لممخػػػاطر الثالثػػػة ااولػػػى قػػػد تكػػػوف
 ااحياف.

عػػػػػػػد أحػػػػػػػد المخػػػػػػػاطرة المحسػػػػػػػوبة والمعقولػػػػػػػة تُ عمػػػػػػػى أف ( Bagheri,2009:178) ويؤكػػػػػػػد
 الخصػػػػػػػائص المألو ػػػػػػػة لػػػػػػػدا القػػػػػػػادة الريػػػػػػػادييف وبالتحديػػػػػػػد  ػػػػػػػي المراحػػػػػػػؿ المبكػػػػػػػرة مػػػػػػػف العمميػػػػػػػة 

  بمعنػػػػػػػػػػى ااسػػػػػػػػػػتعداد لمعمػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػدـ التأكػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػتقبؿ. ويػػػػػػػػػػػرا، الرياديػػػػػػػػػػة
(Lumpkin& Dess,1996:142 )شػكؿب لى السػموؾ الشخصػيإلى المخاطرة يشير إف الميؿ أ 

ف الريػػػػادة تػػػػرتبط بمخػػػػاطرة اا ػػػػراد أكثػػػػر مػػػػف المنظمػػػػات، أكثػػػػر  وأف البػػػػدء بااعمػػػػاؿ يتطمػػػػب ، واي
 ;Griffin & Couthard,2005:4) المبػادرة واإلبتكػار وأخػذ المخػاطرة مػف قبػؿ الفػرد. ويتفػؽ

Naldi, et. al.,2007:33 ) المخاطرة يقترف بكػؿ مػف اإلبػداع واإلسػتباقية والمنا سػة.  ي أف أخذ
بػػيف  أف الميػػؿ نحػػو المخػػاطرة يعػػد عنصػػرًا يقػػع مػػا لػػىإ( Sitkin& Pablo,1992:15) ويشػػير

 يعنػػػػػي  حيػػػػػث أف تفضػػػػػيؿ المخػػػػػاطرة ال، تفضػػػػػيؿ الفػػػػػرد لممخػػػػػاطرة وسػػػػػموؾ أخػػػػػذ المخػػػػػاطرة  عميػػػػػاً 
 وبالتػػػػػػػالي ، حػػػػػػرؾ الميػػػػػػػؿ نحػػػػػػو المخػػػػػػاطرةإذ أف تفضػػػػػػػيؿ المخػػػػػػاطرة ي، إعتمػػػػػػاد المخػػػػػػاطرة  عميػػػػػػاً 

 ضؿ الطرؽ إلدارة المخاطر التي تتبعها المنظمات هو أو . إعتماد المخاطرة  عميًا والعكس صحيح
 ، تعمػػػػػػػػؿ بالتقصػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى العواقػػػػػػػػػب المحتممػػػػػػػػػة ووضػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػيناريوهات لمنتػػػػػػػػػائج المحتممػػػػػػػػػةأف 

 سػػػي عنػػػد القيػػػاـ بالمخػػػاطرةوبإمكػػػاف المنظمػػػة أف تسػػػتخدـ هػػػاتيف الطػػػريقتيف لتعزيػػػز وضػػػعها التنا 
(Dess, et. al., 2007:462): 
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 قياس وتقييـ عوامؿ المخاطرة لتقميؿ حالة عدـ التأكد. -5
إي إسػػػتخداـ ، إسػػػتخداـ التقنيػػػات التػػػي كانػػػت ناجحػػػة  ػػػي معالجػػػة الحػػػاالت المهنيػػػة االخػػػرا -2

 والحاالت التي تـ إستخدامها مف قبؿ المنظمات ااخرا بنجاح. ؽالطر 
سػػػػتراتيجية مػػػػع  ػػػػي إمكانيػػػػة إقامػػػػة التحالفػػػػات اإل( Partnership) قػػػػدرة الشػػػػراكةمظهػػػػر وت

ويعنػػي التحػػالؼ اإلسػػتراتيجي هػػو إتفػػاؽ يمػػـز مجمػػوعتيف مػػف المنظمػػات أو أكثػػر  .منظمػػات أخػػرا
 (.540: 5999، المغربػي) لممشاركة بمواردهـ لتطوير مشػروع مشػترؾ إلسػتثمار  ػرص ااعمػاؿ

، سػػتراتيجيات المنظمػػة ااخػػرااي فعػػة متبادلػػة وكػػؿ منظمػػة تفهػػـ أهػػداؼ و وتعمػػؿ المنظمتػػاف معػػًا لمن
 عنػػػد تكػػػويف شػػػراكة مػػػع شػػػركات . والقػػػادة الػػػذيف يكونػػػوف شػػػراكات يظهػػػروف ذكػػػاءهـ اإلسػػػتراتيجي

عػػػف الشػػػركاء الػػػذيف يضػػػيفوف قيمػػػة لممنظمػػػة  اء إسػػػتراتيجياً يػػػخارجيػػػة يبحػػػث القػػػادة الريػػػادييف ااذك
، وتعػد الثقػة وااللتػزاـ (.Maccoby et. al.,2004:7) ـ المنظمػةولػيس  قػط زيػادة حجػ، ورؤيتهػا

ومشػاركتهـ  ػي المعمومػات و ػي تصػميـ ، وقدرة الشركاء عمى حػؿ الصػراعات التػي قػد تبػرز بيػنهـ
ولنمػو المنظمػات ، المنتج مقومات رئيسػة لتعزيػز دور تحمػؿ المخػاطرة مػف خػالؿ عنصػر الشػراكة

ستفادظالمن ، صػالح وَاخػروف) تها مف المزايا التي تحققها ااعماؿ الشريكةوية تحت لواء الشراكة واي
قػػػدرات الجوهريػػػة لممنظمػػػػات موبهػػػذا يتضػػػح لػػػدا الباحثػػػة إلػػػػى ضػػػرورة تعزيػػػز ال (.588: 2050

لموصػػوؿ إلػػى جاهزيػػة تحمػػؿ المخػػاطرة لػػدا المنظمػػات وتجػػاوز حػػاالت عػػدـ التاكديػػة مػػف خػػالؿ 
حديثػة لموصػوؿ الػى إيجػاد  ػرص جديػدة  ػي السػوؽ  إستخداـ موارد ماليػة وماديػة وبشػرية وتقنيػات

 لغرض الحصوؿ عمى منا ع ومكاسب جديدة لـ يكتشفها أحد بعد.
 Effective communication systems م إتصاالت فعالانظ -ج

كبيرة  ي المعر ة الريادية والتػي أهمية  إذ يمتمؾ، الخامس مف المعر ة الريادية لمؤشريعد ا 
 ويؤكػػد (.Senges, 2007: 31-33) تصػػاالت وقنواتهػػانظمػػة المنظمػػة لالتقيػػيـ أبموجبػػه يػػتـ 

عمػى أف االتصػػاالت هػي إحػدا مؤشػػرات المعر ػة الرياديػة وعميػػه ( 55 :2006، العمػي و النجػار)
 شػكؿ هػذي االتصػاالت تػأتي ب، يكوف لمريادي القدرة عمى االتصاؿ مع شريحة واسعة مف الجمهور

  ويشػػػػػػير وتػػػػػػدريبات. ات وتقػػػػػػارير ودراسػػػػػػات وتوجيهػػػػػػاتلقػػػػػػاءات رسػػػػػػمية وهيػػػػػػر رسػػػػػػمية ومػػػػػػذكر 
(Grave & Jaunet, 2003:2) لػى دور االتصػاالت التػػي يبنيهػا الريػادي  ػػي كشػؼ الفػػرص إ

سػػػػتغاللها والحصػػػػوؿ عمػػػػى العديػػػػد مػػػػف المػػػػوارد والمعمومػػػػات ، وكػػػػذلؾ تسػػػػهيؿ إقامػػػػة المشػػػػروع، واي
موجػػػػودة  ػػػػي السػػػػوؽ ورأس المػػػػاؿ عػػػػف السػػػػوؽ والزبػػػػائف والعػػػػامميف والفػػػػرص ال والمعر ػػػػة واا كػػػػار
( Aveni, 2011: 46) و ػػػي سػػػياؽ مفهػػػـو نظػػػاـ االتصػػػاؿ الفاعػػػؿ يبػػػيف. المناسػػػب لممشػػػروع

والمطمػوب لػيس  قػط إدارة المعر ػػة ، ااداء الجيػػد مضػموف هػذا المصػطمح الػػذي ينطػوي عمػى  كػرة
يمكػف التعامػؿ  مػاهو خػارج المنظمػة والػذي مػىستفسػار واإلصػرار علػى اإلإسػتباؽ بؿ إيجادهػا واإل

تصاالت بالرؤية وهي وصؼ لصػورة مسػتقبمية أ ضػؿ تتطمػع وتتعزز نظـ اال .معه بإطار عقالني
 مػػف جوانػػب هػػذي الصػػػورة اليهػػا المنظمػػة وتتفػػوؽ بهػػا عمػػى أوضػػاعها الراهنػػة  ػػي جانػػب أو أكثػػر

 (.39: 2009، عبيد)
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 المبحث الثالث
 Entrepreneural University الجامعة الريادية

 The Concept of Entrepreneural Universityمفيوم الجامعة الريادية  -اوالا  
ليػػات مختمفػػة  ػػي دراسػػاتها آالجامعػػات التػػي طػػوَرت  إلػػى يشػػير مصػػطمح الجامعػػة الرياديػػة

بتكػري والجامعػة الرياديػة مفهػـو إ (.Guerrero et. al.,2006:4) لتسهـ  ي التنميػة وزيػادة دخمهػا
أوؿ مػف بػدأ بمناقشػة   هػو، أواخر التسػعينات مػف القػرف الماضػي ي ( Burton Clark) وصاهه

إذ أشػػار ، عمػػى خمػػس جامعػػات أوربيػػة( 5993) ي بالدراسػػة التػػي أجراهػػا عػػاـمػػعم شػػكؿب لمفهػػوـا
ااهػػداؼ  ز عمػػى صػػياهةيتركبػػالأف الجامعػػة الرياديػػة لهػػا القػػدرة عمػػى توليػػد توجػػه إسػػتراتيجي إلػػى 

جتماعيػػةإجػػة داخػػؿ الجامعػػة ؿ المعر ػػة المنتيػػوتحو ، ااكاديميػػة الجامعػػة و  .لػػى منفعػػة إقتصػػادية واي
 وجهػػة نظػػر إسػػتراتيجية  ػػي التطػػوير الخػػاص بهػػا وعالقتهػػا مػػع الشػػركاء المحتممػػيف تبنػػىالرياديػػة ت

(Clark,1998: 90.) رد  عؿ نوع جديد مف الجامعػات تجػاي التغيػرات  ػي  كما يصؼ المصطمح
جتماعية باستعماؿ قتصادية واإلمخاطر  ي القياـ بالتنمية اإلالبيئة الخارجية التي تزيد مف درجة ال

 ػػػت الجامعػػػة رِّ وعُ  (.Mihaela and Rodica,2009:174) إبػػػداعي شػػػكؿالمػػػوارد المتاحػػػة ب
الجامعػػة السػػباقة  ػػي توليػػد المعر ػػة بأنهػػا ( Audy and Ferreire,2000:3) الرياديػػة مػػف قبػػؿ

الروضػػػة  ابأنهػػ( Etzkowitz,2001:1) اار إليهػػلػػى قيمػػة اقتصػػادية واجتماعيػػػة. وأشػػإوتحويمهػػا 
 المحتممػػػػػة لمحقػػػػػػوؿ العمميػػػػػة المتعػػػػػػددة التخصصػػػػػات والقطاعػػػػػػات الصػػػػػناعية الجديػػػػػػدة. ويضػػػػػػيؼ

(Herrera,2001:72 ) أف الجامعػػػػػػة الرياديػػػػػػة هػػػػػػي شػػػػػػبكة متداخمػػػػػػة مػػػػػػف المجموعػػػػػػات البحثيػػػػػػة
 رة. وأكػػػػػػػدتحالفػػػػػػػات بػػػػػػػيف المنظمػػػػػػػات الكبيػػػػػػػ عبػػػػػػػر جديػػػػػػػدةمنظمػػػػػػػات  شػػػػػػػكؿااكاديميػػػػػػػة التػػػػػػػي ت

(Kirby,2002:20 ) يجػػػػاد و  والتميػػػػز الجامعػػػػة الرياديػػػػة لػػػػديها القػػػػدرة عمػػػػى اإلبػػػػداعبػػػػأف  الفػػػػرصاي
الحاضػػػنة  بكونهػػا( Etzkowitz,2003:112) ووصػػفها والعمػػؿ  ػػي  ػػرؽ واإلسػػػتجابة لمتحػػديات.

، 2055، كػػولمي) واقتػػرح دعػػـ لمتدريسػػييف والطػػالب لمبػػدء بأعمػػاؿ  كريػػة رياديػػة.أطػػر التػػي تػػو ر 
تعريفًا إجرائيًا لمجامعة الريادية بأنها تمؾ الجامعة التي تمتمؾ بيئة ريادية تتو ر  يها سياسات ( 85

جراءات داعمة وظروؼ إقتصػادية مشػجعة ومهػارات الريػادة ودعػـ مػالي وهيػر مػالي ولهػا القػدرة  واي
دراؾ الزبوف والكفػاءا ت والتقنيػات عمى إمتالؾ عناصر اإلبداع االستراتيجي واستبصار الصناعة واي

الجوهريػػة واإلسػػتعداد التنظيمػػي والتنفيػػذ المنضػػبط واإلبػػداع المسػػتداـ. وهػػذي العناصػػر تسػػاعدها  ػػي 
التػػػدريس والبحػػػث والريػػػادة لتحقيػػػؽ المتطمبػػػات الرسػػػمية وهيػػػر الرسػػػمية ، مهامهػػػا الرئيسػػػة الثالثػػػة

اريؼ الرئيسػػػػة التعػػػػ( 5-5) جػػػػدوؿاللتحقيػػػػؽ التنميػػػػة االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة لممجتمػػػػع. يوضػػػػح 
 دية لعدد مف الباحثيف وحسب التسمسؿ الزمني لها.المجامعة الري
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بأنها تمؾ الجامعة التي تمتمؾ
 

واالجراءات الحكومية الداعمةبيئة ريادية تتو ر  يها السياسات 
 ،
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 ،
صناعة

صار ال
واستب

 ،
إدراؾ 

الزبوف
 ،

والكفاءات والتقنيات الجوهرية
 ،

واالستعداد التنظيمي
 ،

ضبط
والتنفيذ المن

 ،
الرئيسة الثالثة التدريسواالبداع المستداـ التي تساعدها بمهامها 

 ،
البحث

 ،
والريادة إلى تحقيؽ المتطمبات 

الرسمية
 ،

وهير الرسمية لمجامعة الريادية لتحقيؽ التنمية 
صادية واالجتماعية لم

االقت
مجتمع. 

 

 
* 

* 
 

* 
* 

 
* 

* 

صادر الموجودة  ي ال
صدر: مف إعداد الباحثة باإلعتماد عمى الم

الم
جدوؿ

 (5
-5)
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 التػي الجامعػة بكونهػالمجامعػة الرياديػة  اً إجرائيػ اً تقتػرح الباحثػة تعريفػ، عمى ما تـ ذكػري وبناءً 
سوؽ العمؿ والمجتمع تسعى إلى إبتكار القيمة لها وتحقيؽ متطمبات  تتضمف ثقا ة منظمية ريادية

بمػػػا لػػػديها مػػػف مػػػوارد مػػػع إبػػػداع ريػػػادي واسػػػتراتيجي وذلػػػؾ لالنتقػػػاؿ مػػػف حالػػػة المنا سػػػة إلػػػى قيػػػادة 
  منظمات التعميـ العالي والتفرد  يما تقدمه مف خدمات تعميمية.

 أىمية الجامعة الريادية  -ثانياا  
The Importance of Entrepreneurship University 

لجامعػػة الرياديػػة مػػف أنهػػا تولػػد القيمػػة المضػػا ة واإلبتكاريػػة إلػػى المعر ػػة التػػي تكمػػف أهميػػة ا
والػدور ،  ااهمية المتزايدة لممعر ة، وتحولها إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية لممجتمع، تنتجها

الجديػػد لمجامعػػة  ػػي إحتضػػاف المنظمػػات القائمػػة عمػػى التكنولوجيػػا قػػد أعطػػت الجامعػػة مكانػػًا أكثػػر 
 هػػػي ظػػػاهرة حديثػػػة تأخػػػذ موقفػػػًا  عػػػااًل  ػػػي وضػػػع ، وحًا لػػػدا المجتمػػػع والحكومػػػة والصػػػناعةوضػػػ

وتأخػػػػػذ  (.Etzkowitz,2001:2) ومسػػػػػاهمتها  ػػػػػي إيجػػػػػاد المعر ػػػػػة ااكاديميػػػػػة، المعر ػػػػػة عمميػػػػػاً 
وهػػي تعمػػؿ ، الجامعػػة الرياديػػة دورًا مهمػػًا  ػػي إعػػادة تعريػػؼ اادوار التقميديػػة لمجامعػػة  ػػي المجتمػػع

وعامػػؿ ، وعامػػؿ تحػػوؿ لمتكنولوجيػػا والمعر ػػة، ااساسػػية والتطبيقيػػة ممعر ػػة بنتػػائج البحػػوثكمنػػتج ل
والجامعة الريادية  .(Bercovitz and Feldman,2006:175) وداعـ لمتنمية االقتصادية، إبداع

والصناعة التي تعزز التعمـ المعتمد عمػى ، هي عنصر  عاؿ ومهـ  ي بناء العالقات مع الحكومة
كما أنها تعمؿ عمى إيجاد  رص عمؿ جديدة بتوليد ، (Etzkowitz,2006:77) ع وتشجيعهاإلبدا 

يجاد أعماؿ جديدة مف خالؿ تحقيؽ اا كار الواعػدة، أ كار أعماؿ واعدة التػي تسػاعد المنظمػات  واي
والجامعػة الرياديػػة  (.Gajon,2010:8) الناشػئة الحديثػة  ػي المجتمػع لتسػريع وتيػرة النمػو الريػادي

عػف طريػؽ زيػادة كميػة  قتصاد المعر ة لدعـ التنميػة االقتصػاديةدورًا  ي البيئة الديناميكية ال تمعب
سػػػريع  شػػػكؿوتحػػػوؿ تمػػػؾ المعر ػػػة الجديػػػدة إلػػػى المجتمػػػع ب( التطبيقيػػػة وااساسػػػية) وجػػػودة البحػػػوث

ة أهمية الجامعػ، ويتضح لدا الباحثة (.Arnaut,2012:137) بالتعميـ الريادي وااعماؿ الريادية
الرياديػػة بإعتبارهػػا مػػف المنظمػػات الخدميػػة الرياديػػة المواكبػػة لمػػدور الكبيػػر الػػذي تمعبػػه  ػػي تحقيػػؽ 

وهػذا يتطمػب ، بتكار وتشجيع االبداعوالثقا ي بإيجاد المعر ة واإل االزدهار االقتصادي واالجتماعي
ريػادييف القػادريف عمػى القياـ بالكثير مف ااعماؿ الرياديػة واانشػطة التنفيذيػة لتخػريج العديػد مػف ال

 .تو ير  رص العمؿ ا راد المجتمع
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 Entrepreneural University Objective أىداف الجامعة الريادية -ثالثاا 

إلػى أَف الهػدؼ الػرئيس لمجامعػة ( Etzkowitz and Leydesdorff,2000:109) يشػير
بمهمػػػػة التػػػػدريس والبحػػػػث الرياديػػػػة تكمػػػػف  ػػػػي تحقيػػػػؽ التنميػػػػة االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة لممجتمػػػػع 

عمػػػى أف الجامعػػػة الرياديػػػة تسػػػعى إلػػػى تحقيػػػؽ ااهػػػداؼ ( Schulte,2004:187) والريػػػادة. وأكػػػد
 :اآلتية

 عمى إيجاد العمؿ وليس البحث عف  رص العمؿ. درة خريجي الجامعةق -5
و قػػدرة اإلدارة الرياديػػة  ػػي الجامعػػة عمػػى التعامػػؿ مػػػع الصػػعوبات التػػي تنشػػأ  ػػي  تػػرات النمػػػ -2

يجاد الحموؿ بإجراء البحوث المتعددة التخصصات.، لممنظمات الجديدة  واي
وتطوير مهاراتهـ الريادية ، تدريب الطالب الريادييف المحتمميف الذيف سيبنوف أعمالهـ الخاصة -3

  ي جميع مجاالت التعميـ.
 إجراء أنشطتها الجامعية بطريقة ريادية.  -4

تحويػؿ بأنػه  الغرض الػرئيس لمجامعػة الرياديػةإلى  (Farsi et al., 2012:202) وقد أشار
نتػػاجتوليػػد أ ػػراد ريػػادييف و مػػف خػػالؿ  جتماعيػػةاي قتصػػادية و إلػػى  ائػػدة إكاديميػػة المعر ػػة اا بحػػوث  اي
ؿ المعر ػػػػة والتكنولوجيػػػػا والمسػػػػاهمة  ػػػػي التنميػػػػة االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة والثقا يػػػػة يػػػػمػػػػؤثرة وتحو 

 الريادية.
  مجامعات الرياديةالمنيجي ل األطار -رابعاا 

Methodological Framework of Entrepreneural Universities 
مػف خاللهػا  حػاولوانظرية  نماذجإطارًا عامًا لمجامعات الريادية معتمديف عمى  وفقدـ الباحث

طػارًا عامػًا لمجامعػات الرياديػة إ( Guerrero et. al ; 2006:10)  قػد طػرح .تفسػير تمػؾ الظػاهرة
إذ صػػػػنؼ العوامػػػػؿ البيئيػػػػة إلػػػػى صػػػػنفيف: العوامػػػػؿ ، النظريػػػػة ااقتصػػػػادية المنظميػػػػة معتمػػػػدًا عمػػػػى

المقاييس ، داريوتتضمف العوامؿ الرسمية: الهيكؿ التنظيمي واإل .والعوامؿ هير الرسمية، الرسمية
مجتمػػع  مػػا العوامػػؿ هيػػر الرسػػمية هػػي: مواقػػؼأ، تعمػػيـ الريػػادة، الداعمػػة إليجػػاد ااعمػػاؿ الجديػػدة

كما  ػي ، ونظاـ المكا أة ااكاديمية اانموذجيات الريادية الناجحة، مناهج تدريس الريادة، الجامعة
 (59-5) شكؿال
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 (19-1) شكل

 إطار عام لمجامعة الريادية
Source: Guerrero, M., Kirby, D., &Urbano, D. (2006). A literature 

review on entrepreneurial Universities: an institutional 

approach. Presented at the 3
rd

 Conference of Pre 

communications to Congresses. Business Economic 

Department, Autonomous University of Barcelona. Barcelona. 

P.10. 

وتػػرا الباحثػػة مشػػروعية إضػػا ة مفػػردات يمكػػف أف تعػػد  تطعيمػػًا لمتطمبػػات الجامعػػة الرياديػػة 
لتعزيػػػز تفعيمهػػػا ضػػػمف السػػػياؽ البيئػػػي ، تحقيػػػؽ دور قيػػػادة المحػػػيط اازرؽ والػػػذكاء الريػػػاديوهػػػي: 

 بيئيػػة اً تػػو ر ظرو ػػ سػػواء كانػػت بيئػػة داخميػػة أـ خارجيػػة ويمكػػف أف َنِصػػفها بعوامػػؿ داعمػػة وسػػاندة
وقػػدرات ذات ، جتماعيػػة داعمػػةاي قتصػػادية و إوعوامػػؿ ، بالسياسػػات والمػػوائح الحكوميػػة السػػاندةتتمثػػؿ 
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والتوا ػػؽ ، عمميػػة اإلبػػداع المػػدارةكإمتالؾ عناصػػر اإلبػػداع اإلسػػتراتيجي بػػ وهيػػر مػػالي، ـ مػػاليدعػػ
ستبصار الصناعة، اإلستراتيجي ، والتنفيػذ المنضػبط، والكفاءات والتقنيػات واإلسػتعداد التنظيمػي، واي

تحقيػػؽ  الريػػادة مػػف أجػػؿ، البحػػث، التػػدريس، واإلبػػداع الريػػادي الػػذي يػػدعـ المهػػاـ الرئيسػػة الثالثػػة
 التعميميػػة الرياديػػة وهيػػر الرسػػمية لمجامعػػة الرياديػػة وصػػواًل لتحقيػػؽ اإلسػػتدامة، المتطمبػػات الرسػػمية

البيئية لممجتمع  ةيوالتنمية الريادية  ي النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقا ية والصح
  .كا ة

  of models Entrepreneural Universitysنماذج الجامعة الريادية  -خامساا 
النظريػػػة التػػػي حػػػاوؿ البػػػاحثوف مػػػف  نمػػػاذجُيعػػػد اإلعتػػػراؼ المتزايػػػد بالجامعػػػة الرياديػػػة مػػػف ال

حاجػة حقيقيػة مػف أجػؿ  لتمبيػة هي مػف المحػاوالت الجاريػة ، خاللها تفسير ظاهرة الجامعة الريادية
ثػػػر رياديػػػة لتكػػػوف الجامعػػة أك أنػػه( Clark,1998:98) التحػػوؿ الريػػػادي لهػػذي الجامعػػػات. أوضػػػح
خمسػػػة مسػػػارات أو عناصػػػػر هػػػي: محػػػػيط  والمتضػػػػمنة ينبغػػػي أف تتبػػػع عمميػػػػة التحػػػوؿ المنظمػػػي

ثقا ػػة رياديػػة ، قيػػادة مركزيػػة قويػػة، قاعػػدة تمويػػؿ متنوعػػة، أرضػػية أكاديميػػة محفػػزة، تطػػويري موسػػع
ر لية إنشاء الهياكؿ الداعمة لتطويآ إلى أف (Etzkowitz et. al.,2000: 313) متكاممة. وأشار

، الذي يتضمف مراجعة المهاـ الحالية التحوؿ الداخمي، الجامعة الريادية مف خالؿ العممية الرسمية
عمػاؿ التػي التػأثير المنظمػي عمػى اا، مركزيػةالاللػى إتواصؿ عممية تحوؿ المنظمػة مػف المركزيػة 

لمحػاوالت إف ا .والصػناعة إسػتمرار الجهػود بالتعػاوف مػع الحكومػة، سػتقراريةتسػاعد  ػي تحقيػؽ اإل
كثيػػػرة ومتنوعػػػة وتعبػػػر عػػػف جهػػػود كبيػػػرة مبذولػػػة لتخطػػػي لبنػػػاء نمػػػاذج لمجامعػػػة الرياديػػػة  الجاريػػػة

ويمكف إبداء بعض الطروحات عمى ، التحوؿ مف الجامعة التقميدية إلى الجامعة الرياديةصعوبات 
 (Etzkowitz et. al.,2000: 313) :هذي المحاوالت

 جؿ وضع مؤشرات ومقاييس الجامعة الريادية.إنها تعبر عف حاجة حقيقية مف أ -1
إف هذي المحػاوالت تتسػـ بأنهػا خطػوات عمػى طريػؽ تطػوير إطػار شػامؿ ودقيػؽ لقيػاس وتقيػيـ  -2

 هػػذي المحػاوالت رهػـ عػػددها المتزايػد وتنوعهػا الزالػػت بعيػدة عػف أف تحظػػى  .الجامعػة الرياديػة
 بالقبوؿ الواسع.

ة تحديػػد المعػػايير والمؤشػػرات المسػػاعدة شػػكمتصػػدا لمت يتطمػػب مػػف هػػذي المحػػاوالت بقػػدر مػػا -3
عتراضػات كثيػرة ضػد إمكانيػة إسػاءة إسػتخدامها والمبالغػة إ يضػًا تواجػه أنها إلمجامعة الريادية  

  ي قيمة تحقيؽ متطمبات الجامعة الريادية اهراض متعددة.
تتسػـ بالعػدد الكبيػر  أف الكثير مف النماذج التي قدمت مف أجؿ قياس وتقيػيـ الجامعػة الرياديػة -4

المقتػػرح مػػف هػػذي المؤشػػرات ممػػا يجعمهػػا صػػعبة التطبيػػؽ مػػف حيػػث الجهػػد والوقػػت المطمػػوبيف 
 سػتخدامها  ػي نمػاذج رياضػية ثانيػاً إ. كما أف عػددها الكبيػر يجعػؿ مػف الصػعب لتحقيقها أوالً 
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ة تػػػأثيرات عمػػػى نتػػػائج أعمػػػاؿ تمػػػؾ الجامعػػػات الرياديػػػالحتسػػػاب وتقيػػػيـ إصػػػعوبة   ضػػػاًل عػػػف
 .وعوائدها ثالثاً 
 ػي خمػس مؤشػرًا ( 40) مايقػارب  ػي نموذجػه( Sooreh et. al.,2011:190) وقد ضػم فَ 

بسػهولة  ايمكػف قيػاس قيمتهػ وأف الكثيػر مػف هػذي المؤشػرات ال، مجموعات لقياس الجامعة الريادية
الحقيقيػػة  ممػػا يجعػػؿ مػػف النمػػوذج مجػػرد محاولػػة إلثػػارة التسػػاؤالت أكثػػر منػػه محاولػػة لقيػػاس القيمػػة

سػاليب المقدمػة لقيػاس وتقيػيـ الجامعػة لمجامعة الرياديػة.ومف أجػؿ تقػديـ صػورة شػاممة لمنمػاذج واا
 وعمى النحو اآلتي: يقدـ مجموعة مف هذي النماذج وااساليب( 6-5) جدوؿ أف ال، الريادية

 (6-1) جدول

 لقياس وتقييم الجامعة الريادية النماذج واألساليبتصنيف 
 توصيف المقياس أو النموذج المقاييس والنماذج جنوع النموذ

المقاييس  -أوالً 
أو النماذج 

 الوصفية

اانموذج المفاهيمي لمجامعات  -5
 الريادية

(Guerrero and Urbano, 
2010:5) 

ستبانة مكونة مف العوامؿ إهذي االداة معدة ك
والعوامؿ ، (الرسمية وهير الرسمية) البيئية

الداخمة  ي ( تالموارد والقدرا) الداخمية
 .لى جامعة رياديةإعممية تحوؿ الجامعة 

ااطار المنهجي لمجامعات  -2 
 الريادية

(Salamzadeh et. al.., 2011: 
33) 

 عتماد مدخؿإ  تتضمف هذي االداة
( أو النتائج المخرجات، العممية، المدخالت)

مف خالؿ تسميط الضوء عمى مفهـو 
كي الجامعة الريادية باعتبارها نظاـ دينامي

، المخرجات، العمميات، يشمؿ المدخالت
نجاز وقدراته إل، وهد ه هو تعبئة كؿ مواردي

 لى النتائج.إي وصوله أمهمته 
ااطار التوجيهي لمجامعة  -3 

 الريادية
 (OECD,2012:4 ) 

مصمـ لمساعدة  هذا اانموذج هو
الجامعات التي ترهب  ي تقييـ نفسها 

هو و ، مقارنة بمجاالت الجامعات الريادية
يساعد الجامعات لتحديد نقاط القوة 

، القيادة والحكـ ضمف، والضعؼ  يها
تطوير ، الحوا ز، اال راد، والقدرة التنظيمية

مسارات ، الريادة  ي التدريس والتعمـ
العالقات الخارجية لتبادؿ ، الريادييف
الجامعة الريادية بوصفها منظمة ، المعر ة

 .رياديةلقياس أثر الجامعة ال وصوالً ، دولية
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 توصيف المقياس أو النموذج المقاييس والنماذج جنوع النموذ
 ااطار المفاهيمي لمجامعة الريادية 

 (Farsi et. al., 2012:199 ) 
الباحثوف المنهج النوعي لدراسة  إعتمد

بإقتراح عدد مف ، مفهوـ الجامعة الريادية
اابعاد والعناصر التي يمكف أف تساعد  ي 

، المهمة)  هـ وقياس الجامعة الريادية
 (.العوامؿ المعيقة، القدرات، الموارد

المقاييس  -ثانياً 
والنماذج 
المرتبطة 
بعوامؿ 

االقتصاد الكمي 
 والجزئي.

عواممها ، إنشاء الجامعات الريادية
 وتطويرها

 (Guerrero et al., 2006:12 ) 

هذا النموذج وضح العوامؿ التي تؤثر  ي 
، إنشاء الجامعات الريادية وتطويرها

باإلعتماد عمى عوامؿ االقتصاد الكمي 
التي يمكف أف تؤثر  ي هذي والجزئي و 

 العممية.

إعتمادًا  إطار عاـ لمجامعات الريادية 
 عمى النظرية االقتصادية المنظمية.

Guerrero et al ;2006:11 
 

(Guerrero & Urbano, 2010: 
5)  

والتي  يتضمف هذا النموذج العوامؿ البيئية
، صنفيف: العوامؿ الرسمية تصنؼ إلى

، االداريوتشمؿ الهيكؿ التنظيمي و 
تعميـ ، المقاييس إليجاد ااعماؿ الجديدة

هي: مواقؼ و الريادة. والعوامؿ هير الرسمية 
، مناهج تدريس الريادة، مجتمع الجامعة

اانموذجيات الريادية الناجحة ونظاـ 
 المكا أة ااكاديمية.

المقاييس  -ثالثاً 
والنماذج 
 المرتبطة
بتعزيز 
ااعماؿ 

الريادية  ي 
 الجامعة

أنشاء الهياكؿ الداعمة لتطوير  آلية
  الجامعة الريادية

(Salamzadeh et..al., 2011: 
33), (Sooreh et.al., 2011: 
190)  

التحوؿ يستند هذا النموذج عمى عممية و 
الداخمي الذي يتضمف مراجعة المهاـ 

ثير المنظمي عمى االعماؿ التي أالت، الحالية
تواصؿ ، تساعد  ي تحقيؽ االستقرارية

لى إ ية تحوؿ المنظمة مف المركزيةعمم
ستمرار الجهود بالتعاوف مع إ، الالمركزية

 الحكومة والصناعة.
 .جدولالمصدر: من إعداد الباحثة باإلعتماد عمى المصادر الموجودة في ال

 

 Entrepreneural University Requirementsمتطمبات الجامعة الريادية  -سادساا 
 ( Hannon,2008:8) :توا ر مجموعة مف اإلجراءات اآلتية لتكوف الجامعة ريادية يتطمب

 بيئة مناسبة لتشجيع التفكير الريادي والفرص الريادية. وجود -أ
 .توا ر الدعـ المنظمي القوي -ب
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 .التأكيد عمى أف يكوف التدريس موجه لمريادة وليس موجهًا حوؿ الريادة -ت
 عماؿ الريادية وتنفيذها.مشاركة أصحاب المصمحة الخارجيف  ي تصميـ اا -ث
 ف تأخذ الريادة نهجًا واسع النطاؽ ليكوف أكثر مف مجرد البدء بااعماؿ الجديدة.أ ضاًل عف  -ج
 إعطاء المكا أت والحوا ز لمموظفيف والطالب المبدعيف. -ح

 ف العوامػػؿ التػػي يػػتـ مػػف خاللهػػا تحديػػد متطمبػػات الجامعػػة الرياديػػةيالبػػاحث عػػدد مػػف ؼنوصػػ
هيػػر الرسػػمية. إذ تشػػتمؿ العوامػػؿ الرسػػمية: الهيكػػؿ التنظيمػػي و الرسػػمية ، مػػف العوامػػؿنػػوعيف  إلػػى

 ػػػي حػػػيف ، وبػػػرامج وتػػػدريب تعمػػػيـ الريػػػادة، المقػػػاييس الداعمػػػة إلنشػػػاء ااعمػػػاؿ الجديػػػدة، واإلداري
منػػػاهج ، داريػػػةاانموذجػػػات الرياديػػػة الناجحػػػة ونظػػػـ المكا ػػػأت اإلشػػػمؿ العوامػػػؿ هيػػػر الرسػػػمية: ت

 ونعرض مف خالؿ اآلتي توضيحًا لكؿ منها:مواقؼ مجتمع الجامعة تجاي الريادة. ، يادةتدريس الر 
 Formal requirements الرسمية: متطمباتال -1
  داري لمجامعةالييكل التنظيمي واإل -أ

Organizational and Administrative structure of the University 
 رياديػػػػػػػػػة قػػػػػػػػادرة عمػػػػػػػػػى إنشػػػػػػػػػاء التواصػػػػػػػػػؿ تتطمػػػػػػػػب الجامعػػػػػػػػػة الرياديػػػػػػػػػة هياكػػػػػػػػؿ تنظيميػػػػػػػػػة 

  تحقيػػػػػػػػػؽ رؤيػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػتركةلدارة التػػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػػؿ والتفاعػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػي وظػػػػػػػػػائؼ التػػػػػػػػػدريس والبحػػػػػػػػػث واإل
(Etzkowitz et. al., 2000: 320) ،  كوف لديها مزيج مف يف أمف الضروري لمجامعة الريادية

وأقسػػػػاـ متعػػػػددة ، والهياكػػػػؿ التخصصػػػػية، شػػػػكاؿ التنظيميػػػػة الحديثػػػػة كالهياكػػػػؿ هيػػػػر المتجانسػػػػةاا
سػػتراتيجية مػػع الصػػناعة والحكومػػة والمنظمػػات والشػػبكات والتكػػتالت والتحالفػػات اإل، التخصصػػات

 .(Etzkowitz and Leydesdoff, 2000: 112)(Gibbons et al., 1994:49) االخػرا
 شػػػػكؿكػػػػوف عمػػػػى تداري  ػػػي الجامعػػػػة أنمػػػػاط الهيكػػػػؿ اإلعمػػػػى أف ( McNay,1995:59) ؤكػػػدوي

أو اإلدارة بااعمػػاؿ. ، أو اإلدارة بالمشػػاركة، يتمتػػع أعضػػاؤي بمواصػػفات متكا ئػػة مجمػػس الكميػػة إذ
 الهرمية التنظيمية الرسمية  ي الجامعة الريادية تكوف موجهػة نحػو االسػتقاللية اإلداريػة والمنا سػة 

 شػػػػكؿشػػػراؼ عمػػػى مكػػػاف لمتسمسػػػؿ الهرمػػػػي والبيروقراطيػػػة  يكػػػوف نطػػػاؽ اال  يوجػػػدال هبمعنػػػى انػػػ
 والماديػػػػػػػة، والماليػػػػػػػة، ا قػػػػػػػي والػػػػػػػذي يعػػػػػػػد أ ضػػػػػػػؿ طريقػػػػػػػة لتبػػػػػػػادؿ المػػػػػػػوارد الفكريػػػػػػػةالتنسػػػػػػػيؽ ا

(VanVught,1999:350).  تشكيؿ وأنتشػار السػموكيات الرياديػة   ي يؤثر الهيكؿ التنظيميوأف
 (.Bratnicki,2005: 22) الريادية وثر عمى التوجه االستراتيجي لمجامعةالتي تُ 
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 عمال الجديدةالمقاييس الداعمة إلنشاء األ -ب
 Supporting Measures for Creation New Business 

 اً ُتعػد محفػز  كمػا، ُتعد المعر ة الجديػدة بمثابػة رأسػماؿ ذو أهميػة  ػي القػرف الحػادي والعشػريف
 حاضػػػػػػنات  (.Guerrero,2007:17)  ػػػػػػي عمميػػػػػػة التنميػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة واالقتصػػػػػػادية والثقا يػػػػػػة

آليػػات ومقػػاييس داعمػػة  ػػي عمميػػة إنشػػاء ااعمػػاؿ الجديػػدة  ؿ التكنولوجيػػايػػااعمػػاؿ ومكاتػػب تحو 
وتتضػػػمف مراكػػػز إنشػػػاء  (.Link and Niosi,2006:455; Scott,2005:110) لمجامعػػػة
لػػػػى مركػػػػز إإضػػػػا ة ، (والشػػػػراكة الصػػػػناعية، وتحػػػػديث المعر ػػػػة، ستشػػػػاريةالخػػػػدمات اال) ااعمػػػػاؿ
وتػػػد قات ، المنشػػػورات) جموعػػػات البحثيػػػةالم، (المػػػوارد الماليػػػة والبشػػػرية، البنيػػػة التحتيػػػة) البحػػػوث
 مكاتػػب تحويػػؿ التكنولوجيػػا، (االستشػػارات والبحػػوث والعقػػود) مكاتػػب العالقػػات المتبادلػػة، (المعر ػػة

وتشػػػػكيؿ ، ااعمػػػػاؿ التكنولوجيػػػػة) والحاضػػػػنة، (الممكيػػػػة الفكريػػػػة وبػػػػراءات االختػػػػراع والتػػػػراخيص)
 وضػػػػػعهاواضػػػػػحة المضػػػػػاميف تومتنوعػػػػػة  كمهػػػػػا أدوات وآليػػػػػات متعػػػػػددةتعػػػػػد  ، (منظمػػػػػات تعميميػػػػػة

، (Zaharia,2002:305) وخارجيػػػػػػػػػػػػة الجامعػػػػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػػػػدعـ إنشػػػػػػػػػػػػاء أعمػػػػػػػػػػػػاؿ جديػػػػػػػػػػػػدة داخميػػػػػػػػػػػػة
(Etzkowitz,2004:75)( ،Grandi and Grimaldi,2005:830.) 
 Entrepreneurship educationتعميم الريادة  -ت

مؤسسات التعمػيـ العػالي  عد تعميـ الريادة كممارسة جديدة تشمؿ عمميات التعمـ الريادي  ييُ 
ومػؤهالتهـ وهػػذا ،  هػو يسػػاعد الطمبػة ااكػاديميف عمػػى أف يطػورو مهػػاراتهـ،  ػي منهجهػا التعميمػػي

الء اا ػراد الريػاديوف يحصػموف عمػى المعر ػة بػثالث طػرؽ: هػو الػتعمـ ؤ يدعـ نشاطاتهـ الرياديػة  هػ
أي إعػػػداد ، روالقػػػراءة والحػػػوا والػػػتعمـ الموجػػػه مػػػف الػػػذات، والػػػتعمـ مػػػف اآلخػػػريف، مػػػف خػػػالؿ الخبػػػرة

ف تحقيػػػػػؽ الػػػػػتعمـ الريػػػػػادي يتطمػػػػػب وجػػػػػود جامعػػػػػة رياديػػػػػة، وتخػػػػػريج طمبػػػػػة ذوي أ كػػػػػار رياديػػػػػة  واي
(Moustaghfir & Sirca,2010:9.) كا ة  ػي   الجامعات الريادية تضع برامج التعميـ الريادي

، واء كانػػػت صػػػناعيةكػػػؿ مسػػػتوياتها التعميميػػػة مػػػف البكػػػالوريوس والػػػدبمـو بتخصصػػػاته المتعػػػددة سػػػ
 ػػػي التركيػػػز عمػػػى تحقيػػػؽ  وكػػػذلؾ، (Katz,2003:290) والماجسػػػتير والػػػدكتوراي، إداريػػػة، صػػػحية

وتمبيػػػة ، (Jack and Anderson,1999:115) وتطػػػوير الثقا ػػػة الرياديػػػة، ااعمػػػاؿ الجديػػػدة
تو ر عمؿ عمى يكيد عمى البرامج التعميمية أ الت (.Sexton et. al.,1997:6) حاجات المشاركيف

مجموعة واسعة مف ااهداؼ وااساليب الموجهة نحو تحسيف مهارات الطالب وصفاتهـ وسموكهـ 
 يمثػػؿعػاـ  شػكؿوالرياديػػة  ػي التعمػيـ العػالي ب (.Kirby, 2004:515) لتطػوير التفكيػر اابػداعي

بػػالنفس وترسػيخ الثقػة ، والمواطنػػة النشػطة، وحػؿ المشػاكؿ، رواابتكػا، وثقا ػة الريػػادة، إيجػاد عقميػة
و ي قدرتهـ عمػى النجػاح. ويهػدؼ التعمػيـ الريػادي عمػى مسػاعدة الطػالب ليصػبحوا ، لدا الطالب

تنمية قدرة اا راد عمػى التوقػع  يمثؿ التعميـ الريادي ، مبتكريف ومشاركيف نشيطيف  ي سوؽ العمؿ
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ؤولية تخػػػػػاذ المبػػػػػادرة والمسػػػػػاي شػػػػػجع اا ػػػػػراد عمػػػػػى وضػػػػػع و وتُ ، سػػػػػتجابة لمتغيػػػػػرات  ػػػػػي المجتمػػػػػعواال
التعميـ الريادي جميع أنواع التجارب التي تعطي اا راد القدرة والرؤية لموصػوؿ شمؿ وي، والمخاطرة

ستغاللها الفرص إلى  (.Kirby,2005:55، )(Gibb,2005:50) المختمفة واي
  informal Requirements غير الرسميةالمتطمبات  -2
  األنموذجيات الناجحة ونظم مكافآة الجامعة -أ

Successful Models and University bonus systems  
 التػػػي يػػػتـ  عنػػػدما تكػػػوف اا كػػػار الجديػػػدة اً ولػػػيس نظريػػػ اً عمميػػػ اً النجػػػاح الريػػػادي واقعػػػ مثػػػؿيُ 

تحقيقهػػػا مػػػف خػػػالؿ تػػػو ر راس المػػػاؿ الُمخػػػاطر عنػػػد ذلػػػؾ سػػػيبدو بعػػػض الريػػػادييف النػػػاجحيف قػػػد 
أو اانموذجػات الرياديػة ، (القػدوة الريػادييف) ىلإ أمكانية الوصوؿ ، أصبحوا قدوة لريادييف ناجحيف

يػػتـ جتماعيػػة والثقا يػػة الناجحػػة  ػػي المحا ػػؿ هيػػر الرسػػمية أو أمػػاكف ااجتماعػػات مثػػؿ المراكػػز اال
 ضػاًل عػف  (.Venkataraman,2004:160-162) يأخذ التعمـ الحقيقي والتطبيقي محمػه عندما

والهاد ػػػة إلػػػى تعزيػػػز ، سػػػتراتيجية الالزمػػػةت االجػػػراءااإل انظػػػـ المكا ػػػآت الرياديػػػة والتػػػي هػػػي أحػػػد
سػتعماؿ اي و ، العػالوات) ت النقديةآااعماؿ الريادية الجديدة ويرتبط مع المسألة المعقدة لنظاـ المكا 

 (نظػػػػػـ التقػػػػػدير والتميػػػػػز) والمكا ػػػػػآت هيػػػػػر النقديػػػػػة( وهيرهػػػػػا، وتقاسػػػػػـ ااربػػػػػاح، مػػػػػوارد المنظمػػػػػة
(Kirby,2005:57). حػػػوا ز لمجتمػػػع الجامعػػػة هػػػي إسػػػتراتيجية  عالػػػة  السياسػػػات التػػػي تعطػػػي ،

بمعنػػػى أف ، (Bernasconi,2005:260) لػػػى الجامعػػػة الرياديػػػةإوضػػػرورية  ػػػي عمميػػػة التحػػػوؿ 
التسػتهدؼ أف و ، ستهدؼ نظـ الحوا ز المستوا الفرقي والجماعي مػف أجػؿ تػرقيتهـ ور ػع أجػورهـت

 (.Miclea,2004:228) نظـ الحوا ز  ي الجامعة عمى مستوا الفرد  قط
   of styles Entrepreneural Teaching أنماط تدريس الريادة -ب

وأسػاليبها التػي  غػرس طُػرؽ التػدريسبالعناصر الرئيسػة  ػي تعمػيـ الريػادة  ػي الجامعػة  سهـت
والػػدوا ع أو ، التػػدريسى اف هػػذي اانمػػاط التدريسػػية تعتمػػد عمػػ، ُيمكػػف عػػدها عوامػػؿ هيػػر رسػػمية

إعتمػػػادًا عمػػػى الجامعػػػة الرياديػػػة  (.Miclea,2004:226) ادي المحتمػػػؿالضػػػرورات لمطالػػػب الريػػػ
خػػاص عنػػد الطمبػػة و ػػي عمميػػة  شػػكؿوب، ينبغػػي التركيػػز عمػػى تطػػوير الجػػودة  ػػي التعمػػيـ العػػالي

وأف تكػػوف قػػادرة عمػػى تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف الػػتعمـ المسػػتند عمػػى البحػػث مػػع الػػتعمـ المسػػتند ، الػػتعمـ
 لمسػػػػتمر  ضػػػػاًل عػػػػف بنػػػػاء منػػػػاهج إحترا يػػػػة مكونػػػػة حسػػػػب الطمػػػػبعمػػػػى السػػػػوؽ وبػػػػرامج التعمػػػػيـ ا

(Moustaghfir & Sirca,2010:15) ، مثػؿ بعػػض أنمػاط التعمػػيـ الرياديػة الحديثػػة ومناهجهػػا
ومصػادر الخبػرات والممارسػات الخارجيػة  ػي ، نظرية مػدير ااعمػاؿ الصػغيرة والمتوسػطة الحجػـك

 (.Fiet,2001:20) (Nijhuis & Collis,2005:145) مجتمع ااعماؿ
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، سػػػواء أكانػػػت مػػػف قبػػػؿ اا ػػػراد أـ المنظمػػػات، الريػػػادة هػػػي عمميػػػة إيجػػػاد قيمػػػة إسػػػتراتيجية
سػػػتخداـ المصػػػادر وااسػػػتراتيجيات ا لرياديػػػة لمػػػدخوؿ  ػػػي وتتضػػػمف هػػػذي العمميػػػة تمييػػػز الفػػػرص واي

يجػػػػػػػػاد  ػػػػػػػػرص لمعمػػػػػػػػؿ، المغػػػػػػػػامرة   العمميػػػػػػػػة الرياديػػػػػػػػة ، وهػػػػػػػػي أداة رئيسػػػػػػػػة لمنمػػػػػػػػو االقتصػػػػػػػػادي واي
  هػػػػػػي اإلبػػػػػػداع الػػػػػػذي يػػػػػػأتي مػػػػػػف إسػػػػػػتخداـ المػػػػػػوارد المتاحػػػػػػة والقػػػػػػدرة عمػػػػػػى إيجػػػػػػاد قيمػػػػػػة جديػػػػػػدة

(Mitchell & Mckeown,2004:65.)  نوايػػاويػػتـ تحقيػػؽ مهمػػات الجامعػػة الرياديػػة بتطػػوير 
، الطػػػػالب، وأعضػػػػاء هيئػػػػة التػػػػدريس، ااكػػػػاديمييف) ديػػػػة عنػػػػد جميػػػػع أ ػػػػراد مجتمػػػػع الجامعػػػػةالريا

أف  إلػػى( Guerrero and Urban,2010:5) ويشػػير (.Guerrero,2007:18) (والمػػوظفيف
المػػػدراء وااكػػػاديمييف هػػػـ أكثػػػر الجهػػػات الفاعمػػػة والُمَكمفػػػة مػػػف قبػػػؿ الجهػػػات الفاعمػػػة والمعنيػػػة  ػػػي 

  معة التقميدية نحو الجامعة الريادية.التحوؿ الداخمي لمجا
أو  شػػكؿوتػػرا الباحثػػة أف مضػػاميف المتطمبػػات الرسػػمية وهيػػر الرسػػمية آنفػػة الػػذكر تعبػػر ب

وبالتػالي  أنهػا تعكػس ، بآخر عػف طبيعػة المػوارد التػي يتطمػب توا رهػا لموصػوؿ إلػى جامعػة رياديػة
مػف ، عمى قدر إطالعنا المتواضػع، دهاالتي لـ يتـ إعتماو المدخؿ الموجه نحو الموارد  ي التحميؿ 

 عػػػدممػػا قادنػػػا الػػى ، مباشػػر  ػػػي قيػػاس متطمبػػػات الجامعػػة الرياديػػػة شػػػكؿقبػػؿ البػػػاحثيف السػػابقيف ب
عتمادهػػػا المػػػوارد كمتطمبػػػات لمجامعػػػة الرياديػػػة   ػػػي الدراسػػػة الحاليػػػة لتحديػػػد دور كػػػؿ مػػػف قيػػػادة واي

  التصػػػػنيؼ الشػػػػػائع لممػػػػػوارد المتمثػػػػػؿالمحػػػػيط اازرؽ والػػػػػذكاء الريػػػػػادي  ػػػػي تحقيقهػػػػػا. تػػػػػـ إعتمػػػػػاد 
وعبػرت عنهػا المؤشػرات المػذكورة  ػي إسػتمارة اإلسػتبانة ، (المعموماتيػةو ، الماليػة، البشرية، المادية)

 متطمبات الجامعة الريادية. وبجزئها الخاص بقياس لمدراسة الحالية 
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 المبحث الرابع
 العالقة التفسيرية بين متغيرات الدراسة

مكونػات قيادة المحيط اازرؽ و أبعاد بيف النظرية العالقة تفسير طبيعة لمبحث يتناوؿ هذا ا
االجتماعيػػػػة العالميػػػػة  تالتغيػػػػرا إذ أفالػػػػذكاء الريػػػػادي  ػػػػي تحقيػػػػؽ متطمبػػػػات الجامعػػػػة الرياديػػػػة. 

بروز نظػاـ اقتصػادي و ، ضا ة الى المخاطر والتحديات البيئيةوالتقمبات االقتصادية والسياسية باإل
والقياـ إيجاد نوع جديد مف الجامعات تتمثؿ بالجامعة الريادية   رضت، مد عمى المعر ةعالمي يعت

بداعية ريادية بوضع  د دراسة تبيف العالقة و وج ف عدـالرهـ م. وعمى تحقيؽ ذلؾلحموؿ إبتكارية واي
ات نػػه هنػػاؾ بعػػض االرتباطػػات لممتغيػػر أال إ، لمدراسػػة الحاليػػة معػػاً  الثالثػػة الرئيسػػة بػػيف المتغيػػرات

و يمػا يمػي توضػيح لهػذي ، االخػرا معػاٌ ة الرئيسة التي تبيف مػف خػالؿ المتغيػرات الفرعيػة أو الرئيسػ
 :االتجاهات

 قيادة المحيط االزرق ومتطمبات الجامعة الريادية اإلتجاه األول:
أوؿ مف وضع مرتكزات قيادة المحيط اازرؽ ( Kim & Mauborgne, 2005: 75) ُيعد

تجاهاتػه إلػى واجػؿ وصػولها منظمػات اليػـو إذ أف ، ااربعػة لقيػادة المحػيط اازرؽ ضمف أبعادي واي
وعميهػا إسػتغالؿ الفرصػة ، عمػى ااداء العػالي  ػي بيئػة شػديدة المنا سػة محا ظتهػا يتطمػبالعالمية 

والتػي ، بحار إلى المحيطات الزرقاء التي لػـ يػتـ إكتشػا ها بعػدالحقيقية الجديدة والتي تكمف  ي اإل
والتي تسعى إلى تحقيؽ الوسائؿ الكفيمة بإكتشاؼ مواقع ، عد إلى سوؽ المنا سة الشرسةلـ تدخؿ ب

بأنهػا ( Baxter & Lynn,2008,35) السوؽ التي لػـ تصػمها المنظمػات. وهػذا مػا أكػدي كػاًل مػف
( Kim & Mauborgne, 2004,10) وهػذا مػا أكػدي إسػتراتيجية إليجػاد قيمػة جديػدة لممنظمػة.

راتيجية المحػػيط اازرؽ هػػي إسػػتراتيجية إيجػػاد  ضػػاء جديػػد لمسػػوؽ بػػداًل مػػف وأشػػار اليػػه بػػأف إسػػت
كما أف قيادة المحيط اازرؽ تػدعو  (.32، 2052، طالب والبناء) التنا س  ي الصناعة الموجودة

إلى التغييػر  ػي قواعػد المنا سػة إلػى درجػة إلغائهػا  بػداًل مػف خػوض حربػًا مػع المنظمػات المنا سػة 
ظهػرت الحاجػة ، وسعي كؿ طرؼ بطريقة تؤدي إلى زيادة حصته  ي السوؽ، ؽالسو  عمى إقتساـ
بإعػػػداد إسػػػتراتيجية  يػػػتـوهػػػذا ، وحجػػػـ السػػػوؽ شػػػكؿتغييػػػر لإسػػػتراتيجية المحػػػيط اازرؽ إلػػػى تبنػػػي 

  إيجػػػػػاد أسػػػػػواؽ جديػػػػػػدة أو إضػػػػػا ة شػػػػػرائح إجتماعيػػػػػة جديػػػػػدة إلػػػػػى الزبػػػػػػائف التغييػػػػػر عػػػػػف طريػػػػػؽ
(Kim & Mauborgne,1999.)  مػف أهػـ المجػاالت التػي تعػزز التنميػة لجامعػة الرياديػة اوُتعػد

االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى تشسػػػجيع روح المبػػػادرة االكاديميػػػة بػػػيف أعضػػػاء هيئػػػة 
يجػػاد ثقا ػػات رياديػػة واسػػعة المػػداالتػػدريس والتػػي تػػدعو  هنػػاؾ مػػف ركػػز  قػػط عمػػى  ، إلػػى إنشػػاء واي

نقولػػة ومسػػتعارة أو منهػػا التػػي إنتقمػػت إتجػػاي مهػػاـ تصػػاريح عمػػؿ تقنيػػة ضػػيقة اا ػػؽ أو تقنيػػات م
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بػػرامج عمػػؿ متخصصػػة  ػػي منظماتهػػا أو جامعاتهػػا الرياديػػة. وتعتمػػد متطمبػػات الجامعػػة الرياديػػة 
  :(Markuerkiage,at ol,2014:233-238) عمى العناصر الخمسة ااساسية وهي

 اإلستراتيجية والقيادة.، الرؤية الشاممة -5
 مية الريادية واضحة المعالـ والتي تواكب مناهج العمؿ.ااهداؼ التعمي -2
 شبكات العمؿ الداخمية والخارجية. -3
 .ثقا ة االبتكار -4
 التعميـ التجريبي و رص نقؿ المعر ة لألخريف. -5

أف ، وترا الباحثة بخصوص العالقة بيف قيادة المحػيط االزرؽ ومتطمبػات الجامعػة الرياديػة
 رؤسػػاء الجامعػات ومستشػػاريهـ) :سػػتراتيجية والقيػادةاإل، (سػفؿلػػى ااإمػى عمػػف اا) النظػرة الشػاممة

عمػػػيهـ مسػػػوؤلية تأييػػػد ومناصػػرة المشػػػاريع والػػػتعمـ الريػػػادي ، سػػػاء ااقسػػاـؤ ومعػػػاونيهـ ور  والعمػػداء
هػػػداؼ والتػػػي بػػػدورها تػػػدعـ الفػػػرص المتػػػو رة لمطمبػػػة داخػػػؿ أ سػػػتراتيجية ذات أبعػػػاد ورؤا و إبطريقػػػة 

نتػػػائج رياديػػػة واضػػػحة ومخرجػػػات بأشػػػكاؿ  ويترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ ـ البػػػاحثوفالجامعػػػات ومػػػف ضػػػمنه
 .مختمفة خارج وداخؿ الجامعة

 االتجاه الثاني: الذكاء الريادي ومتطمبات الجامعة الريادية

 الريػػادة الجامعيػػةإلػػى أف ( Henrekson,& Rosenberg, 2000, 207-231) أشػػار
 هػا باالضػػا ة لممسػاهميف اآلخػريف الػذيف يقومػػوفالقيمػة لػدا الجامعػػات وكػذلؾ كمياتهػا وطمبتتمثػؿ 

سػػػػباب يتوجػػػػب  يػػػػه عمػػػػى منظمػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالي أف تحتضػػػػف الريػػػػادة أ هنػػػػاؾ عػػػػدة  بخػػػػدمتهـ.
  :ومنها وتمارسها وتعتبرها القيمة ااساسية

 بداعية. تساعد الجامعات عمى وضع حجر االساس  ي مهامها اإل -5

لجامعػات عمػى التعريػؼ بمسػاهميها الػذيف سيضػيفوف القيمػة الطريقة التػي تسػاعد  يهػا اكونها  -2
 ويضعوف بصماتهـ  ي أبعد حد ممكف. 

داء مهػػػػاـ متعػػػػددة أبتكػػػػاري والمتعمػػػػؽ بكيفيػػػػة قيػػػػاـ الجامعػػػػات بػػػػبػػػػداعي اإلـ التفكيػػػػر اإليتػػػػدع -3
  تجاهات.اإل
  (Meyers&Pruthi,2011:351-357) البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحثيف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف وأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

(Etzkowits & Zhou 2006;15 )الجامعػػة الرياديػػة  ػػي مجػػاؿ تطبيقػػات المعر ػػة  إلػػى دور
لهػا مواصػفات ، تمػؾ التػي تعمػؿ بهػا خػاص شػكؿوب، الحياتية البايولوجية  ي المتطمبات الصناعية

عتمادهػػا عمػػى أنػػواع أخػػرا مػػف المنظمػػات أو إ تطمػػب إعتمادهػػا عمػػى الجامعػػات أكثػػر مػػف يخاصػػة 
مجاؿ صناعة الحاسبات والبرامجيات  ػأف المنظمػات التػي ما  ي أالشركات ذات التقنيات العالية. 
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نيػػػة لهػػػا متطمبػػػات بُ  تعتمػػػد المعمومػػػات الحياتيػػػة البايولوجيػػػة  ػػػي تطبيقاتهػػػا التكنولوجيػػػة والصػػػناعية
نب المعموماتية والتي هي بحاجة إلى كوادر عممية االجو  عف  ضالً تحتية رأسمالية مف نوع خاص 

العديػد  أف  مػثالً  ة والتي يكونوا هالبا نتاج برامج تعميمية رائػدة.بمواصفات أكاديمية مرموقة ورسمي
تمبػػػث أف تػػػدخؿ تمػػػؾ مامػػػف االبتكػػػارات  ػػػي المجػػػاؿ الطبػػػي تػػػأتي مباشػػػرة مػػػف مختبػػػرات الجامعػػػة و 

، تفاقػػات عمػػؿ مػػع شػػركات ومنظمػػات القطػػاع الخػػاص مػػف أجػػؿ التسػػويؽ والتجػػارةإلػػى إالجامعػات 
لوجػػه تكػوف مػػابيف الجامعػة وباحثيهػػا وكػػادر  وتعػػامالت وجهػاً  وهػي هالبػػًا مػا تحتػػاج إلػى تفػػاعالت

 العديػد مػف المنظمػات التػي تسػتخدـ الخبػرات البايولوجيػة  ػي تطبيقػات  العمؿ  ي تمؾ المنظمات.
صناعية  ي الواليات المتحدة وبريطانيا تهتـ بالدور الحيوي والمركزي الذي تقوـ به الجامعات  ي 

ومعهػػػػػد ( Purdue) وجامعػػػػػة بػػػػػوردو( Stanford) ة سػػػػػتانفوردمثػػػػػؿ جامعػػػػػ تطويرهػػػػػا ونشػػػػػوءها.
 ػػي الواليػػات ( Massachusetts Instituets of Technology) كنولوجيػػاتماسوجوسػػيتس لم

 شػػػكؿ ػػي المممكػػة المتحػػدة والتػػي نجحػػت ب( Cambridge) وجامعػػة كػػامبرج، المتحػػدة االمريكيػػة
 ،(Meyers&Pruthi,2011:351-357) هعمالػػأ مميػػز  ػػي رعايتهػػا لمعديػػد مػػف المنظمػػات منػػذ بدايػػة 

 .التفكير الريادي والمعر ة الريادية عف الذكاء الريادي ببعديه كمفهوـوالتي َعدتها الباحثة 
العالقة بين قيادة المحيط األزرق والذكاء الريادي في تحقيق متطمبات الجامعزة : االتجاه الثالث
 .الريادية
يخضػػع ذات تعمػػيـ ريػػادي متكامػػؿ  ةرياديػػة منظمػػالجامعػػة ال جعػػؿ إمكانيػػةالباحثػػة أف  تػػرا

  لتأثير عدة عوامؿ منها:
الدراؾ الجامعػػات الرياديػػة مػػدا التػػأثير  المتطمبػػات الضػػرورية اأحػػد التػػي تعػػدثقا ػػة التغييػػر  -5

الشخصػػي واالقتصػػادي واالبػػداعي الكبيػػر عمػػى المجتمػػع والمجتمعػػات مػػف خػػالؿ وضػػع رؤيػػة 
والذي بدوري يؤدي لمزيد مػف ، (التغيير الحضاري) لتغييرلخطة عمؿ تعمؿ عمى تحقيؽ ذلؾ ا

  .الريادة الجامعية
توظيؼ وتعييف الكودار التدريسػية ضػمف الياقػات الذهبيػة: وهػذا االمػر ضػروري إليجػاد ثقا ػة  -2

"الػػػرواد ، ذ يركػػػز هػػػذا الكػػػادر عمػػػى نشػػػاطات أبعػػػد مػػػف كونهػػػا بحثيػػػة وتعميميػػػة صػػػر ةإرياديػػػة 
يوف" الذيف يمتمكوف براءات االختراع ولديهـ نتاج  كري هزير مف تػاليؼ االكاديميوف الكالسيك

 هوالء يعتمػوف المناصػب ، رصينةلمكتب الى ما يتـ نشر البحوث  ي مجالت عممية اكاديمية 
وباالضػػػا ة الػػػى ثقا ػػػة مؤسسػػػاتية وعمميػػػة وخبػػػرات لهػػػـ أدوار ، العميػػػا  ػػػي الهيكيميػػػة الجامعيػػػة

 تقػػػػػػػوـ بػػػػػػػه الجامعػػػػػػػات بحاجػػػػػػػة لتأكيػػػػػػػد هػػػػػػػذي الصػػػػػػػفات   جهػػػػػػػود التوظيػػػػػػػؼ الػػػػػػػذي، وانمػػػػػػػاط
(www.emerging innovations fund.org ) 
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خاصػة لوجػود  جػدا وهػو ضػروري مهمػاً يعػد هػذا امػرا و إيجاد حمقات وصؿ تػرتبط بالصػناعة:  -3
واف ، سػتكمالها داخػؿ الجامعػاتإسيناريوهات متعػددة  هنػاؾ عػددا كبيػرا جػدا مػف البحػوث يػتـ 

تكػػوف بأشػػكاؿ متعػػددة كمشػػاريع االبحػػاث التػػي يرعاهػػا زبػػائف خػػارجيف او  حمقػػات الوصػػؿ قػػد
وكػػالء مسػػاهميف أو االستشػػارة الصػػناعية عبػػر العػػامميف مػػف خػػالؿ أقامػػة الشػػركات لالسػػتفادة 

 الػػدعـ االستشػػاري والمػػالي لمشػػركات البحثيػػة والبػػاحثيف باالضػػا ة الػػى، التجاريػػة مػػف االبحػػاث
وهنػػا ، اع واالسػػتفادة التجاريػػة المباشػػرة لممعر ػػة ونتػػائج االبحػػاثلتسػػهيؿ بػػراءات االختػػر  وصػػوالً 

  ي تعزيز هذي الحمقات. يكوف لمذكاء الريادي دوراً 
و المػوارد البشػرية هػي ، تعمؿ المنظمات تحػت نطػاؽ االنظمػة وضع هيكمية تحفيزية مناسبة: -4

حمػػالت الػػوعي   ضػػاًل عػػفيػػة منظمػػة أساسػػيات أوهػػذا مػػف ، دارة تمػػؾ االنظمػػةإالتػػي تقػػـو بػػ
النجػػاح المطمػػوب يتطمػػب دعمػػه واالحتفػػاؿ بػػه مػػف خػػالؿ مػػنح مكا ئػػات  ولتحقيػػؽ، والتثقيػػؼ

لتشػجيع وتحفيػز الكميػة والجامعػة وطمبتهػا لمتواصػؿ والعمػؿ المتكامػؿ.  توحيػد ،  ز مجزيةاوحو 
سػػػتخدامها  ػػػي القطػػػاع الصػػػفوؼ الخاصػػػة بػػػالتعميـ والدراسػػػة وتخصػػػيص ميزانيػػػات بحثيػػػة إل

وتسهيؿ عممية بناء الجسور ورصد الفجوات بيف البحث العممي والقطاع الصػناعي. ، الخاص
وكػػػؿ هػػػذا يتضػػػح بػػػاف الريػػػادة االكاديميػػػة وجميػػػع المسػػػاهميف وبضػػػمنهـ الجامعػػػات الرياديػػػة 

يجػػاد إ ػػي  اً وهامػػ مميػػزاً  ف أنفسػػهـ لهػػـ دوراً يالريػػادي عػػف  ضػػالً  والطمبػػة والتدريسػػيوف الريػػاديوف
التعمػػيـ العػػالي. وهػػذا يتطمػػب ضػػرورة إيجػػاد إطػػار عمػػؿ لمراقبػػة ومتابعػػة مػػات رياديػػة  ػػي ظمن

خػػػػذ بنظػػػػر هميػػػػة ااأ   ضػػػػاًل عػػػػف، مكػػػػاف متابعػػػػة التطػػػػوراتالتغييػػػػرات المنظماتيػػػػة ليكػػػػوف باإل
 تواجػػػد مايسػػػمى بمتغيػػػر و خػػػرا مثػػػؿ ااطػػػر التنظيميػػػة والقانونيػػػة أعتبػػػار عوامػػػؿ خارجيػػػة اإل

VC (Vibrant VC industry) عػػد مػػف ضػػروريات وهػػذا يُ ، لحيػػوي الصػػناعيالنػػابض ا
 (. Meyers&Pruthi,2011:351-357) متطمبات الجامعة الريادية وتعزيزها تحقيؽ

 تحويػػؿ دور الجامعػػة مػػف التركيػػز عمػػى التوظيػػؼ إلػػى التركيػػز عمػػى مبػػدأ خمػػؽ  ػػرص العمػػؿ -5
البحػث عػف توا ػؽ  الجامعػات التقميديػة تسػعى إلػى ، . وهناؾ  ارؽ كبير بينهمػالمموارد البشرية

 ي حيف أف الجامعة الريادية تبني وتصمـ ، مخرجاتها مع متطمبات التوظيؼ  ي سوؽ العمؿ
 ػرص العمػؿ  ػي السػوؽ. وهػو  إيجػادعمػى مػوارد بشػرية قػادرة مناهجهػا وتخصصػاتها لتخػريج 

مػػف القػػرف الماضػػي التوجػػه الػػذي أدركتػػه أوروبػػا حػػيف اعتبػػرت عقػػدي السػػبعينيات والثمانينيػػات 
دي التوظيؼ  ي حيف أف التسعينيات ومػا تالهػا مػف سػنيف هػي حقبػة تغيػر سياسػة التعمػيـ عق

العػػالي لتركػػز عمػػى مبػػادئ خمػػؽ  ػػرص العمػػؿ وثقا ػػة العمػػؿ الحػػر  ػػي بنػػاء ااجيػػاؿ القادمػػة. 
سػتثمار اابحػاث واا كػار إوهذا الدور الجديد يعني أف تتمحػور منػاهج وطػرؽ التػدريس حػوؿ 

لجامعػػة مػػف أف تسػػهـ  ػػي التنا سػػية العالميػػة لمدولػػة. وُتعػػد خريجهػػا إلػػى والمخترعػػات لػػتمكف ا
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وعقػد العمػؿ المبنػي ، وأقؿ استقرارًا تتوا ؽ مػع طبيعػة الوظيفػة المؤقتػة حياة عممية أكثر تعقيداً 
، متعػػػػددة الجنسػػػػياتت نتمػػػاء لمشػػػػركاواإل، والتواصػػػػؿ الثقػػػػا ي، والتنقػػػػؿ الػػػدولي، عمػػػى الجػػػػدارة

وبهػػذا المعنػػى تتحػػوؿ الشػػهادة الجامعيػػة مػػف كونهػػا . ى توظيػػؼ الػػذاتعتمػػاد ااعظػػـ عمػػواإل
  .وثيقة التوظيؼ المستديـ إلى كونها مجرد بطاقة دخوؿ إلى عالـ العمؿ

الشراكة الحقيقية مع أصحاب المصمحة مف القطاعات العامػة والخاصػة والخػريجيف.  المنػاداة  -6
طمػب قػديـ تسػعى كثيػر مػف الجامعػات بالشراكة مػع أصػحاب المصػالح المحيطػيف بالجامعػة م

إلػػى الحػػرص عمػػى تطبيػػؽ بعػػض مالمحػػه. لكػػف المطمػػوب هػػو الشػػراكة المتوازنػػة التػػي تتػػيح 
لمجامعة االستفادة والتفاعؿ مع الشرائح المختمفة  ي المجتمع المحمػي والتػي يػأتي عمػى رأسػها 

تواصػػػؿ معهػػػـ الخريجػػػوف الػػػذيف يعتبػػػروف أصػػػواًل اسػػػتثمارية ضػػػخمة حػػػيف تحسػػػف الجامعػػػة ال
، بمفهوـ التمحور حوؿ الزبوف. هذا إضا ة إلى أهمية التركيز عمى شراكة المنظمات الصػغيرة

، والتوسػػػػع  ػػػػي إنشػػػػاء المشػػػػاريع المشػػػػتركة، والجمعيػػػػات هيػػػػر الهاد ػػػػة لمػػػػربح، ورواد ااعمػػػػاؿ
 قػط الصغيرة المعززة لبناء ثقا ة ريادة ااعمػاؿ  ػي المجتمػع المحمػي. إف التركيػز  ظماتوالمن

الكبػػػرا ربمػػػا تحقػػػؽ معػػػه المشػػػاريع الكبيػػػرة لكػػػف نشػػػر الثقا ػػػة  منظمػػػاتعمػػػى التواصػػػؿ مػػػع ال
الصغرا. كمػا أف الحصػوؿ عمػى  ظماتالمستديمة لريادة ااعماؿ يحتاج إلى عدـ إهفاؿ المن

الكبػرا هػو إنجػاز بػال شػؾ سيسػهـ  ػي دعػـ المشػاريع  منظماتالتمويؿ لممشاريع مف خالؿ ال
نػػاء ثقا ػػة المنظمػػة والسػػموؾ التنظيمػػي لمجامعػػة يتطمػػب التركيػػز عمػػى المجتمػػع لكػػف ب، الرياديػػة

 .المحيط والرواد المحمييف
ذلػػػؾ بالتواصػػػؿ الوثيػػػؽ مػػػع الجامعػػػات الغربيػػػة والشػػػرقية المتقدمػػػة  ػػػي و  نقػػػؿ التقنيػػػة والمعر ػػػة -7

بتكػػار ومراكػػز اال، مجػػاالت ريػػادة ااعمػػاؿ. ومػػف وسػػائؿ نقػػؿ التقنيػػة إقامػػة الواحػػات العمميػػة
ة متنوعػػة ااهػػراض وااحجػػاـ. تمػػؾ يػػوبػػرامج الممكيػػة الفكريػػة والحاضػػنات اال تراضػػية والحقيق

الحاضنات التي يمتػد دورهػا مػف تشػجيع ااعمػاؿ الحػرة الصػغيرة داخػؿ الجامعػة مػرورًا بتقػديـ 
ستضا ة المشاريع ورعايتها حتى تتخػرج مػف إالخدمات االستشارية والتجهيزات المكتبية وحتى 

الجامعة. ومف خاللها يتـ تجسيد ما يسمى بنظريػة الحمػزوف الثالثػي المرتكػز عمػى الجامعػات 
وقطاعػػػػػات ااعمػػػػػاؿ والحكومػػػػػة والمعػػػػػزز بالتوأمػػػػػة المدروسػػػػػة مػػػػػع الجامعػػػػػات المتقدمػػػػػة  ػػػػػي 

 . المجاالت المنشودة
التمقػيف والحفػظ لػـ   ااساليب التقميدية لمتعميـ القػائـ عمػى، التعميـ القائـ عمى اإلبداع واالبتكار -8

تعد تناسب التعميـ الجامعي الحديث  ضاًل عمى أنها عائؽ كبيػر أمػاـ بنػاء الجامعػة الرياديػة. 
طػػالؽ العنػػػاف ، بتكػػار ريػػادة ااعمػػاؿ تتطمػػب تعميمػػػًا قائمػػًا عمػػى توليػػد اا كػػػار والتأمػػؿ واإل واي

تيب. كما يتطمب التفكيػر والتدرج المنطقي الر ، والتفكير المؤطر، لإلبداع المتحرر مف النمطية
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أثنػػػاء الدراسػػػة الجامعيػػػة. هػػػذا المفهػػػـو  ظمػػػة "الريػػػادي أف يتمحػػػور الطالػػػب عمػػػى مفهػػػـو   المن
   ويصػػبح التعمػػيـ ظمػػةالػػذي يوجػػه التفكيػػر واإلبػػداع إلػػى مكونػػات وأنشػػطة ومهػػارات بنػػاء   المن
يرًا مف الػدوؿ  ػي هػذا التطبيقي المجاؿ الشائع اساليب التعميـ الجامعي. وقد سبقت أوروبا كث

ـ عػػػػددًا كبيػػػػػرًا مػػػػف البػػػػػرامج التشػػػػجيعية لمفهػػػػػوـ 5988حيػػػػث اسػػػػػتحدثت منػػػػذ عػػػػػاـ ، المجػػػػاؿ
القطػػػاع الخػػػاص عمػػػى المسػػػتوا  منظمػػػات    ػػػي التعمػػػيـ العػػػالي بشػػػراكة ودعػػػـ مػػػف ظمػػػة  المن

 كمػػا أف المحمػػي واإلقميمػػي. وكانػػت ثمرتػػه أف أعػػدت جػػياًل مػػف الشػػباب يمتمػػؾ روح الرياديػػة.
يتطمػػػب تبنػػػي النظػػػاـ التعميمػػػي متعػػػدد  ر والػػػذيتعمػػػيـ االبتكػػػاري القػػػائـ عمػػػى اإلبػػػداع واالبتكػػػاال

الػػػػذي يتػػػػيح لمطالػػػػب  رصػػػػة تعػػػػدد التأهيػػػػؿ واالختيػػػػار مػػػػف بػػػػيف التخصصػػػػات و  اتالتخصصػػػػ
ًا متعػدد يػويوجػد مناخػًا تعميم، وربػط اا كػار، ورحابػة التفكيػر، المتنوعة ممػا ينمػي سػعة اا ػؽ

 .تحويمها إلى مشروع منتج يمكف  كرةؿ إلى سهـ  ي الوصو ية يُ اابعاد التخصص
 وجػػود اإلدارة الواعيػػة ، القيػػادة القػػادرة عمػػى تػػو ير اإلمكانػػات الماديػػة والمعنويػػة لػػرواد ااعمػػاؿ -9

بأهمية التوجه نحو ريادة ااعماؿ والمقتنعة بآليات بناء جيؿ المعر ػة والتحػوؿ نحػو االقتصػاد 
 نشػر ثقا ػة ريػادة ااعمػاؿ يتطمػب وقتػًا  .عناصػر بنػاء الجامعػة الرياديػة المعر ي هو أحد أهػـ

، طػػوياًل وبػػرامج متنوعػػة وتعهػػدًا مسػػتمرًا. هػػذي القيػػادة يجػػب أف تتميػػز باإليمػػاف العميػػؽ بػػالفكرة
والبػػرامج التنفيذيػػة ، سػػتراتيجية لهػػاووضػػع الخطػػط اإل، والتبنػػي الجػػاد لمفهػػوـ الجامعػػة الرياديػػة

سػػتحداث البػػرامج الداعمػػة لبنػػاء رواد ااعمػػاؿ  ػػي التعمػػيـ الجػػامعي مثػػؿ إذلػػؾ لمراحمهػػا. ومػػف 
وزمالػػة ، ومنا سػػات خطػػة العمػػؿ، واانديػػة والشػػركات الطالبيػػة، مراكػػز التميػػز لريػػادة ااعمػػاؿ

 إف ما يبعػث عمػى اامػؿ ويزيػد مػف التفػاؤؿ  لذلؾااعماؿ ومسابقات مشاريع ريادة ااعماؿ. 
 رياديػػػػػػػػػػة ال يػػػػػػػػػػزاؿ  ػػػػػػػػػػي عقػػػػػػػػػػودي ااولػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػي أمريكػػػػػػػػػػا وأوروبػػػػػػػػػػاأف مفهػػػػػػػػػػـو الجامعػػػػػػػػػػة ال

(www.aleqt.com,2013:1.) ػػػػػيمكف لمجامعػػػػػات الجػػػػػادة ، وهػػػػػذا ماارتػػػػػأت اليػػػػػه الدراسػػػػػة 
تنا سػػيا بػػالتميز عػػف طريػػؽ  اً أف تمحػػؽ بالركػػب وتختصػػر الػػزمف وتضػػع لنفسػػها موقعػػ العراقيػػة

( مػػف Kim & Mauborgne,2014) لتػػي قػػدمها كػػؿ مػػفة اوتعػػد الدراسػػ .عمػػاؿريػػادة اا
أف  الػػػػىهػػػػذي الدراسػػػػة إذ تشػػػػير ، زرؽالػػػػذيف جػػػػاؤء بفكػػػػرة قيػػػػادة المحػػػػيط اا ر البػػػػاحثيفأشػػػػه

نشاء إزرؽ عميها أف تحقؽ متطمبات لى المحيط ااإ حمراالمنظمات لكي تعبر مف المحيط ا
ة زرؽ والتػػي سػػتأخذ بيػػد المنظمػػقيػػادة بمواصػػفات خاصػػة والتػػي يطمػػؽ عميهػػا قيػػادة المحػػيط اا

سػػػواؽ مابعػػػد أو مػػػا تعػػػرؼ بااسػػػواؽ التػػػي تخمػػػو مػػػف المنا سػػػة مػػػف أسػػػواؽ المنا سػػػة الػػػى اا
وصػػؼ الريػادة بأنهػػا ليسػت عمػػـ  الػذيأحػػد عممػاء االدارة البػػارزيف المنا سػة. ويعػد بيتػػر دركػر 

بناء   مف خالؿ التفكير الريادي والمعر ة الريادية سيسهـ  ي، تطبيؽ وممارسة يو ف وأنما ه
. وعميػه الوصػوؿ بالجامعػة الػى تمػؾ القيمػةوهذا يعزز  كرة الذكاء الريػادي  ػي  المبدعةالقيمة 
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، المنا سػػػة عبػػػورو ، مػػػف الضػػػروري عمػػػى الجامعػػػات العراقيػػػة التػػػي تسػػػعى الػػػى تحقيػػػؽ النمػػػو
يجػػػاد إقػػػادرة عمػػػى قيػػػادات ف تكػػػوف لهػػػا أوتحقيػػػؽ التنميػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة لممجتمػػػع 

بعػاد لمػذكاء أمتمكػه مػف تزرؽ ومػا لقيػادة المحػيط اا رؤيػةبه الجامعة مػف تتطم النتناهـ بيف ما
إلػػى أهميػػة قيػػادة  واشػػارةمباشػػرة أو هيػػر مباشػػرة  ضػػمنية وبعػػد ماتقػػدـ مػػف مؤشػػرات .الريػػادي

التػي ستخضػع إلػى اإلختبػار و  المحيط اازرؽ والػذكاء الريػادي  ػي متطمبػات الجامعػة الرياديػة
العراقيػػة ممثمػػػة  بيئػػة الجامعػػاتوضػػمف ،  ػػي دراسػػػتنا الحاليػػة لمتأكػػد مػػف وجودهػػا مػػف عػػدمها

  .الحكومية وااهمية() بجامعات أقميـ كوردستاف
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 الفصل الثاني
 اإلطار المنيجي لمدراسة

عدد من الدراسات التيي سيب ت الدراسية  عرضصل اإلطار المنهجي للدراسة بيتناول هذا الف
إليييت تليي   الحالييية  ييي تناولهييا متايييرات الدراسيية الحالييية ل سييتفادة منهييا والبييد  ميين حيييث مييا إنتهييت

ديييد التييي تعتمييدها الدراسيية  ييي ضييو  تحتحديييد المنهجييية التييي تييا تحديييدها و   ضيي ع عيين الدراسييات 
  هيييا  وتحدييييد منهجهاا  أنموذجهيييا  وماهيييية حيييدود  وأهيييدا ها  وأهميتهيييا  و رضيييياتها  وبنيييتهامشييي ل

واألسييياليب المتبعييية  يييي جميييو البيانيييات  وتحليلهيييا   ضييي ع عييين وصييي  مجتميييو الدراسييية وعينتهيييا  
ات يدا يتضيمن هيذا الفصيل المباحيث علي  م ومبررات إختيارهيا  ووصي  األ يراد المبحيو ين  وبنيا اع 

 اآلتية: 
 

 المبحث األول: عدد من الدراسات ذات العالقة.
 منيجية الدراسة. :المبحث الثاني

 .أساليب جمع البيانات وعينتيا ،المبحث الثالث: وصف مجتمع الدراسة
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 المبحث االول
 الدراسات ذات العالقة

للباح يية ميين دراسييات سيياب ة تناولييت متايييرات تييو ر  يهييد  هييذا المبحييث إليي  إسييتعراض مييا
ا ها الرئيسيية عليي  أهميتهييا وأهييد الدراسيية الحالييية سييوا  بشيي ل مباشيير أو  ييير مباشيير  مييو التر يييز

النتائج التي توصلت و  هدا ها عتمدتها  ي الوصول إل  أ إل  تح ي ها  والمنهجية التي إ  التي سعت
 ألحييدث ب زمنييي لوقييت إجرائهييا ميين األقييدا إليي  اقييدمتها عليي  و يي  ترتيييإليهييا  والم ترحييات التييي 

 :تيآلوعل  النحو ا
 :زرقات ذات العالقة بقيادة المحيط األ الدراس :أوالً 

الع قيية بمتاييير قيييادة المحيييط األزر   التييي تيسيير للباح يية  تضييا هييذف الف ييرة الدراسييات ذات
ض لتليي  ا يلييي إسييتعراو يمييلهييذا المتاييير  ذ أن هناليي  نييدرة  ييي عييدد الدراسيياتالحصييول عليهييا  إ

 (.1-2الدراسات وحسب الجدول )
 (1-2الجدول )

 زرقأل الدراسات ذات العالقة بقيادة المحيط ا
 الدراسات العربية -أ

 عنوان الدراسة
(1) 

دراسية  -إستراتيجية المحيط األزرق ودورىا في تحقيق التفوق التنافسيي
 فة.تطبيقية في الشركة العامة لصناعة البيبسي كوال في الكو 

    (2008الطائي ) الباحث والسنة

 ىدف الدراسة

ميييدط تطبيييي  إسيييتراتيجية المحييييط األزر  بوصيييفها إسيييتراتيجية التعييير  علييي  
تسييوي ية حدي يية  ييي واقييو الشيير ة المبحو يية ألجييل تح ييي  التفييو  التنا سييي ميين 
 خييي ل اسيييتخداا مصيييفو ة اسيييتراتيجية المحييييط األزر  )اصسيييتبعاد  الت ليييي  

 اصبت ار(.الزيادة  

 عينة الدراسة
شر ة معمل بيبسي  وص )ال و ة( لل يادات اصدارية )العليا والوسيط (  متم لية 

( علي  مسيتوط ميدير شيعبة  يي 20( ميديراع علي  مسيتوط رئييس قسيا و)20ب)
 المنظمة المبحو ة.

 مشكمة الدراسة
 سييتراتيجية المحيييط األزر إمييدط تطبييي  مفيياهيمي مت امييل حييول  طيياروضييو إ

 .)ال و ة( تح ي  التفو  التنا سي  ي شر ة معمل بيبسي  وصل

 سموب الدراسةإ
إعتمييييدت الدراسيييية الميييينهج الوصييييفي والتحليلييييي  بواسييييطة اصعتميييياد عليييي  اسييييتمارة 
اصسيييييتبانة   ضييييي ع عييييين سيييييج ت وبيانيييييات الشييييير ةالتي تيييييا تعزيزهيييييا بالم ييييياب ت 

 والم حظات الشخصية.
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 أىم االستنتاجات
ة ال  أن إستراتيجية المحيط األزر  تعمل عل  تح يي  المييزة توصلت الدراس 

التنا سييييية المسييييتدامة للشيييير ات التييييي تحيييياول تطبي هييييا بالشيييي ل الييييذ  ي سييييبها 
 الصدارة والتميز والتفو  عل  المنظمات المنا سة.

 توصياتأىم ال
ساعية إل  تح يي  تطبي  إستراتيجية المحيط األزر  وخاصة  ي المنظمات ال

سييتخداا وسييائل إالبحييث عليي  اصسييوا  الجديييدة بالتنا سييي إضييا ة إليي   التفييو 
 الت نولوجي. متطورة لموا بة التايير

 عنوان الدراسة
(2) 

دراسية  -ة المسيتدامةالتنا سي الميزةإستراتيجية المحيط األزر   ي تح ي  دور 
 .م ارنة بين شر تي زين وآسياسيل ل تصاصت

    (2009) بنا ال الباحث والسنة

 ىدف الدراسة

تبنييييييي المنظمييييييات المبحو يييييية عينيييييية الدراسيييييية لمفهييييييوا مييييييدط عليييييي   التعيييييير 
 اصستراتيجية الجديدة بمؤشراتها ودورها  ي تح يي  المييزة التنا سيية المسيتدامة.
وتحديد ع قة اصرتباط واأل ر بين مؤشرات إستراتيجية المحييط األزر  وأبعياد 

 ظمةالمبحو ة. الميزة التنا سية المستدامة  ي المن

 عينة الدراسة

تييا أختيييار شيير تي زييين وآسيييا سيييل ل تصيياصت  ونهمييا ميين شيير ات الهييات  
المحميول  يي العيرا  التيي تواجيت تحيديات تنا سيية  بييرة  بسيبب حدا ية دخيول 
الصييناعة إليي  األسييوا  المحلييية تا اسييتخداا اسييتمارة اصسييتبانة أداة رئيسيية  ييي 

(مييين 100نيييب المييييداني  شيييملت الدراسييية عينييية )جميييو البيانيييات المتعل ييية بالجا
 مدرا   روع ووحدات وأقساا. 

مييدط تطبييي  إسييتراتيجية المحيييط األزر  وضييو إطييار مفيياهيمي مت امييل حييول  مشكمة الدراسة
 .)ال و ة( لتح ي  التفو  التنا سي  ي شر ة معمل بيبسي  وص

 إسموب الدراسة

عتمياد بواسيطة اإل تاطية   يرات البحيثلإعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي 
سيييتراتيجية المحييييط إظهيييرت المتاييييرات المسيييت لة )أالتيييي سيييتمارة اصسيييتبانة  إعلييي  

ظهييييار إاألزر ( والمتايييييرات المعتمييييدة )الميييييزة التنا سييييية المسييييتدامة( وصييييوصع اليييي  
 بين الشر ات المبحو ة  ي متايرات الدراسة والع قة والتأ ير بينها.التباين 

 م االستنتاجاتأى
وجيود ع قية إرتبياط وتيأ ير قويية وذات دصلية إحصيائية توصلت الدراسة ال   

 .الميزة التنا سية المستدامةبين إستراتيجية المحيط األزر  و 

 توصياتأىم ال

إسيتراتيجية المحييط  ضرورة إعتماد اصدارات العليا للشر ات عينة البحث علي 
 ييية بعييييدة عييين أ  منا سيييات جدييييدة  ميييو التيييي تعيييد  لسيييفة اداريييية حدياألزر  

 األخذ بنظر اصعتبار مؤشرات هذف اصستراتيجية والتي تت يون مين )اصسيتبعاد 
 الزيادة  اصبت ار( وت يفها مو واقو الشر ة الجديدة. الت لي  



91 

 عنوان الدراسة
 .الريادة اإلستراتيجية  ي منظمات األعمال و    لسفة المحيط األزر  (3)

    (2010)الدور  والسعيد  السنةالباحث و 

 ىدف الدراسة

البعييد اصسييتراتيجي لمفهييوا الريييادة  وت ييديا مفهييوا الدراسيية اليي  توضييي   سييعت
الييربط بييين   ييرة الريييادة    عبيير تحليييلمعاصيير للريييادة ميين جانييب اسييتراتيجي

سييتراتيجية المحيييط األزر  ومصيفو ة النمييو بإتجيياف ت يديا تصييور عيين و لسيفة إ
  صرة تدعا المنظمة  ي تح ي  حالة الريادة بإطار إستراتيجي.توجهات معا

 نظر   لسفي بحث عينة الدراسة

 مشكمة الدراسة
مفهوا الريادة اصستراتيجيةمن تح ي  حالة الت امل بيين  ما مدط تحديد طبيعة

 المنظور اصستراتيجي ومنظور الريادة ضمن  لسفة المحيط األزر .

 إسموب الدراسة

 إسيييت مال األطييير النظرييييةدراسييية المييينهج الوصيييفي والتحليليييي  يييي إعتميييدت ال
للدراسيية الييذ  يعتمييد عليي  تجميييو البيانييات وتحليلهييا وتفسيييرها بسييبب م ئميية 

إ تراضيي  وضيو نميوذج م تيرحهذا المنهج مو طبيعية وأهيدا  الدراسية  إذ تيا 
  قة بين المتايرات وتبن  األنموذج.لبيان الع 

 أىم االستنتاجات
ت الدراسييية إلييي  ت يييديا مسييياهمات   ريييية بإتجييياف ابيييراز منظيييور الرييييادة توصيييل 

  .ضمن  لسفة المحيط األزر 

السعي إل  تح ي  الت امل بين الريادة واصستراتيجية عبر إيجاد  رصة خ قية  توصياتأىم ال
 تسها  ي تح ي  إبداع  ي إبت ار ال يمة لتعزيز  لسفة المحيط األزر .

 عنوان الدراسة
(4) 

دور  لسييفة المحييييط األزر   ييي تح يييي  التفيييو  التنا سييي: دراسييية إسيييتط عية 
 آلرا  عينة من العاملين  ي شر ة زين ل تصاصت بباداد.

    (2010العطار) الباحث والسنة

 ىدف الدراسة
تهييد  الدراسيية إليي  تسييليط الضييو  حييول ماهييية  لسييفة المحيييط األزر  وبيييان 

سيي وميدط تبنيي الشير ة المبحو ية لهيذف الفلسيفة دورها  ي تح يي  التفيو  التنا 
 وأبعادها. 

 ييييي شيييير ة زييييين  ديراع ومسييييؤول وحييييدة( ميييي30تييييا إختيييييار عينيييية الدراسيييية  ييييي ) عينة الدراسة
 ل تصاصت بباداد. 

 مشكمة الدراسة
 هل لفلسفة المحيط األزر  دور  ي تح ي  التفو  التنا سي للشر ة المبحو ة؟
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 إسموب الدراسة

لدراسيييية الميييينهج الوصييييفي والتحليلييييي  ييييي إسييييت مال األطيييير النظرييييية إعتمييييدت ا
والميدانية للدراسة الذ  يعتميد علي  تجمييو البيانيات وتحليلهيا وتفسييرها بسيبب 

إعتمياد اصسيتبانة  ياداة م ئمة هيذا المينهج ميو طبيعية وأهيدا  الدراسية  إذ تيا 
 رئيسة  ي عملية جمو المعلومات من أ راد العينة.

 نتاجاتأىم االست
 لسيفة المحييط توصلت الدراسة إلي  وجيود ع قية إرتبياط وتيأ ير معنويية بيين  

التيييي تيييا اصسيييتناد عليهيييا لت يييديا فيييو  التنا سيييي بمؤشيييراتت األزر  بأبعادهيييا والت
  .التوصيات المنسجمة معها

 توصياتأىم ال
تبني وتطبي   لسفة المحيط األزر  من قبل منظمات اصعمال عموماع ضرورة 

منظمييات الخدمييية بشيي ل خييا    ونهييا ميين الفلسييفات الحدي يية التييي تسييع  وال
 .ال  تح ي  التفو  التنا سي المتميز والمبدع

 عنوان الدراسة
(5) 

طيييياع إسييييتراتيجية المحيييييط األزر  ودورهييييا  ييييي ريييييادة منتجييييات وأسييييوا   ييييي ق
 .دراسة حالة شر ة النبيل للصناعات الاذائية الصناعات الاذائية  ي األردن

    (2011)المشني و درة  الباحث والسنة

 ىدف الدراسة

لتعر  عل  دوا و توجت شر ة النبيل للصناعات الاذائيية لالدراسة  تهد  هذف
نحييو إبت ييار ال يميية  ييي قطيياع الصييناعات الاذائييية اإلردنييية  ومييدط تطبي هييا 

 .وأسوا  وبيان دورها  ي ريادة منتجات مبادئ إستراتيجية المحيط األزر ل

 عينة الدراسة

إتبعيييت الباح ييية مييينهج البحيييث النيييوعي التفييياعلي المتم يييل  يييي تصيييميا دراسييية 
ميو المشيار ين  يي الدراسية  اسلوب الم اب ت شبت الم ننيةستخدمت ا  و   الحالة

والمتم لييين بسييتة مييديرين  ييي شيير ة النبيييل للصييناعات الاذائييية مميين يمتل ييون 
  .قدراع وا ياع و نياع لدراستها وتحليلها

 شكمة الدراسةم

ليييدط شييير ة النبييييل للصيييناعات سيييتراتيجية المحييييط األزر  إ ميييا ميييدط تحدييييد
وميا ميدط   الاذائية نحو إبت ار ال يمة  ي قطياع الصيناعات الاذائيية اصردنيية

والتوجييت نحييو ابت ييار ال يميية  ييي  تطبي هييا لمبييادئ إسييتراتيجية المحيييط األزر 
 .اسوا   ير م تشفة متم لة بالمحيط األزر 

إلسييييت رائي  ييييي التحليييييل بهييييد  إسييييت را  المعيييياني إعتمييييدت الدراسيييية الميييينهج ا إسموب الدراسة
 ميدانياع عل  عينة الدراسة. واألنماط والنتائج من البيانات 

 أىم االستنتاجات

يعييييد تطبييييي  إسييييتراتيجية المحيييييط األزر   ييييي شيييير ة النبيييييل بم ابيييية الفرصيييية 
والتيي تتم يل نتائجهيا  يي ت يديا   رييادةالناجحة التي ت ود الشر ة إل  تح ي  ال

نشييا  أسييوا  جديييدة  ومالييت ميين دور  ييي جييذب زبييائن جييدد   منتجييات مميييزة وا 
  ونمو المبيعات والحصة السوقية واألرباح.
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 توصياتأىم ال

ي تعميل عليي  والح وميات التي شير اتللت يدا الدراسية مجموعية مين التوصيييات 
سييوا  المنا سيية الييذ  يييؤد  أد   ييي اصبتعيياد عيين العمييل الت ليييدعييا اصبت ييار ب

سييييت مارت الناجحيييية   مييييا توصييييي إلوا ورؤوس األمييييوال ليييي  خسييييارة الزبييييائنإ
حاجييات سييو  العمييل المتطييورة تلبييية و  ة بالتوجييت نحييو اصبت ييار والريييادةالدراسيي

 . ي ظل التايرات المتسارعة  ي بيئة األعمال

 عنوان الدراسة
(6) 

ات التف ييييير الرييييياد   ييييي تح ييييي  معييييايير دور أبعيييياد المعر يييية الريادييييية وم ونيييي
 ومؤشرات إستراتيجية المحيط األزر .

    (2013 م ي) الباحث والسنة

 ىدف الدراسة

تسييع  الدراسيية اليي  توضييي  مفيياهيا الدراسيية وهييي المعر يية الريادييية  والتف ييير 
الرييياد   متايييرات مسييت لة ودورهمييا  ييي تح ييي  مؤشييرات إسييتراتيجية المحيييط 

مو التعر  عل  طبيعة ع قات اصرتباط والتأ ير بين   اير معتمداألزر   مت
المعر ييية الرياديييية والتف يييير الريييياد   يييي تح يييي  معيييايير ومؤشيييرات إسيييتراتيجية 
المحيييط األزر   وتحديييد التبيياين بييين المنظمييات المبحو يية  ييي تح ييي  معييايير 

 ومؤشرات المحيط األزر .

 عينة الدراسة

( منظمية  يي قطاعيات إنتاجيية مختلفية وهيي 37 يي ) تا إختيار عينية الدراسية
المنظمييييات الصييييايرة  ييييي محا ظيييية دهييييو   مميييين يمتل ييييون المعر يييية والخبييييرة 

( إسييتمارة 107وتييا توزيييو )  واصييحاب قرار)مييدير  معيياون مييدير رئيس قسييا(
إستبانة عل  عينة الدراسة المتم لة بالمدرا  ومعاوني الميدرا  ورؤسيا  اصقسياا 

 لمبحو ة.  ي المنظمات ا

 مشكمة الدراسة
ما مدط تحديد طبيعة ع قات اصرتباط والتيأ ير والتبياين بيين المعر ية الرياديية 
والتف ير الرياد   ي تح ي  معايير ومؤشرات إستراتيجية المحيط األزر  ليدط 

 بعض من المنظمات الصايرة  ي محا ظة دهو .

 إسموب الدراسة

تحليلييييي  ييييي إسييييت مال األطيييير النظرييييية إعتمييييدت الدراسيييية الميييينهج الوصييييفي وال
والميدانية للدراسة الذ  يعتميد علي  تجمييو البيانيات وتحليلهيا وتفسييرها بسيبب 
م ئمة هذا المنهج مو طبيعة وأهدا  الدراسة  إذ تا تطوير مخطط إ تراضي 
سييتندت  لبيييان الع قيية بييين المتايييرات وتبنيي  األنمييوذج الع قيية بإتجيياف واحييد وا 

جموعيييية ميييين الفرضيييييات التييييي أختبييييرت ميييييدانياع عليييي  عينيييية الدراسيييية عليييي  م
 الدراسة. 
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 أىم االستنتاجات

توصيييلت الدراسييية إلييي  وجيييود ع قييية إرتبييياط وتيييأ ير معنويييية بيييين المتاييييرات  
المسييت لة)المعر ة الريادييية والتف ييير الرييياد ( إجميي ع والمتاييير المعتمييد )معييايير 

ومفصيلة علي  المسيتوط ال ليي  ومؤشرات إستراتيجية المحيط األزر ( مجتمعة
 ييي المنظمييات عينيية الدراسيية. مييو وجييود التبيياين بييين المنظمييات عينيية الدراسيية 
 ييي تح ييي  معييايير ومؤشييرات إسييتراتيجية المحيييط األزر  تبعيياع لتبيياين مسييتوط 
إمت  ها للمعر ة الريادية وتبنيها م ونات التف ير الرياد  لدط الموارد البشرية 

  ستويات متباينة.العاملين  يها وبم
 

 توصياتأىم ال
ضرورة إمت   المعر ة الريادية ألنها الم ون األساسي والهاا إلدرا  الفر   

سيييتا لها   ضييي ع عييين تبنيييي التف يييير الريييياد  اليييذ  ييييرتبط باإلبيييداع  الريادييية وا 
واإلبت ار والذ  ُيعيد األسياس إلسيتراتيجية المحييط األزر   يي تح يي  المنفعية 

 ض ال لفة وزيادة ال يمة للمنظمة والزبون.من خ ل خف
 عنوان الدراسة

(7) 
دور معيييايير ت يييييا جيييودة الجامعيييات العراقيييية  يييي تبنيييي مؤشيييرات اسيييتراتيجية 

 المحيط األزر  و   منظور ر ائز إدارة المعر ة.

    (2016محمود) الباحث والسنة

 ىدف الدراسة

جامعيييات العراقييية وميييدط تهييد  الدراسييية اليي  تشيييخي  معييايير ت يييييا جييودة ال
توا رهيييا  ور ييييائز إدارة المعر يييية وميييدط توا رها ومؤشييييرات إسييييتراتيجية المحيييييط 
األزر  التييي يم يين الوصييول اليهييا  ييي إطييار تطييوير النظيياا التعليمييي  ومييدط 
مساهمة معايير ت ييا جودة الجامعات ور ائز إدارة المعر ية مجتمعية  يي دعيا 

  ي مؤشرات إستراتيجية المحيط األزر .توجهات المنظمات المبحو ة  ي تبن

 عينة الدراسة

ميييين ( أربييييو ييييي ) ميييين الجامعييييات العراقييييية ميييييداناع للدراسييييةتييييا إختيييييار عينيييية 
ة ( إستمار 195وتا توزيو )  العراقية )بابل  ت ريت  باداد   ر و ( الجامعات

ة إستبانة علي  عينية الدراسية المتم لية بال ييادات اص اديميية  يي الجامعيات عيني
 .  الدراسة

 مشكمة الدراسة

معيييايير ت يييييا ميييدط تحدييييد طبيعييية ع قيييات اصرتبييياط والتيييأ ير والتبييياين بيييين ما
الجودة ور ائز إدارة المعر ة )مجتمعة(  يي تبنيي مؤشيرات إسيتراتيجية المحييط 

المعر يية الريادييية والتف ييير الرييياد   ييي تح ييي  معييايير ومؤشييرات األزر  لييدط 
الجامعييات العراقييية المبحو يية قيييد زر  لييدط بعييض ميين إسييتراتيجية المحيييط األ

 .الدراسة

التحليلييييي  ييييي إسييييت مال األطيييير النظرييييية إعتمييييدت الدراسيييية الميييينهج الوصييييفي  إسموب الدراسة
اسييييتخداا أدوات بح ييييية متعييييددة م ييييل والميدانييييية للدراسيييية الييييذ  يعتمييييد عليييي  
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 لبيانيات وتحليلهياتجميو اواعتماد استمارة اصستبانة ل  الم اب ت مو المبحو ين
بسييبب و  وللتوصييل اليي  نتييائج الدراسيية وتفسيييرها  ييي جانبيهييا النظيير  والعملييي

م ئمة هذا المنهج مو طبيعة وأهدا  الدراسة  إذ تا تطوير مخطط إ تراضي 
و يير  ةمباشير  اتلبيان الع قة بين المتايرات وتبني  األنميوذج الع قية بإتجاهي

ستندت الدراسة علي  مجمو   ةمباشر  عية مين الفرضييات التيي أختبيرت مييدانياع وا 
 عل  عينة الدراسة. 

 أىم االستنتاجات

معنوية بين عوامل الدراسة وأبعادها  توصلت الدراسة إل  وجود ع قة إرتباط 
و انييييت أعليييي  قيميييية إرتبيييياط بييييين ر ييييائز إدارة المعر يييية   متفاوتيييية  ييييي أقيامهييييا

ج التفضييييل اليييذ  نتيييائ ومؤشيييرات إسيييتراتيجية المحييييط األزر . باصضيييا ة الييي 
أن الموائمية بيين  ( (Wiconxon & Mann-Whitney ا ض  بها اختبيار

ُتسيها  يي دعيا توجهيات معايير ت ييا الجيودة ور يائز إدارة المعر ية )مجتمعية( 
المنظمات المبحو ة  ي تبني مؤشرات استراتيجية المحيط األزر    ض ع عن 

  لتعليمي  ي الجامعات المبحو ة.إسهاا عواملها  ي تطوير مستويات النظاا ا

 توصياتأىم ال

تفعييييل معيييايير الجيييودة بتوسييييو اصهتمييياا والتر ييييز علييي  ر يييائز إدارة ضيييرورة 
المعر ة عل  نحو مت امل ومتوا ي  ومنسيجا ميو قيدرات وام انييات المنظميات 
المبحو يييييية  وو  يييييياع لمتطلبييييييات وطبيعيييييية وخصوصييييييية العملييييييية التعليمييييييية  ييييييي 

ة و ييييي إطييييار ومضييييامين ومؤشييييرات إسييييتراتيجية المحيييييط الجامعييييات المبحو يييي
 األزر .

 
 الدراسات األجنبية -ب

 عنوان الدراسة
(1) 

The Blue Ocean Strategy For Emerging ICI Business. 

 أستراتيجية المحيط األزر  ألعمال شر ات اصست مار الناشئة.

   Duzon & Inc (2006)  الباحث والسنة

 ىدف الدراسة
دة شييييير ة اصتصييييياصت  يييييي رسيييييا اصسيييييتراتيجيات الناجحييييية  يييييي مجيييييال مسييييياع

 اصتصاصت السل ية.

 عينة الدراسة
( ميييديراع  يييي بعيييض الشييير ات 58ميين ) مجموعيية مييين ال ييييادات اصداريييية م ونييية

 التجارية الناشئة  ي  وريا.
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 مشكمة الدراسة
  مامييييدط إعتميييياد شيييير ات اصتصيييياصت للنظيييير إليييي  إسييييتراتيجية المحيييييط األزر 

 .بش لها ال امل ومضامينها؟

التحليليييي  بواسيييطة اصعتمييياد علييي  اسيييتمارة إعتميييدت الدراسييية المييينهج الوصيييفي  إسموب الدراسة
 .ةاصستبان

 أىم االستنتاجات
هنييا  عييدد ميين شيير ات اصتصيياصت صتنظيير إليي  إسييتراتيجية المحيييط األزر   

 .بش لها ال امل ومضامينها

ز تطريز شراع إستراتيجيتها بالشي ل اليذ  يؤهلهيا للعميل خيارج العمل عل  تعزي توصياتأىم ال
 حدود المنا سة بين شر ات اصتصاصت.

 
 عنوان الدراسة

(2) 
 

Application of Blue Ocean Strategy to Chinese 3G Mobile 

Telecom Industry. 

تطبي  إستراتيجية المحييط األزر  علي  شير ات صيناعة اتصياصت مين الجييل 
 الصينية. ال الث

 Zhao & Jinwei (2010) الباحث والسنة

 ىدف الدراسة
 يفية إدخيال ت نيية اصنترنييت عبير الهيات  الن يال لمشيالي الجييل التعر  عل  

ال اليييث مييين الحاسيييبات الصيييينية  ميييو مسييياعدة العييياملين  يييي الشييير ة الصيييينية 
 ب يفية ت ديا الخدمة لزبائنها.

 عينة الدراسة
( 80وتيا توزييو )  ر ة اصتصياصت الصيينية مجتمعياع لهياإتخذت الدراسة مين شي

إسيييتمارة إسيييتبانة علييي  العييياملين والميييدرا   يييي اصدارة الوسيييط  لتحدييييد العواميييل 
 التي تؤ ر عل  استخداا الزبائن ألجهزة المحمول والت نيات التي ير بون  يها.

اتيجية المحييييط تطبيييي  إسيييتر تبنيييي ميييدط وضيييو إطيييار مفييياهيمي مت اميييل حيييول  مشكمة الدراسة
 للموبايل الصينية ؟ عل  شر ات صناعة اصتصاصتاألزر  

 .إعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي إسموب الدراسة

 
 أىم االستنتاجات

تبنيي الشير ة المبحو ية نميوذج ال يوط الخمسية لبيورتر ميو لي  إتوصلت الدراسية 
موباييل الصيينية مين سعي الشر ة للخروج مين المنا سية الحاليية بيين شير ات ال

 خ ل تبني إستراتيجية المحيط األزر .

 توصياتأىم ال
تضمنت هيذف الدراسية عيدة توصييات منهيا تيو ير الت نييات الحدي ية  يي مختلي  
التعييييام ت اصل ترونييييية   ضيييي ع عيييين التر يييييز عليييي  تبنييييي وتفعيييييل إسييييتراتيجية 

 المحيط األزر  للخروج من المنا سة الحالية.



97 

 ةعنوان الدراس
(3) 

 
 

Sailing Blue Ocean Strategy in Search of Ribbons- A case 

study of the application of reconstructionist strategy in 

collegiate business school const. 
حالية دراسيية إلعيادة  -إبحار إستراتيجية المحيطات الزرقا   ي أشرطة البحوث

 ارية الجامعية.صيا ة إستراتيجية المدارس التج

 Scott (2012) الباحث والسنة

 ىدف الدراسة

عل  اجرا ات إتباع وتنفيذ وتأ يرات األدا  ال امل لنوع مين اسيتراتيجية  التعر 
بالنسيبة   وهي استراتيجية المحيط األزر  لمدرستي اعمال ط بيية  إعادة البنا 

حر ييييات ث للميييدارس التيييي تتفيييي  ميييو معييييايير معينييية ميييين خييي ل اسييييتخداا  ييي 
 ييي مدرسيية أعمييال امري ييية وواحييدة  ييي مدرسيية اعمييال  اسييتراتيجية  ا نييين منهييا

 اوربية.

عينييييية إدارة المدرسييييية وهيئتهيييييا وموظفيهيييييا مييييين خييييي ل إجيييييرا  إتخيييييذت الدراسييييية  عينة الدراسة
 .الم اب ت شبت إنشائية مو مراجعة التو ي  ذو الصلة بالحر ات ال   ة

 مشكمة الدراسة
 يي ميدط تبنيي إسيتراتيجية المحييط األزر  هيمي مت اميل حيول وضو إطار مفا
ومامدط إم انية إعادة صييا ة إسيتراتيجية الميدارس التجاريية  ؟أشرطة البحوث 

 دراسة حالة.  الجامعية
 .دراسة الحالةإعتمدت الدراسة منهج  إسموب الدراسة

 أىم االستنتاجات

هييييا ضييييعيفاع للمنا سيييية توصييييلت الدراسيييية إليييي  تحديييييد المييييدارس التييييي  ييييان موقع
المباشرة مو مدارس ذات تصيني  وموقيو عياليين ُيم نهيا توظيي  إسيتراتيجيات 

مو دعييا مبييادئ  إعييادة البنييا  بفعالييية عنييدما  ييان للمييدارس توجييت نحييو اصبييداع
إستراتيجية المحيط األزر   ي هذا السيا  بالر ا من وجيود بعيض اصخت  يات 

 والبيئة اص اديمية. ي البنية التنظيمية بين الشر ات 

 توصياتأىم ال

عييييدة توصيييييات منهييييا التا يييييد عليييي  مييييدارس األعمييييال تضييييمنت هييييذف الدراسيييية 
ل سييتمرار  ييي البحييث  ييي هييذا المجييال لفهييا  يفييية دمييج حر ييات إعييادة البنييا  

سييييتخداا هييييذف إبصييييورة أ ضييييل  ييييي اصسييييتراتيجية العاميييية للمدرسيييية  مييييو  يفييييية 
 السو .الحر ات لتعزيز موقو المدرسة  ي 

 
لي    يد تيا األعتمياد عل ييادة المحييط األزر  ل لة الدراسات التابعة لحدا ة الموضوع و ونظراع 

 ميييين قبييييل ال يييياتبين  2014نسييييياد للمعر يييية  ييييي نهاييييية عيييياا تييييا نشييييرها ميييين قبييييل موسسيييية إ م اليييية
Kim &Mauborgne) ) شان  يا و رينيت موبرونج  أساتذة اصسيتراتيجية وميدرا  مشيار ون  يي
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مو وجود م اصت تا نشيرها مين قيبلها  يي مجلية و   إستراتيجية المحيط األزر  التابو إلنسياد معهد
Harvard Business Review )) ( عن موضوعBlue Ocean Leadership .) 

 : لريادي: الدراسات ذات العالقة بالذكاء اثانياً 
موضيييوع ( ماتيسييير للباح ييية مييين دراسيييات أم ييين الحصيييول عليهيييا  يييي 2-2يوضييي  الجيييدول )

وبحيدود إطي ع الباح ية  بنيدرتها  الذ ا  الرياد  أو تل  التي تش ل أحد أبعادف والتي تميزت أيضياع 
 :و ما يأتي

 (2-2لجدول )ا
 الدراسات ذات العالقة بالذكاء الريادي

 عنوان الدراسة
(1) 

The Strategic Entrepreneurial Thinking Imperative. 
 لزامي.إلا اإلستراتيجي الرياد التف ير 

 Dhliwayo & Van ,2007 اسم الباحث والسنة

لهييذا المفهييوا نمييوذج ميين خيي ل وضييو إسييتراتيجي إلاالرييياد   بيييان مفهييوا التف ييير ىدف الدراسة
 جرا ات تحليل مضمونت.وا  

 .دراسة نظرية عينة الدراسة
 .ستراتيجي والع لية الرياديةوجود إخت   بين التف ير اإل مشكمة الدراسة

 .دراسة  لسفية تحليلية موب الدراسةسإ

سييتراتيجي والع لييية الريادييية  هييي تر يبيية ميين عييدا وجييود اخييت   بييين التف ييير اإل ستنتاجاتأىم اإل
 .وحدة واحدة

إجرا  المزيد من الدراسات  ي التف ير الرياد  وخاصة  يما يتعل  بالع لية الريادية  أىم المقترحات
 داخل المنظمات.

 سةعنوان الدرا

(2) 
 .المعر ة الريادية  ي الجامعات

Knowledge Entrepreneurship In Universities. 

 Senges ,2007 اسم الباحث والسنة

 ىدف الدراسة

توضييي   ائييدة ووظيفيية مفهييوا المعر يية الريادييية وشييرح  يفييية التعيير  عليي  ظيياهرة 
 المعر ة الريادية من خ ل:

 ة  ي الجامعات المبحو ة.ستراتيجيات والممارسات المتبعاإل -1
 .المعر ة التي ت دمها هذف الدراسة -2

 عينة من الجامعات العالمية عينة الدراسة
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سيييتراتيجيات والممارسييييات المتبعييية  يييي الجامعيييات المبحو يييية. ميييدط تطبيييي  اإل ميييا مشكمة الدراسة
 .طروحةماهي المعر ة التي ت دمها هذف اإلو 

 .ستبانة والم اب تتخداا اإلاصسلوب الوصفي بإس سموب الدراسةإ

ديييية ت يييوا بتطيييوير ون يييل المعر ييية األ اديميييية إلييي  الريا ن الجامعييياتلييي  أتوصيييلت إ ىم االستنتاجاتأ
 .ت والبحوث التي ت وا بهاجتماعية من خ ل نتائج الدراساميزات إقتصادية وا  

 أىم المقترحات
 

ن خييي ل تبنيييي الرياديييية مييي تطيييوير المعر يييةو ضيييرورة مسييياهمة الح ومييية  يييي دعيييا 
عيييات الرياديييية وت لييييل جيييرا ات تيييو ير نطيييا  أوسيييو مييين الفييير  للجامسياسيييات وا  
 جرا ات أماا الرياديين لمتابعة اعمالها.ال واعد واإل

  :ت العالقة بالجامعة الرياديةاالدراسات ذ :ثالثاً 
ذات الع قية بمتايير الجامعية ل  مجموعية مين الدراسيات ( إ3-2تشير متضمنات الجدول )

  ي الجدول المذ ور.ريادية والتي تيسر لنا الحصول عليها وعل  و   الترتيب ال
 (3-2الجدول )

 الجامعة الرياديةمتطمبات الدراسات ذات العالقة ب

 عنوان الدراسة
(1) 

Entrepreneurial University, Transfer Technology and 

Funding: An Empirical Analysis. 
 تحليل ميداني :الت نولوجيا والتمويل ن ل  الجامعة الريادية 

اسم الباحث 
 والسنة

(Lopez et.al.,2009) 

 
 ىدف الدراسة

وتفوقهيييا علييي   يرهيييا  يييي سيييبانية بعيييض الجامعيييات اإل هيييا أسيييباب نجييياح  
يد العوامل التي تؤ ر  ي نشياط اإلختراعيات و ذل  تحد اإلختراعات الجديدة 

 الجديدة.
 سبانيا.( جامعة  ي إ47عينة من )تحليلية لدراسة  عينة الدراسة

 
 

 مشكمة الدراسة

لتييييي تنفييييذ  يهييييا الجامعييييات أنشييييطتها  نتيجيييية التايييييرات ال  يييييرة  ييييي البيئيييية وا
 اصقتصيادية واصجتماعيية للمجتميو الجامعيات مسيؤولة عين التنميية  أصبحت

ن يييييل رياديييييياع ل الجدييييييدة للجامعيييييات تتطليييييب نشييييياطعاع وأن تنفييييييذ هيييييذف المهمييييية 
ختراعييييات الجديييييدة وص سيييييما اإل  ميييين الجامعييييات إليييي  الصييييناعة الت نولوجيييييا
 والحدي ة.

 دراسة وصفية تحليلية سموب الدراسةإ
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 أىم االستنتاجات

 رتباطيييياع راعييييات الجديييييدة  ييييي الجامعيييية تييييرتبط إختبينييييت نتييييائج الدراسيييية أن اإل
  الت نولوجييا ومواردهيا وخبيرة ن يل  حجا الجامعةمو تمويل البحوث   معنوياع 

 ادة المجاصت العلمية  ي التوجت نحو السو .زي

 أىم المقترحات

ير الميييييوارد الماليييييية توصيييييي الدراسييييية الجامعيييييات الحدي ييييية بالعميييييل علييييي  تيييييو 
الت نولوجييييا ميييين  ين لييييديها الخبيييرة وال ييييدرة علييي  ن ييييلأل ييييراد اليييذالضيييرورية وا
نتيييياج ليييي  الصييييناعة بتسييييجيل بييييرا ات اإلختييييراع التييييي تييييأتي ميييين إالجامعيييية إ

 جتماعية وال  ا ية.العلمية لتح ي  التنمية اإلقتصادية واإل لبحوثا
 عنوان الدراسة

(2) 
 (The Development of an Entrepreneurial University) 

 تطور الجامعة الريادية
 اسم الباحث

 والسنة
(Guerrero and Urbano, 2010) 

 ىدف الدراسة
مل الرئيسة التي تيؤ ر  يي تهد  الدراسة إل  المساهمة  ي  ها وتحديد العوا

 تطوير الجامعة الريادية.

 عينة الدراسة
جلة  ي وزارة التعلييا العيالي جامعة ح ومية مس 50تت ون عينة الدراسة من 

 .سبانيا ي إ

 مشكمة الدراسة
والبحييوث  أن سييعي الجامعييات لتح ييي  مهامهييا الجديييدة المتم ليية  ييي التييدريس

ب عواميل بيئيية وداخليية داعمية لتح يي  ن واحيد يتطليواألنشطة الريادية  ي آ
 هذف المهاا بنجاح.

 ستط عيةدراسة إ سموب الدراسةإ

 أىم االستنتاجات

هنا  ع قة معنويية موجبية بيين العواميل البيئيية والعواميل الداخليية مين جهية 
وأن العواميل البيئييية هييي أ  يير تييأ يراع ميين ادييية ميين جهيية اخييرط  والجامعية الري

إص أن مهماتها ال   ة   ي تطوير الجامعة الريادية لتح ي   العوامل الداخلية
ادييييية  ييييي تح ييييي  الميييييزة يضيييياع تسيييياعد الجامعيييية الريلداخلييييية هييييي أالعوامييييل ا
 التنا سية.

 أىم المقترحات
ر نموذجاع ل ياس العوامل البيئية والعواميل الداخليية التيي تيؤ وضعت الدراسة إ

 ا.سباني ي تطوير الجامعة الريادية  ي إ
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 عنوان الدراسة
(3 ) 

Entrepreneurial University Conceptualization: Case of 

Developing Countries. 
 عن الدول النامية.حالة  :مفاهيمي للجامعة الرياديةإطار  

اسم الباحث 
 والسنة

(Farsi et.al., 2010) 

 لبلدان النامية.ل طار مفاهيمي للجامعة الريادية ي ون مناسباع وضو إ  ىدف الدراسة

 
 عينة الدراسة

ختبييروا وميين األ ييراد الييذين لهييا المعر يية والدراييية  ييي ينيية ميين عشييرة خبييرا  اع
وميدرا   سياتذة ألمسيؤولي الجامعية وابميا  يي ذلي    مجال الجامعات الرياديية

 مرا ز البحوث العلمية  ي جامعة طهران.

علييا عتميادف  يي قطياع التدية يم ين إ مفاهيمي للجامعة الريا طارتوا ر إ مدط مشكمة الدراسة
 العالي  ي البلدان النامية.

 دراسة استط عية  سموب الدراسةإ

هنا  سلسلة من التصورات  ي األدبيات الريادية التي تحاول بش ل اساسيي  ستنتاجاتأىم اإل
 .دراسة الت دا للجامعات الريادية أو لوضو تصور لهذف الظاهرة

 أىم المقترحات
امعيية الريادييية تتم ييل  ييي المييوارد  ساسييية للجأربعيية عناصيير أ راسييةقييدمت الد

والعناصيير التييي يم يين أن تسيياعد  ييي توليييد ميييزة تنا سييية  ال ييدرات  المهميية 
 لها.

 عنوان الدراسة
(4) 

Towards an Entrepreneurial University( .University 

of Zenicaفيي  يكيادراسية حالية عين جامعية زن :( نحيو الجامعية الرياديية
 البوسنة واليرسك.

سم الباحث ا
 والسنة

(Arnaut,2012) 

وتحلييل خصيائ  جامعية زني يا  صها إبراز أهمية الجامعة الريادية وخصائ  ىدف الدراسة
  ي البوسنة والهرس .

 .عينة من الموظفين  ي جامعة زني ا  ي البوسنة والهرس  عينة الدراسة

 مشكمة الدراسة

 لت ليدييية إليي  جامعيية ريادييية  ييي اآلونيية األخيييرة جامعيية ازدادت ظيياهرة تحييول الإ
زدادت هييذف التحييوصت باسييتمرار وذليي  لتخفيييض تمويييل الجامعيية ميين المصييادر  وا 

لذا السيؤال اليرئيس للجامعيات  السو  التنا سي للتعليا والبحث  الح ومية وظهور
 مو البيئة الدينامي ية المتايرة.اليوا هو  ي  تت ي  الجامعة 
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 دراسة تحليلية  ب الدراسةسمو إ

 أىم االستنتاجات

ن المعر يييية التييييي ني ييييا يعت ييييدون أ%( ميييين المييييوظفين  ييييي جامعيييية ز 78أن ) 
ل  أن إوخلصت الدراسة  تت ئا مو حاجات بيئة العمل ي تسبها الط ب ص 

ا ل الرئيسييية جامعييية زني يييا بعييييدة لت يييون رياديييية وهيييذا بسيييبب عيييدد مييين المشييي
الميييالي الصيييعب   والوضيييو   لية الجامعييية تتم يييل  يييي ضيييع  مسيييتوط إسيييت

دارييية  ييير م ئميية  وعييدا التوا يي وقيي اصنسييجاا بييين رسييالة و  درات منظمييية وا 
 .الجامعة وأهدا ها ومناهجها الدراسية

 توصياتأىم ال
 ومييية  والصيييناعة والحن هنيييا  ع قييية قويييية بيييين الجامعييية  ضيييرورة أن ت يييو 
 .الجامعة جميعهاوأن تنشر الريادة  ي أنحا   لت ون ريادية 

 
 عنوان الدراسة

(5) 
أبعيييياد البيئيييية الريادييييية وعناصيييير اإلبييييداع اصسييييتراتيجي ودورهمييييا  ييييي تح ييييي  

 .متطلبات الجامعة الريادية
اسم الباحث 

 والسنة
 2015  ي ولل 

سيييتراتيجي  يييي تح يييي  بيييداع اإلتحديييد دور أبعييياد البيئييية الرياديييية وعناصييير اإل ىدف الدراسة
 .قليا  وردستانامعات إالريادية  ي عدد من ج متطلبات الجامعة

 قليا  وردستان.دارية  ي عدد من جامعات إعينة من ال يادات اإل عينة الدراسة

 مشكمة الدراسة
رتبيياط والتييأ ير بييين أبعيياد البيئيية الريادييية وعناصيير ميياهي طبيعيية ع قييات اإل

 إقليييييييا امعيييييياتاإلبييييييداع اصسييييييتراتيجي ومتطلبييييييات الجامعيييييية الريادييييييية  ييييييي ج
 ردستانو  

 ستبانةبإستخداا إستمارة اإل دراسة تحليلية م ارنة سموب الدراسةإ

 أىم االستنتاجات
لبيئية ل  أن هنا  إرتباط معنو  وتيأ ير معنيو  ألبعياد االتحليل إبينت نتائج 

ستراتيجي مجتمعة  ي تح ي  متطلبات الجامعية الريادية وعناصر اإلبداع اإل
 المبحو ة  ي اقليا  وردستان.الريادية لدط الجامعات 

 لتوصياتأىم ا

هذا ضرورة أن تعمل إدارة الجامعات المبحو ة عل  دعوة المتخصصين  ي 
حيول  والعيالمي صل يا  محاضيرات المجال وعل  المستوط المحلي  اصقليميي 

نموذجهيييا  ومتطلباتهيييا بميييا   ومهامهيييامفهيييوا الجامعييية الرياديييية  وأهيييدا ها   وا 
 .جت نحو تبني الجامعة الرياديةيساعدها  ي التو 

 عداد الباح ةالجدول من إ  المصدر:
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 : تقويم الدراسات ذات العالقةثالثاً 
 إنييت ميين  ع قيية بمتايييرات الدراسيية الحالييية ميين دراسييات ذات  تييا إستعراضييت مييا عليي  بنييا ع  

 َصتي:المم ن تفسير ن اط التشابت واصخت   بين الدراسات الساب ة والدراسة الحالية  ي ا
 ييي   مييابييين الدراسييات السيياب ة والدراسيية الحالييية حصيير ن يياط التشييابت  يم يين :التشييابو نقيياط -1

 (.4-2الجدول )
 (4-2الجدول)

 التشابونقاط 

 الدراسات السابقة

 ي تعزيز الجانب    إذ ساهمتللدراسة الحاليةنط   ش لت ن طة إ
ضياتها  لذا وتوضي  متايراتها وبنا  أنموذجها وصيا ة  ر  هاالنظر  ل

است ماصع للجهود الساب ة إذ تنطل  من حيث ما انتهت  الدراسةهذف تأتي 
 وتوصلت إليت الدراسات الساب ة.

 ستبانةستمارة اإلإ
ت  ي الدراسات ستمارة اصستبانة التي وردإستفادت الدراسة الحالية من إ

عدادها وصيا ة عباراتها الحالية ستبانةتمارة اإلالساب ة  ي تصميا إس  .وا 

 متغيرات الدراسة
إستمدت الدراسة الحالية متايراتها من الدراسات الساب ة وخصوصاع تل  

 .ألزر  ومتطلبات الجامعة الرياديةالتي تناولت متايرات قيادة المحيط ا

 
 اب ة بعيدد مين الن ياط و ميا موضي سيتختل  الدراسة الحالية عين الدراسيات ال :ختالفاإل ن اط -2

 (.5-2 ي الجدول)
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 (5-2) الجدول
 نقاط اإلختالف

 مفاىيم نظرية حديثة

ختصا  قيادة المحيط الية إل  مفاهيا نظرية حدي ة  ي إتطرقت الدراسة الح
 ما تميزت  ي ط ع الباح ة  إ حسب الدراسات العربية اولتهااألزر  قلما تن

ل  تح ي  مصطل  واحد المعر ة الريادية وصوصع إالتف ير الرياد  و  جمو ُبعد 
هو الذ ا  الرياد   وهذا ماجا ت بت الدراسة الحالية ضمن مسم  جديد لا 
يتا طرحت ساب اع حسب علا الباح ة ضمن البيئة العراقية خاصة والبيئة العربية 

 عامة.

 توظيف الدراسة
لذ ا  الرياد  من أجل زر  واالحالية متاير  قيادة المحيط األ وظفت الدراسة

التعر  عل  دورهما  ي تو ير متطلبات إقامة الجامعة الريادية. وهذا مالا 
 تتناولت الدراسات الساب ة وبحدود إط ع الباح ة.

 أدوات التحميل

من حيث طر  وأساليب المعالجة  عن الدراسات الساب ة تختل  هذف الدراسة
تضمنت م ارنة بين نوعين من   ونها حصائية للع قات بين متايراتهااإل

الجامعات الح ومية واألهلية والتي لا يسب  تناولها وعل  مستوط المتايرات 
 .ال   ة

 بيئة الدراسة
التي تناولت أ  الدراسات ذات الع قة  بيئة الدراسة الحالية عن بيئة تختل 

 عينتها.  ي خت  اإل  ض ع عنمتايرات الدراسة الحالية  من

 دراسةأىداف ال
 ل دراسة من التي سعت إليها  الدراسة الحالية عن اصهدا  هدا تختل  ا 

الموضوعات أو المتايرات التي تناولتها الدراسات   خت الدراسات الساب ة  إل
 الساب ة.

ة الحدود الزماني
 والمكانية

الحدود الزمانية  ناحيةحالية عن الدراسات الساب ة من ختلفت الدراسة الإ
التي تطب  المتايرات لدراسة الحالية األول  من نوعها ة  إذ تعد اوالم اني

 .وبحدود إط ع الباح ة ال   ة معاع  ي الجامعات المبحو ة
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 المبحث الثاني
 منيجية الدراسة

ذ يييتا تشييخي  مشيي لة الدراسيية وأهميتهييا إللدراسيية  المبحييث السيييا  المنهجييي يتنيياول هييذا  
 تية:دود الدراسة عل  و   الف رات اآلياتها   ض ع عن تحديد حوأهدا ها وبنا  مخططها و رض

 مشكمة الدراسة: –أوالً 
الييييوا تحيييديات ح ي ييية تم ليييت بيييالتايرات السيييريعة التييي طيييرأت  يييي العيييالا  تواجييت الجامعيييات

المتم ليييية باصنفتيييياح اصقتصيييياد  والتجييييار  بييييين الييييدول  والتطييييور الهائييييل  ييييي مجييييال الت نولوجيييييا و 
  سييييرعة تاييييير حاجييييات ور بييييات الزبييييائن  والمنا سيييية الشييييديدة بييييين الجامعييييات عليييي  واصتصيييياصت

المستوط العالمي والمحلي ل ستي   عل  األسوا  والزبائن  وقد  رضت بدورها واقعاع جديداع عليها 
يتطلييب ميين اإلدارات التعامييل والت ييي  معهييا بمييا ُيم نهييا ميين تعزيييز قييدرتها عليي  تحمييل المخيياطر 

ن لهيييا الب ييا  والنمييو  ييي السيييو . يعييد المفهييوا الجديييد اليييذ  تييا طرحييت  متطلبيييات عليي  نحييو يييؤم
أساسية لبنا  جامعة ريادية وقد بدأ يتش ل عملياع  ي بداية األلفيية الجدييدة وانتشير  يي أوربيا وآسييا 
ف أحيييد أهيييا األدوار الرئيسييية للجامعييية  بعيييد أن إنطلييي  مييين أمري يييا قبيييل ذلييي  بع يييد مييين اليييزمن  بعيييدِّ

مة  ي التنمية اصقتصادية من خ ل إط   المشاريو اإلبت ارية المنتجية. وقيد  رضيت هيذف للمساه
التايييرات والظييرو  والمفيياهيا الجديييدة عليي  الجامعييات أن تتجييت نحييو تح ييي  الريييادة  ييي أعمالهييا 
وصييوصع إليي  ماتسييم  بالجامعيية الريادييية  وذليي  عيين طرييي  إمييت   المتطلبييات التييي تؤهلهييا لييذل  

المالية  والمعلوماتية(. ويذ ر أن تح ي  هذف المتطلبات تخضو   بالموارد )المادية  البشرية متم لة
لتأ يرات عوامل ومتايرات عديدة لعل من بينها أن لا ي ين أهمهيا  وجيود قييادة إداريية  يير ت ليديية 
تتبنييي  أبعييياد ور يييائز بمواصيييفات خاصييية تعبييير عييين قييييادة المحييييط األزر    ضييي ع عييين التف ييييير 
والمعر يية الرييياديين اللييذين يعبييران عيين الييذ ا  الرييياد   إذ يتوقييو أن تسييها  ييل ميين قيييادة المحيييط 
األزر  والذ ا  الريياد   يي تح يي  متطلبيات الجامعية الرياديية  أ  أن الجامعية الرياديية يم ين أن 

ولمييا  اد .تسييتمد م ومييات تح ييي  متطلباتهييا ميين تبنييي إداراتهييا ل يييادة المحيييط األزر  والييذ ا  الرييي
  د وجدنا من المناسب دراسة   انت جامعاتنا عامة ليست بمنأط عن هذا التوجت بتح ي ها الريادة 

هذف المتايرات )قيادة المحيط األزر   اليذ ا  الريياد   ومتطلبيات الجامعية الرياديية( علي  مسيتوط 
 ييية تتم ييل بتسيياؤل ردسييتان )الح ومييية واألهلييية( وصييوصع إليي  معالجيية مشيي لة بحو جامعييات أقليييا  

هييل تهسييها  ييل ميين قيييادة المحيييط األزر  والييذ ا  الرييياد  بدصليية أبعادهما)مجتمعيية  :رئيسييي مفييادف
ومنفييردة(  ييي تح ييي  متطلبييات الجامعيية الريادييية. ويم يين صيييا ة مشيي لة الدراسيية بشيي ل أد   ييي 

 ضو  إ ارة التساؤصت البح ية اآلتية: 
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   ة ألبعاد قيادة المحيط األزر ؟إمت   الجامعات المبحو مدط  ما -1
بدصلييية بعدييييت )التف يييير والمعر ييية الريييياديين (  يييي الجامعيييات  ميييا ميييدط تيييو ر اليييذ ا  الريييياد  -2

 المبحو ة؟
 متطلبات الجامعة الريادية ؟مبحو ة الجامعات المامدط أمت    -3
اليييذ ا  و  أبعيييادف( )بدصلييية زر بيييين قييييادة المحييييط األ أل يييرمييياهي طبيعييية ع قيييات اصرتبييياط وا -4

 )بدصلة بعديت(  ي الجامعات المبحو ة؟ الرياد 
ميييا طبيعيييية ع قيييات اصرتبيييياط واأل ييير بييييين قييييادة المحيييييط األزر  واليييذ ا  الرييييياد  )مجتمعيييية  -5

 ؟المبحو ةومتطلبات الجامعة الريادية  ي الجامعات  ومنفردة(
 :أىمية الدراسة –ثانيا 

ة متايراتهيييا   موضيييوع قييييادة المحييييط األزر  واليييذ ا  تحيييدد أهميييية الدراسييية مييين خييي ل أهميييي
الرياد  ومتطلبات الجامعة الريادية من المواضيو المعاصرة التي لها أهمية  بيرة  ي بداية األلفية 
ال ال ة  ي قطاعات األعمال ومازال هنا  حاجية للبحيث  ييت.  ضي ع عين ذلي  تتجسيد أهميتهيا  يي 

 جانبين مهمين هما:
 :الكاديميةىمية األا -1 

  عليي  أ  يير المواضيييو أهمييية  ييي بيئيية الجامعييات المعاصييرة ييي هييذف الدراسيية نسييلط الضييو  
الف يير اإلدار  وت ييو  ييي مجيياصت جمييو بييين    يية محيياور رئيسيية تتسييا بالحدا يية  ييي ت اوصسيييما أنهيي

دارة المعر ة والريادة   ن التيرا ا ال  يا ي سيتفادة ميومحاولة اإلالموارد البشرية واإلدارة اإلستراتيجية وا 
يعيييزز أهميييية الدراسييية  يييي جانبهيييا علييي  النحيييو اليييذ    نيييا  الم تبييية العراقييييةالمعر يييي إلو  والف ييير 

 األ اديمي.
 :ىمية الميدانيةألا -2 

البيئية   يي  ونهيا مين الدراسيات التيي تختبير متايراتهيا همية الميدانية لهيذف الدراسيةألترجو ا 
جرييييت  يييي هيييذا المجيييال  يييي البيئييية إلدراسيييات الميدانيييية التيييي ذ مازاليييت هنيييا  نيييدرة  يييي اإالعراقيييية 
هميتهيييا الميدانيييية مييين أ ت تسيييب  وخصوصييياع بالنسيييبة لمتايييير  الدراسييية األول وال ييياني.  ميييا العراقيييية

خييييذ بمييييا يم يييين التوصييييل اليهييييا ميييين ألخيييي ل النتييييائج التييييي يم يييين أن تفيييييد الجامعييييات المبحو يييية وا
ممارسيية تعمييل عليي  تطييوير دارييية و ال يييادات اإلتنمييي التييي  السييبل وضييول م ترحيياتسييتنتاجات و إ

دا  الجامعييات المبحو يية ميين خيي ل بيييان أ ييي ا يجابيييإوبالتييالي سييينع س ذليي    نشييطة الرياديييةاأل
 عمال الحالية والمست بلية. ألقدرتها عل  الت ي  والعمل  ي بيئة ا
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 :أىداف الدراسة - اً ثالث
زرب ألقييييادة المحييييط ا بتحدييييد دور يتمنيييل لييي  تح ييييب هيييد  رئييييسإهيييذف الدراسييية  سيييع ت 
مجموعية ولتح ييب هيذا الهيد  تيا صييا ة . الجامعية الرياديية متطلبيات تح ييبالرياد   ي  والذ ا 
  :آلتيهدا  الفرعية عل  النحو األمن ا
وضو األطر النظرية لمتايرات الدراسة الرئيسة والفرعية عن طريب عرض اسهامات الباحنين  -1

  ي هذا المجال.
 .المبحونة جامعات ي ال زربقيادة المحيط األأبعاد التعر  عل   -2
 ات المبحونة.وص  وتشخي  الذ ا  الرياد  بدصلة بعديت  ي الجامع -3
 .المبحونة جامعاتالوص  وتشخي  متطلبات الجامعة الريادية  ي  -4
إختبييييار ع قييييات اصرتبيييياط واألنيييير بييييين متايييييرات الدراسيييية الرئيسيييية والفرعييييية  ييييي الجامعييييات  -5

 المبحونة.
الم ارنيية بيييين نيييوعي الجامعييات المبحونييية )الح وميييية واألهليييية( ميين حييييث وصييي  وتشيييخي   -6

 ئيسة والفرعية للدراسة أوصع واختبار ع قات اصرتباط واألنر بينهما نانياع.المتايرات الر 
ت يييديا مخطيييط  رضيييي يوضييي  طبيعييية الع قيييات اص تراضيييية بيييين متاييييرات الدراسييية الرئيسييية  -7

 والفرعية.
التوصل إل  مجموعة من اصستنتاجات ذات الع قة بمتايرات الدراسة علي  نحيو يمهيد لت يديا  -8

مجموعيية ميين الم ترحييات الضييرورية للجامعييات عاميية والمبحونيية خاصيية  بخصييو  متايييرات 
 الدراسة الرئيسة والفرعية.

 :مخطط الدراسة – اً عابر 
  ميو مت امل يعبر عن الع قية النظريية بيين متاييرات الدراسية  تراضيإيتطلب بنا  مخطط 

جابات أوليية ا  تصورات و   إذ أن المخطط يعط  معالجة منهجية لمش لة الدراسة و رضياتها وضو
يعبيييرعن   وهيييو مشييي لةالسيييئلة المطروحييية  يييي جابييية عييين األ ترضيييتها الباحنييية لإإللفرضييييات التيييي 

 يأتي:( 1-2موض   ي الش ل ) لة ومعتمدة و ما الع قة بين ن نة متايرات رئيسة مست
  :المتغير المستقل االول -1

نهييج ة الخاصيية ب ييدرات المييوارد البشييرية  رؤييية ال يييادة) ربعييألبعييادف اأزرب بقيييادة المحيييط األ
البيد  و إدارة التاييير ليدط ال ييادات اإلداريية   التحول من ال يادة الت ليدية إل  قيادة المحيط األزرب 

 (.بتطبيب عملية التطوير وتنفيذ أشرعة قيادة المحيط األزرب
 (.الريادية والمعر ة الرياد  التف ير): ببعديت: يتضمن الذ ا  الرياد  الثاني المتغير -2
تطلبيييات التيييي ينبايييي توا رهيييا لتح ييييب الجامعييية ملامجموعييية مييين يتضيييمن  :المتغيييير المعتميييد -3

 .الريادية
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رؤية القيادة الخاصة 
 البشرية دبقدرات الموار 

التحول من نيج 
 القيادة التقميدية إلى
 قيادة المحيط األزرق

البدء بتطبيق عممية 
التغيير وتنفيذ أشرعة 
 قيادة المحيط األزرق

قيادة 
المحيط 
 األزرق

الذكاء 
 الريادي

 التفكير الريادي

 المعرفة الريادية

 متطمبات الجامعة الريادية

 الموارد البشرية الموارد المادية الموارد المالية الموارد المعموماتية

H1 

H2 

H3 

H4 

H1a 

H2a 

إدارة التغيير لدى 
 القيادات اإلدارية

H1b 

H2b 

H3b 

H4b 

H3a 

H4a 

H3a 

H4a 

H4b 

H3b 

 مخطط الدراسة

 يشير إلى عالقة إرتباط

 (1-2مخطط الدراسة إعداد الباحثة)
 إ

 يشير إلى عالقة تاثير
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 :فرضيات الدراسة – اً امسخ
صيييا ة مجموعيية ميين الفرضيييات المنبن يية ميين مخطييط تمييت   لمتطلبييات الدراسيية صع سييت ماإ
 تي:اآلتتمنل ب الدراسة

قييادة المحييط  بيينمعنويية حصيائية إذات دصلية  رتبياطإول : توجيد ع قية ألالفرضية الرئيسة ا -1
 والذ ا  الرياد   ي الجامعات المبحونة.بدصلة أبعادف )مجتمعة ومنفردة( زرب األ

 وتتفرع عنها الفرضيتين الفرعيتين اآلتيتين:
لمحييط األزرب بدصلية أبعيادف قييادة ا ت دصلية إحصيائية معنويية بيينتوجد ع قة إرتبياط ذا . أ

 )مجتمعة ومنفردة( والتف ير الرياد   ي الجامعات المبحونة.
قييادة المحييط األزرب بدصلية أبعيادف  ة بيينتوجد ع قة إرتبياط ذات دصلية إحصيائية معنويي . ب

 )مجتمعة ومنفردة( والمعر ة الريادية  ي الجامعات المبحونة.
 يل مين قييادة بيين معنويية حصيائية إذات دصلية  رتبياطإقية توجيد ع  :الفرضية الرئيسة النانيية -2

ومتطلبييات الجامعيية الريادييية  ييي  المحيييط األزرب والييذ ا  الرييياد  بدصليية أبعادهمييا )مجتمعيية(
   وتتفرع عنها الفرضيتين الفرعيتين اآلتيتين:الجامعات المبحونة

إحصيائية معنويية بيين قييادة المحييط األزرب بدصلية أبعيادف  توجد ع قة ارتبياط ذات دصلية . أ
 )مجتمعة ومنفردة( ومتطلبات الجامعة الريادية  ي الجامعات المبحونة.

توجييييد ع قيييية ارتبيييياط ذات دصليييية احصييييائية معنوييييية بييييين الييييذ ا  الرييييياد  بدصليييية بعدييييية  . ب
 .)مجتمعة ومنفردة( ومتطلبات الجامعة الريادية  ي الجامعات المبحونة

الفرضية الرئيسة النالنة: توجد ع قة تأنير ذات دصلة إحصيائية معنويية ل ييادة المحييط األزرب -3
بدصليييية أبعييييادف )مجتمعيييية ومنفييييردة(  ييييي الييييذ ا  الرييييياد  للجامعييييات المبحونيييية  وتتفييييرع عنهييييا 

 الفرضيتين الفرعيتين اآلتيتين:
توجييييد ع قيييية تييييأنير ذات دصليييية إحصييييائية معنوييييية ل يييييادة المحيييييط األزرب بدصليييية أبعييييادف  . أ

 )مجتمعة ومنفردة(  ي التف ير الرياد  بالجامعات المبحونة.
توجييييد ع قيييية تييييأنير ذات دصليييية إحصييييائية معنوييييية ل يييييادة المحيييييط األزرب بدصليييية أبعييييادف  . ب

 المبحونة. )مجتمعة ومنفردة(  ي المعر ة الريادية بالجامعات
الفرضيييية الرئيسييية الرابعييية: توجيييد ع قييية تيييأنير ذات دصلييية إحصيييائية معنويييية ل ييييادة المحييييط  -4

األزرب والذ ا  الرياد  بدصلة أبعادهميا )مجتمعية(  يي متطلبيات الجامعية الرياديية بالجامعيات 
 المبحونة. وتتفرع عنها الفرضيتين اآلتيتين:
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ة معنوييييية ل يييييادة المحيييييط األزرب بدصليييية أبعييييادف توجييييد ع قيييية تييييأنير ذات دصليييية إحصييييائي . أ
 )مجتمعة ومنفردة(  ي متطلبات الجامعة الريادية بالجامعات المبحونة. 

توجييد ع قيية تييأنير ذات دصليية إحصييائية معنوييية للييذ ا  الرييياد  بدصليية بعدييية )مجتمعيية  . ب
 ومنفردة(  ي متطلبات الجامعة الريادية بالجامعات المبحونة.

 :د الدراسةحدو  – ادساً س
 : ي الجوانب اَصتيةتتمنل حدود الدراسة الحالية 

 الحدود الموضوعية: وتشمل متايرات الدراسة الرئيسة والفرعية و ما يأتي: -1
رؤييية ال يييادة الخاصيية ب ييدرات المييوارد )تمنييلتربعيية التييي ألبعييادف اأزرب بقيييادة المحيييط األ . أ

نهيج  والطاقات المخزونية مين ال يياديين البشرية والتر يز عل  التابعين أصحاب المواهب 
سياليب أساسيية  يي ألخت  يات ااإلالتحول من ال يادة الت ليدية إلي  قييادة المحييط األزرب )

  إدارة التاييير ليدط ال ييادات اصداريية  )للتحيول الي  قييادة المحييط األزرب ال يادة الت ليديية
 محيط األزرب.بتطبيب عملية التطوير وتنفيذ أشرعة قيادة ال البد و 

التف ييير الرييياد  )الييوعي الرييياد   ع  نييية  :التييي تمنلييت ب ييل ميين أبعييادفالييذ ا  الرييياد  ب . ب
الي ظيييية  الخيييييارات الواقعييييية  إطييييار العمييييل الرييييياد (  والمعر يييية الريادييييية )الييييوعي البيئييييي 

 (. التحليلية  التوجت نحو الهد   تحمل المخاطر  نظاا إتصاصت  عال
 بالموارد )المادية  البشرية  المالية  المعلوماتية(. متمنلة :الرياديةمتطلبات الجامعة  . ت

النظييير  والمييييداني  يييي الفتيييرة  امتيييدت الحيييدود الزمانيييية للدراسييية  يييي جانبهيييإالحيييدود الزمانيييية:  -2
 2017 آذار/ -لااية 2015شباط /الواقعة بين 

 /ردسيييتانو  يييي عيييدد مييين جامعيييات أقلييييا  الحيييدود الم انيييية: تمنليييت الحيييدود الم انيييية للدراسييية  -3
 دهو  وأربيل وسليمانية. العراب )الح ومية واألهلية(  ي محا ظات

بعينية ميين ال يييادات اإلدارييية  متمنليية برؤسييا  الحيدود البشييرية: تمنلييت الحييدود البشييرية للدراسيية  -4
المبحونيية الجامعييات ومسيياعديها وعمييدا  ال ليييات ومعيياونيها ورؤسييا  اصقسيياا  ييي الجامعييات 

 )الح ومية واصهلية(.
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 المبحث الثالث

 وعينتيا ، جمع البياناتوصف مجتمع الدراسة

يهد  هذا المبحث إل  وص  مجتمو الدراسة وعينتها  ومبررات إختيارها  ووص  األ راد 
  ما مبين بالمحاور اآلتية: المبحو ين 

 وصف مجتمع الدراسة وعينتيا ومبررات اختيارىا: -اوالً 
يشيي ل تحديييد مجتمييو الدراسيية أحييد المرت ييزات التييي يتوقيي  عليهييا نجيياح أو  شييل أ  دراسيية 
ميدانييية  إذ عليي  أساسييت تتشيي ل متايراتهييا وتتضيي  أهييدا ها ممييا يتطلييب إعتميياد الدقيية  ييي تحديييدف  

الجامعيات الح وميية واصهليية  يي أقلييا  وردسيتان/ العيرا  مييداناع للدراسيية دد مين عي وقيد تيا إختييار
 الحالية  وذل  بسبب:

الدور البارز الذ  تمارست الجامعات الح وميية  يي إقلييا  وردسيتان/ العيرا   يي تح يي  النميو  -1
المتزايييييد ميييين الجييييانبين ال مييييي والنييييوعي عيييين طرييييي  إسييييتحداث أقسيييياا علمييييية وبتخصصييييات 

(  يييا لتي و ليييية  يييي مختلييي  اإلختصاصيييات  وتيييا 37نوعييية  إذ تتضيييمن هيييذف الجامعيييات )مت
 إختيار جامعات منها )دهو   اربيل  السليمانية  وزاخو (.

الدور المهيا اليذ  تمارسيت الجامعيات األهليية  يي إقلييا  وردسيتان/ العيرا   يي ت يديا الخيدمات  -2
مجيياصع واسييعاع ل سييت مار البشيير  لمييا  يييت مييين  ُتعييدإذ للمجتمييو وال ييياا باصنشييطة اص اديمييية  

سيتيعاب  يل حيديث وجدييد ومتطيور  و   ذلي  مين خي ل هييمساحة واسعة  ي عمليية ال بيول وا 
ت ون ميداناع جديداع  ي تح ي  األعمال الريادية. وتا إختيار الجامعيات األهليية ومنهيا )جامعية 

 لتنمية البشرية  ي السليمانية(.جيهان اصهلية  ي اربيل وسليمانية  نوروز  ي دهو   ا
 ثانيًا: وصف األفراد المبحوثين 

إنسجاماع مو منهجية الدراسة شملت عينة الدراسة ال يادات اصداريية  يي الجامعيات المبحو ية 
متم لة بروؤسا  الجامعات ومساعديها وعمدا  ال ليات ومعاونيها ورؤسا  األقسياا العلميية  يونها 

درا هيا لهيا  إذ يم لون صانعي ال رارات   يها ويمتل ون الخبرة والمعر ة والدراية بمتايرات الدراسة وا 
( مبحو يياع وزعييت لهييا إسييتمارة اإلسييتبانة ميين المجمييوع ال لييي لعييددها الييذ   ييان 400تييا إختيييار )

( 64( إسييييييتبانة للجامعييييييات الح ومييييييية و)175) ( إسييييييتبانة بواقييييييو239( واسييييييترجو منهييييييا )486)
 %( ل ييييييي  الجامعيييييييات 60نسيييييييبة اصسيييييييتمارات الصيييييييالحة للتحلييييييييل )للجامعيييييييات األهليييييييية وبيييييييذل  

 %(.4992)الح ومية واألهلية( وأن نسبة تم يل العينة بالنسبة إل  مجتمو الدراسة  انت )
المبحو ة ومن خ لت يم ن  جامعات( سمات األ راد المبحو ين  ي ال6-2يوض  الجدول ) 

 تأشير اآلتي:
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%( لإنييياث  8م ابيييل ) لليييذ ور %(92) ث حييييث  انيييتنسيييبة اليييذ ور أعلييي  مييين نسيييبة اإلنيييا -
%( ل نييياث  للجامعيييات 5%( م ابيييل )95 يميييا  انيييت نسيييبة اليييذ ور )  للجامعيييات الح وميييية

 اصهلية.
%( مييين األ يييراد المبحيييو ين ت يييو أعميييارها 42%( و)43 يميييا يخييي   ئيييات العمييير ظهييير أن ) -

هييي  ئيية تتسييا بالنضييج عليي  التييوالي و  ( 50()أ  يير ميين 40ضييمن الفئيية العمرييية )ا  يير ميين 
الف يير  ممييا يسييها  ييي إعطييا  إجابييات مع وليية للجامعييات الح ومييية  أمييا مييايخ  الجامعييات 

للفئييية العمريييية  %(31) تليهيييا نسيييبة  يييأ  ر(  50للفئييية العمريييية التيييي ) %(50اصهليييية  انيييت )
( وهييذا يييدل عليي  انهييا تعتمييد عليي  رأس مييال بشيير  ذات تييرا ا   يير  ومعر ييي 40)أ  يير ميين 

 اعي.واجتم
%( مييين األ يييراد المبحيييو ين  يييان ممييين يحميييل شيييهادة 81بخصيييو  المؤهيييل األ ييياديمي  يييإن ) -

%( ميين اص يراد المبحييو ين مميين 73اليد توراف بالنسييبة للجامعيات الح ومييية   يميا  انييت نسيبة )
ع ييس مييدط تأهيييل هييذف الفئيية لت ييديا إجابييات ييحمييل شييهادة الييد توراف للجامعييات اصهلييية  ممييا 

 يعول عليها.

%( من رؤسا  اصقساا العيدد األ بير 67دار /األ اديمي   د ش لت )يما يتعل  بالمنصب اإل  -
%( لرؤسيا  6%( لمعياوني العميدا  و)11%( للعمييد و)16ضمن األ يراد المبحيو ين بمعيدل )

%( لرؤسيا  اصقسياا  العيدد 77الجامعات ومعاونيها للجامعات الح ومية   يما شي لت نسيبة )
%( 6% ( لمعياوني العميدا  و)3%( للعمدا  و)14د المبحو ين  وبمعدل)األ بر ضمن اص را

لرؤسا  الجامعات ومعاونيها للجامعات اصهلية  مما يدل علي  اليدور الفاعيل اليذ  تسيها  ييت 
 .جامعاتهاهذف الفئات  ي مجمل النشاطات الريادية ل

%( مييين 79) المبحو ييية  يييإن جامعييياتوظيفيييية  يييي المنصيييب الحيييالي لل يميييا يخييي  الخدمييية ال -
سيينوات( للجامعيييات الح ومييية   يمييا  انييت نسيييبة  5المبحييو ين ميين  انييت خيييدمتها )أقييل ميين 

 سيينوات( 10 -5)و سيينوات ( 5مميين  انييت خييدمتها )أقييل ميين  %(27%( )73المبحييو ين )
عليي  التييوالي للجامعييات األهلييية  وممييا يعنييي ذليي  ميين إمييت   هييذف الفئيية تصييوراع اوسييو عيين 

 لسعي ال  التطوير والتجديد المستمر.وا جامعاتها طبيعة اعمال

%( للخدميية التييي تمتييد 52جمالييية للمبحييو ين   انييت أعليي  نسييب )أمييا  يمييا يتعليي  بالخدميية اإل -
التي تمتيد مين  %(15) ( ونسب20 -15%( لمدة الخدمة التي تمتد )21)  أ  ر( تليها 20)
  هيييا %( مييين2) يلييييت نسيييب سييينة( 10 -5%( التيييي تمتيييد مييين )10) ( يلييييت نسيييب15 -10)
%( للخدميية التييي 50) ( سيينة  هييذا للجامعييات الح ومييية   يمييا  انييت أعليي  نسييب5أقييل ميين )

%( للخدمية 15( يليت نسب )10 -5%( لمدة الخدمة التي تمتد )19)  أ  ر( تليها 20) تمتد



113 

 %(3(  يييا نسيييبة )20 -15%( التيييي تمتيييد مييين )13) ة( تليهيييا نسيييب15 -10التيييي تمتيييد مييين)
( هييذا للجامعييات اصهلييية  وهومييا يم يين أن يعطييي 5دميية )اقييل ميين للفتييرة التييي ت ييون مييدة الخ

 مؤشراع لنطا  مساهمة هذف الفئات  ي تح ي  متطلبات الجامعة الريادية.

 
 (6-2الجدول )

 المبحوثة جامعاتسمات األفراد المبحوثين في ال

 جنسال

 المجموع انثى ذكر 

  % العدد % العدد 

 175 8 14 92 161 ح ومي

 64 5 3 95 61 أهلي

 / سنةالفئة العمرية

 المجموع 53أكثر من  49-43 39-33 33أقل من  

  % العدد % العدد % العدد % العدد 

 175 42 74 43 76 15 25 - صفر ح ومي

 64 50 32 31 20 19 12 - صفر أهلي

 المنصب اإلداري األكاديمي

 رئيس القسم م. العميد العميد 

مساعد 
رئيس 
 الجامعة

رئيس 
 الجامعة

 المجموع

  % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد 

 175 2 3 4 7 67 118 11 19 16 28 ح ومي

 64 2 1 4 3 76 49 3 2 15 9 أهلي

 التحصيل الدراسي

 المجموع دكتوراه ماجستير 

  % العدد % العدد 

 175 81 142 19 33 ح ومي

 64 73 47 27 17 أهلي
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 / سنةمنصب الحالي مدة الخدمة في ال

 فأقل 5 
أقل  -5

 13من
 المجموع 23أقل من-15 15أقل من -13

  % العدد % العدد % العدد % العدد 

 175 3 2 4 7 14 24 79 138 ح ومي

 64 - - - - 27 13 73 47 أهلي

 / سنةمدة الخدمة اإلجمالية

 فأقل 5 
أقل من -5

13 

أقل من -13
15 

أقل من -15
23 

 موعالمج فأكثر 23

  % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد 

 175 52 29 21 36 15 26 9 17 3 5 ح ومي

 64 50 32 12 8 16 10 19 12 3 2 أهلي

 المقب العممي

 المجموع استاذ استاذ مساعد مدرس مدرس مساعد 

  % العدد % العدد % العدد % العدد 

 175 10 18 48 84 38 66 4 7 ح ومي

 64 16 10 34 22 48 31 2 1 يأهل

 إعداد الباحثة باالعتماد عمى استمارة االستبانةالمصدر: من 
 :منيج الدراسة -ثالثًا 

إعتمييييدت الدراسيييية عليييي  الميييينهج الوصييييفي التحليلييييي  ييييي جمييييو البيانييييات والمعلومييييات عيييين 
ييييل الجامعيييات المبحو ييية  وتيييا وصييي  وتشيييخي  المتاييييرات الرئيسييية والفرعيييية  يهيييا  و يييذل  تحل

ع قات اصرتبياط والتيأ ير بيين هيذف المتاييرات للتح ي  مين صيحة الفرضييات  ومين  يا إسيتخ   
 .النتائج ومؤشراتها الوصفية بهد  الخروج بإستنتاجات تم ل حصيلة منهج الدراسة المعتمد

 أساليب جمع البيانات والمعمومات: -أ 
صيييول إلييي  النتيييائج  وتح يييي  للحصيييول علييي  البيانيييات والمعلوميييات ال زمييية للدراسييية  والو  

 :أهدا  الدراسة  تا اإلعتماد عل  عدة أساليب ل ل من اإلطار النظر  والميداني  ما يأتي
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 :اإلطار النظر  -1
إل ميييال متطلبيييات الجانيييب النظييير  للدراسييية تيييا اإلعتمييياد علييي  مييياهو متيييو ر مييين مصيييادر  

طيياري  اصضيي  عيين عييدد ميين عربييية  وأجنبييية ميين دراسييات  وبحييوث علمييية و تييب  واصنترنيييت   
 والرسائل الجامعية.

 :اإلطار الميداني - 2
إعتمدت الباح ة عل  إستمارة اصستبانة للحصول علي  البيانيات الخاصية بالجانيب المييداني 
ميييين الدراسيييية بصييييورة رئيسيييية  وروعييييي عنييييد صيييييا تها قييييدرتها عليييي  تشييييخي  متايييييرات الدراسيييية 

جانيييب األ يييراد المبحيييو ين  وتضيييمنت  يييي صييييا تها وقياسيييها   ضييي ع عييين إدرا هيييا  و همهيييا مييين 
 :(3-1النهائية األجزا  اَصتية )الملح  

الجييييز  األول: يتضييييمن معلومييييات خاصيييية بيييياأل راد المبحييييو ين تتم ييييل  ييييي )الجامعيييية  ال لييييية   -أ
  العمر  مدة الخدمة لعلمي  الجنسالمنصب اإلدار / اص اديمي  التحصيل الدراسي  الل ب ا

 لحالي  مدة الخدمة اصجمالية(. ي المنصب ا

رؤيييية  الجيييز  ال ييياني: ر يييز علييي  الم ييياييس الخاصييية باألبعييياد األربعييية ل ييييادة المحييييط األزر : -ب
ال يييادة الخاصيية ب ييدرات المييوارد البشييرية والتر يييز عليي  التييابعين أصييحاب المواهييب والطاقييات 

حيول مين ال ييادة الت ليديية نهيج الت (x1-x8وعبيرت عنهيا المؤشيرات )  المخزونة مين ال يياديين
للتحول ال  قيادة  ساليب ال يادة الت ليديةأساسية  ي ألخت  ات ااإلإل  قيادة المحيط األزر  )

   إدارة التاييييير ليييدط ال ييييادات اصداريييية(x9-x16وعبيييرت عنهيييا المؤشيييرات ) )المحييييط األزر 
أشييرعة قيييادة المحيييط  بتطبييي  عملييية التطييوير وتنفيييذ   البييد (x17-x24وتم لييت بالمؤشييرات)

 .(x25-x34وعبرت عنها المؤشرات ) األزر 
التف يير ُبعيد تضيمن  ة بم ونيات اليذ ا  الريياد  واليذ  الجيز  ال اليث: شيمل الم ياييس الخاصي -ت

  (x38-x39 ع  نيييية الخييييارات الواقعيييية)  (x35-x37 اليييوعي الريييياد ) بم وناتيييت الريييياد 
المعر يييية بعييييد   و (x35-x42عنهييييا المؤشييييرات ) وعبييييرت (x40-x42 إطييييار العمييييل الرييييياد )

التوجييت نحييو (  (x45-x46 الي ظيية التحليلييية(  (x43-x44 )الييوعي البيئيييبم وناتييت الريادييية 
 (. x51-x52 نظاا اتصاصت  عال(  (x49-x50 تحمل المخاطر(  (x47-x48 الهد 

 .الجز  الرابو: تضمن الم اييس الخاصة بمتطلبات الجامعة الريادية -ث
الخماسييي لتحديييد أوزان اإلسييتجابة )أتفيي  بشييدة   (Likertوتبنييت الدراسيية الحالييية م ييياس )

( 1،2،3،4،5أتف  بشدة( وهي ت يس درجات اإلجابة بأوزان ) أتف   ص أتف   أتف  ال  حد ما  ص
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( متاييرات الدراسية الرئيسية والفرعيية  والمصيادر المعتميدة عنيد 2-7عل  التوالي. يوض  الجدول )
 .ا اصستبانةتصمي

 (7-2الجدول )
 متغيرات استمارة االستبانة

 المتغيرات المحور
 الرئيسة

 تسمسل
 المصادر المجموع االسئمة

 اصول
المعلومات 

 العامة
1-8 8 

 الزيارات الميدانية
 لل ليات المبحو ة

 ال اني
أبعاد قيادة 
المحيط 
 اصزر 

X1-X34 34 (Kim& Mauborgne,2014) 

 ال الث
ت م ونا

الذ ا  
 الرياد 

X35-X52 18 
(Tshikovhi,Shambare,2015) 

 
 

 الرابو
متطلبات 
الجامعة 
 الريادية

X53-X73 21 
Etzkowitz,2004)) 

Guerrero,2007)) 

(Zhou,C., 2008) 

 المصدر: من اعداد الباحثة
 :إختبارات صدق االستبانة وثباتيا–ب 

قبييييل توزيعهييييا وبعييييدها للتأ ييييد ميييين أخضييييعت إسييييتمارة اإلسييييتبانة إليييي  عييييدد ميييين اإلختبييييارات 
 ص حيتها  ي قياس متايرات الدراسة  وتم لت هذف اإلختبارات  يما يأتي:

 اإلختبارات قبل توزيو إستمارة اإلستبانة  وتتضمن اَصتي: -1
قييياس الصييد  الظيياهر : للتأ ييد ميين قييدرة اإلسييتبانة عليي  قييياس متايييرات الدراسيية    ييد أختبيير  -أ

اتها بعد إعدادها  وتوضيحها  يي شي لها اصوليي بعرضيها علي  مجموعية الصد  الظاهر  لف ر 
مييييين الخبيييييرا   والمختصيييييين  يييييي مجيييييال العليييييوا اإلداريييييية  واإلحصيييييا   واللاييييية إلبيييييدا  أرائهيييييا 
بخصو  م درة اإلستبانة عل  قياس متايرات الدراسة وبما يضمن وضوح   راتها ودقتها من 

وقد نتج عن ذل  عدد من الم حظات تا األخذ بهيا  ( 1-1النواحي العلمية والعملية )الملح 
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وُعييدلت اإلسييتبانة عليي  ضييوئها لييذا حصييلت اإلسييتبانة عليي  رأ  األ  رييية ميين المح مييين  ييي 
 صحة   راتها وم ئمتها لفرضيات الدراسة وأهدا ها. 

قيييياس الشيييمولية: تيييا قيييياس الشيييمولية بطيييرح عيييدد مييين اصسيييئلة علييي  السيييادة المح ميييين عييين  –ب 
ية اصسيييتبانة  و يييي ضيييو  اصسيييئلة أجرييييت التعيييدي ت المناسيييبة علييي  بعيييض العبيييارات شيييمول

 أضيييفت عبييارات جديييدة وحييذ ت أخييرط وتييا إسييتبدال عييدد ميين العبييارات بييأخر ا  يير م ئميية  
 (3-1)الملح وبذل  أخذت صورتها النهائية.

( Reliability Coefficent Analysisقياس اإلستبانة: تا إعتماد تحليل معامل ال بات ) –ت 
 يي قيياس  بيات اإلسيتبانة ألنيت األسيلوب  ( Cronbach S Alpha –بطري ية )ألفيا  رونبياخ 

( أن قيمة معاميل ال بيات )ألفيا 8-2المناسب للعبارات الوصفية والموضوعية  يوض  الجدول)
( 73( ل ا ية عبيارات اصسيتبانة التيي  انيت )94( تسياو  )Cronbach S Alpha رونبياخ 
 (.0001()0005هي قيمة معنوية  مما يؤ د ال بات المطلوب ألداة الدراسة بمستوط )عبارة و 

 (8-2الجدول )
 معامل الثبات لكافة عبارات االستبانة

 قيمة معامل الثبات عدد العبارات المتغير

 0994 73  ا ة عبارات اصستبانة

 
 :قياس ال بات لعبارات المتايرات الرئيسة -

وقيييد تبيييين مييين   يمييية معاميييل ال بيييات لعبيييارات المتاييييرات الرئيسييية( ق9-2يوضييي  الجيييدول )
بيانيييات الجيييدول أن تلييي  ال ييييا عاليييية ل يييل متايييير  مميييا يؤ يييد ال بيييات المطليييوب لعبيييارات متاييييرات 

 الدراسة.
 (9-2الجدول )

 معامالت الثبات لعبارات المتغيرات الرئيسة

 قيمة معامل الثبات عدد العبارات المتغيرات الرئيسة

 0095 34 بعاد قيادة المحيط األزر ا

 0094 18 م ونات الذ ا  الرياد 

 0094 21 متطلبات الجامعة الريادية
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 اإلختبارات بعد توزيو إستمارة اصستبانة  وشملت اإلختبارات اآلتية: -2
مسييألة عييدا التييدخل  ييي إجابييات اص ييراد المبحييو ين وا عطييائها  ميين الضييرور  اعتميياد :الحيادييية -أ

للحصيول علي  اصجابيات الموضيوعية والحياديية  وأمتيدت وذلي  قت ال ا ي والحرية ال ا ية الو 
سيترجاعها مينها أ  ير مين خمسية أشيهر  مدة توزيو إستمارة اصستبانة عل  اص راد المبحو ين وا 

( هيييذا صسيييت مال جميييو  يييل اصسيييتمارات التيييي تيييا 25/10/2016) ( إلييي 2016/ 24/5مييين )
سيترجاعها إذ تطليب مين    وقيد  يان هنيا توزيعها ال  يير مين الصيعوبات  يي عمليية جمعهيا وا 

الباح ة توزيعها مرتين الي     ية ميرات اخيرط علي  الجامعيات الح وميية منهيا واصهليية  نظيراع 
 للظرو  اإلست نائية المعرو ة. 

ن صختبييار محتييوط اصسييتبانة قامييت الباح يية بإختبييار اصتسييا  الييداخلي بييي :اإلتسييا  الييداخلي -ب
 متايييرات الدراسيية ميين خيي ل إيجييا د ع قييات اصرتبيياط بينهييا بإعتميياد معامييل اصرتبيياط الرتبييي

Spearman)   قييياس اصرتبيياط بييين متايييرين  إذ تع ييس قيييا معامييل اصرتبيياط قييوة أو ضييع )
تعبيييير هيييذف الف يييرات عييين الظييياهرة قييييد الدراسييية  ومييين م حظييية مصيييفو ة اصرتبييياط الخاصييية 

  إذ تع ييس هيذف النتييائج وجييود نسيبة عالييية ميين (4-1)الملحيي  والمسيتجيبة بيالمتايرات المفسييرة
(  مميا ييدل علي  قيوة اصتسيا  0005ع قات اصرتباط المعنوية الموجبة عند مسيتوط معنويية )

الييداخلي بييين هييذف الف ييرات التييي ت يييس متايييرات الدراسيية   مييا يؤشيير بالوقييت ذاتييت صييد  بنييا  
 يدل بالتالي عل   بات مؤشرات اصستمارة ل ياس متايراتها.  محتوياتها و بات سريانها  وهذا

 :أدوات التحميل االحصائي :رابعاً 
 -Statistical Package For Social Sciences) نييامج اصحصييائيتيا إعتميياد البر 

SPSS  ختبيييار  رضييييات الدراسييية  إذ اعتميييد  يهيييا علييي (  يييي تحلييييل بيانيييات إسيييتمارة اإلسيييتبانة وا 
 ليب اإلحصائية التي ت ئا طبيعة وتوجهات الدراسة  وهي تتم ل باآلتي: مجموعة من األسا

 ( ل ياس مدط  بات   رات اإلستبانة. Cronbach s Alpha -معامل ال بات )ألفا  رونباخ  -1
واإلنحييييرا    والمييييرج  الم ييياييس الوصييييفية الت يييرارات  والنسييييب المئويييية  والمتوسييييط الحسيييابي -2

  راد المبحو ين تجاف متايرات الدراسة.لوص  َارا  األ المعيار 
( لتحديييد طبيعيية ع قيية اإلرتبيياط بييين متايييرات الدراسيية  Pearsonمعامييل اإلرتبيياط البسيييط ) -3

 وتحديد اإلتسا  الداخلي لها.
( لتحديد طبيعة الع قة بين عيدد مين المتاييرات المسيت لة Pearsonمعامل اإلرتباط المتعدد ) -4

 المعتمدة.مو عدد من المتايرات 
لمعر يييية معنوييييية تييييأ ير المتايييييرات المسييييت لة  ييييي  معامييييل اإلنحييييدار الخطييييي البسيييييط والمتعييييدد -5

 .المتايرات المعتمدة
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 الفصل الثالث
 االطار الميداني لمدراسة

 

نمززجذا ف درف ززا ج رهززيبيع ج  يةززا مأايززا ف ميريززرفم ف مةيمززد   زز   يركززز اززذف ف الزز  ف زز  
عالقزا جيززأ ير ا ةززبد قيززبد  ف مرزي  فوزرت جمكجنززبم ف ززذكب  ف ريززبدل  ز  يرايززت مي   ززبم ف  بمةززا 

 ززا درفف الزز   جلززغ ميريززرفم ف  جيهززمه اززذف ف درف ززا  ف ريبديززا  زز  ف من مززبم ف م رج ززا عينززا
خي زبر ف ارهزيبم ف ر ي زا جف ارعيزا  جيشخيلهب جف يرات مه  ريبه ف مخ   فال يرفهز    درف زا جفت

 برث فآلييا:ف م ج هذف يريجل اذف ف ال  ع     هب 

 
 .وتشخيصها متغيرات الدراسة المبحث االول: وصف

 .الدراسة وتشخيصها فرضياتختبار المبحث الثاني: إ
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 المبحث األول
 وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها

ف  يبنززززبم  مةب  ززززا مذ يمززززرف ززززا جيشخيلززززهب   يينززززبج  اززززذف ف م رززززث جلززززغ ميريززززرفم ف د 
 ف  يبنززبممةب  ززا   (SPSS)  ة ززجا فت يمبعيززاف مخي ززر فالرلززب    رم يززا  ف م مةززا عززه  ريززت

 ك  ميرير ف ر ب يا جفالنررف بم ف مةيبريا    يخدفا ف يجزيةبم ف يكرفريا جف ن ب ف م جيا جفوج ب ب
  جع   ف نرج فآلي : مه ميريرفم ف درف ا

 .قيادة المحيط األزرقتشخيص : وصف أوالً 
قيززبد  ف مرززي  فوزرت جف ميم  ززا  زز  ف ركززب ز  ا ةززبدجيشززخي  يينززبج  اززذف ف مرززجر جلززغ  

ج  مزه ف ايزبد  ف يا يديزا   ز  قيزبد  فالر ةا)رؤيا ف ايزبد  ف خبلزا  ازدرفم ف مزجفرد ف  شزريا  نهز  ف يرز
ف مري  فوزرت   دفر  ف يريير  زد  ف ايزبدفم فالدفريزا  ف  زد   ي  يزت عم يزا ف ي زجير جينايزذ اشزرعا 

ع زز  م ززيج  ف من مززبم ف م رج ززا عينززا  ج يمززب يززأي  جلززغ  هززذ  فو ةززبد  (قيززبد  ف مرززي  فوزرت
 ف درف ا:

 :درات الموارد البشريةالركيزة األولى: رؤية القيادة الخاصة بق
ي زززب  إرزززج يه يميزز    ززرفد ف م اه   ب ززبم فو  ززز  ( 1-3)  نيززب   ف زززجفرد   زز  ف  ززدج يشززير ف

 (   مزززبالع جع ززز  م زززيج  نزززجع  ف  بمةزززبم ف م رج زززاX1-X8) فاليازززبت ع ززز  مؤشزززرفم ازززذف ف  ةزززد
 (%.78 (%(    بمةزززززززبم ف ركجميزززززززا ج63.1) ذ كبنزززززززم ن زززززززب فاليازززززززبت  )ف ركجميزززززززا جفوا يزززززززا(

(    بمةزبم فوا يزا 3.9)   بمةزبم ف ركجميزا ج (3.7)    بمةبم فوا يا   أج زب  ر زب يا كبنزم
فالياززبت ).  زز  رززيه كبنزم ن زز ا كز  منهمززب ع زز  ف يزجف   ( 1.47  1.58) ررفغ مةيززبرل كززبهإنج ز

%(    بمةزززبم فوا يزززا  جاه ن ززز ا عزززدا 17.6) ج (    بمةزززبم ف ركجميزززا%27.5)   ززز  رزززد مزززب(
%(    بمةززززبم 4.1)%(    بمةززززبم ف ركجميززززا ج9.4)   مؤشززززرفم اززززذف ف  ةززززد كبنززززمياززززبت ع ززززفت

ف ركجميا جفوا يزا(  هزذف ف  ةزد مزه ا ةزبد قيزبد  ) فوا يا. ممب يشير      ايمبا ف  بمةبم ف م رج ا
  يابت قيب بع  ب  بمةبم ف ركجميا.ف مري  فوزرت  جاه ف  بمةبم فوا يا    م اع   ن ب فت

 مه مؤشرفم اذف ف  ةزد  ازد كبنزم اع ز  قيمزا   مؤشزر  ك  مؤشر  يج  ف  ز  امب ع   ف م
(X1)  (    بمةزبم ف ركجميززا1.71) نرززرفغ مةيزبرلفت ج  (4.12) (   ج ز  ر زب  %81.2) ا ن ز 

 درفك قززززدرفم ف مزززززجفرد ف  شزززززريا ) ع ززززز  م زززززدا يشزززززير ف زززز   عيمزززززبد قيزززززبد  ف  بمةززززا  جازززززذف ف م رج ززززا
( 3.13) ج ز  ر زب  ج  %( 40.6) يازبت  ن ز ا  (X8)بنم   مؤشرك  اد منعامب اق    (ف مجاج ا

نرززززرفغ مةيززززبرل)ج   ف ايززززبدفم  زززز  ف من مززززبم ف م رج ززززا   زززز  جيخزززز  اززززذف ف مؤشززززر   ززززج   (1.11فت
  .ف م رج ا (  ب ن  ا ف   ف  بمةبم ف ركجمياف يخ   عه ف مجفرد ف  شريا غير ف كاج  )
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ن ز ا كبنزم   ذ( X3)مؤشزر   اع ز  قيمزا  اد كبه ف م رج ا مبيخ  ف  بمةبم فوا ياامب ج 
قيززززبا قيززززبد    زززز   يشززززيرج (  1.69)نرززززرفغ مةيززززبرلفت ( ج 4114ج زززز  ر ززززب  )%(  91.7) ياززززبتفت

امززب اقزز  قيمززا كبنززم   ف  بمةززا  يشزز يا مجفرداززب ف  شززريا ع زز    ززيخدفا كبمزز   بقززبيها  زز  ف ةمزز 
نررفغ مةيزبرل3169)ج ج   ر ب   %(61)(  ن  اX6)  مؤشر  جف زذل ية زر عزه  (11911)( جفت

 .  ي مبر قيبد  ف  بمةا   مةر ا غير ف م ير ا  د  مجفرداب ف  شريا
 (1-3)الجدول

)رؤية القيادة :التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمركيزة األولى
 الخاصة بقدرات الموارد البشرية(

 

رات
لفق

ا
معة 

لجا
ع ا

نو
 

 مقياس

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

 

اال 
ف 

حرا
ن

ري
عيا

الم
 

الأتفق  الأتفق اتفق الى حد ما أتفق أتفق بشدة
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 
 1.71 4.12 1.6 1 1.2 2 17 31 58.3 112 22.9 41 ح
 1.513 4.18 - - 1.6 1 4.7 3 78.1 51 15.6 11 ه

X2 
 1.72 3.87 1.6 1 2.3 4 22.3 39 58.9 113 16 28 ح
 1.611 4.19 - - - - 1411 9 62.5 41 23.4 15 ه

X3 1.75 3.89 - - 3.4 6 2411 42 53.2 93 19.4 34 ح 
 1.69 4.14 1.5 1 - - 7.8 5 64.1 41 26.6 17 ه

X4 
 1.76 3.81 - - 5.2 9 2511 44 54.3 95 15.4 27 ح
 1.71 4.19 - - 3.1 2 11.9 7 59.4 38 26.6 17 ه

X5 
 1.83 3.53 - - 11.9 19 36.5 64 41.7 73 11.9 19 ح
 1.71 3.73 - - 3.1 2 31.3 21 54.7 35 11.9 7 ه

X6 
 1.81 3.51 1.6 1 9.1 16 38.3 67 42.9 75 9.1 16 ح
 1.91 3.69 3.1 2 3.1 2 32.8 21 43.8 28 17.2 11 ه

X7 
 1.85 3.63 1.6 1 9.7 17 28.5 51 48.6 85 12.6 22 ح
 1.86 3.81 1.6 1 7.8 5 15.6 11 59.4 38 15.6 11 ه

X8 
 1.111 3.13 5.7 11 25.7 45 28 49 31.9 54 9.7 17 ح
 1.961 3.81 1.6 1 6.3 4 23.4 15 46.9 31 21.9 14 ه

 1.58 3.7 1.0 8.4 27.5 48.6 14.5 ح/ف مةد 

 1.47 3.9 1.1 3.1 17.6 58.6 19.7 ف مةد  /ه
   9.4 2715 63 حف م مجع/
   4.1 17.6 78.3 ه/ف م مجع

  (.spss)ف  دج  مه فعدفد ف  بر ا    هج  نيب    رنبم 

N  ح(  ركجم(=175 n   الا )64=  )ه   
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 :الركيزة الثانية: نهج التحول من القيادة التقميدية إلى قيادة المحيط األزرق
مزززه ف م رزززج يه  ززز  ف  بمةزززبم  %(58.5(   ززز  ايازززبت )2-3يالزززع مة يزززبم ف  زززدج  )ي 

 ةزززدا فويازززبت جن ززز ا  (17.7  مؤشزززرفم ازززذف ف  ةزززد   مزززبالع ماب ززز  ن ززز ا )ف ركجميزززا ف م رج زززا ع ززز
( جفنرزززرفغ 3.64يزززدعا ذ زززك قيمزززا ف ج ززز  ف ر زززب   ف زززذل   ززز  )   أليازززبت   ززز  رزززد مزززب %(33.8)

ممززب يةكززس  ايمززبا قيززبد  اززذ  ف  بمةززبم  ب مؤشززرفم ف مة ززر  عززه اززذف ف  ةززد  (1.61  زز  )مةيززبرل 
%(  ج ززز  64(  ذ   رزززم )x13ن ززز ا  يازززبت مزززه ف مؤشزززر ) ج زززب م اع ززز  .(x9-x16ف ميم  زززا )
( ممززززب يشززززير   زززز    ززززج  قيززززبد  ف  بمةززززبم ف ركجميززززا 1.91( جفنرززززرفغ مةيززززبرل )3.75ر ززززب   )

ف م رج ا ع   م دا )ي جير منبا هزب ف درف زيا  مزب ييجف زت مزا  زجت ف ةمز (  جاه اقز  ن ز ا ايازبت 
( 1.89جفنرزززرفغ مةيزززبرل ) (3.53)%(  ج ززز  ر زززب   50.3 ذ   رزززم ) (x14كبنزززم   مؤشزززر )

جف ذل ييهمه   ج  قيبد  ف  بمةا     ياجيض ف    بم رييمب يي  ب ف يرج  نرج قيبد  ف مرزي  
فوزرت. امب ع   م يج  ف  بمةبم فوا يا ف م رج ا  اد رات اذف ف  ةد ن  ا فيابت ف مب يا ع   

نرززرفغ مةيززبرل )3.85%(  ج زز  ر ززب   )74مؤشززرفيع   رززم ) ( ج زز  ذ ززك ية يززر ع زز  1.48( جفت
فالايمبا ف زذل ي ديزع قيزبد  ف  بمةزبم فوا يزا ف م رج زا   مؤشزرفم ف مة زر  عزه ازذف ف  ةزد جف ميم  زا 

(x9-x16 ( جراززت ف مؤشززر .)x13) ( 3.96%(  ج زز  ر ززب   )83اع زز  ن زز ا  ياززبت   رززم )
نررفغ مةيزبرل ) ا هزب  مزب ييجف زت مزا ( جف زذل يشزير   ز  يج زع قيزبد  ف  بمةزا  ي زجير منب1.66جفت

%( ج ج ززز  67(  ذ   رزززم )x11مي   زززبم  زززجت ف ةمززز   جاه اقززز  ن ززز ا  يازززبت كبنزززم   مؤشزززر )
( جف ذل يشير     عم يزا يرايزز قيزبد  ف  بمةزا  مجفردازب 1.75( جفنررفغ مةيبرل )3.77ر ب   )

 ف  شريا مه ا   ف يرج  نرج قيبد  ف مري  فوزرت.
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 (2-3)الجدول
ارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمركيزة الثانية: نهج التحول من التوزيعات التكر 

 القيادة التقميدية إلى قيادة المحيط األزرق

رات
لفق

ا
معة 

لجا
ع ا

نو
 

 مقياس

ط 
وس

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

 الأتفق بشدة الأتفق اتفق الى حد ما أتفق أتفق بشدة
 % ت % ت % ت % ت % ت

X9 
 1.76 3.61 1.6 1 6.3 11 33.7 59 51.3 88 9.1 16 ح
 1.72 3.81 - - 6.3 4 18.7 12 64.1 41 11.9 7 ه

X10 
 1.81 3.74 - - 6.9 12 28 49 49.7 87 15.4 27 ح
 1.66 3.81 - - - - 32.8 21 53.1 34 14.1 9 ه

X11 
 0.74 3.66 0.6 1 4,6 8 33.1 58 52 91 9.7 17 ح
 0.75 3.77 - - 4.7 3 28.1 18 53.1 34 14.1 9 ه

X12 
 0.86 3.61 0.6 1 8 14 36.6 64 39.4 69 15.4 27 ح

 0.68 3.91 - - 3.1 2 18.8 12 62.5 40 15.6 10 ه

X13 
 0.90 3.75 0.6 1 8.6 15 26.8 47 43.4 76 20.6 36 ح
 0.67 3.97 - - 3.1 2 14.1 9 65.6 42 17.2 11 ه

X14 
 0.89 3.53 1.2 2 9.1 16 39.4 69 36 63 14.3 25 ح
 0.66 3.81 - - 3.1 2 23.4 15 62.5 40 10.9 7 ه

X15 
 0.80 3.64 - - 5.7 10 39.4 69 40 70 14.9 26 ح
 0.77 3.86 - - 4.7 3 23.4 15 53.1 34 18.8 12 ه

X16 
 0.82 3.57 1.1 2 8 14 33.2 58 48 84 9.7 17 ح
 0.63 3.87 - - 1.5 1 21.9 14 64.1 41 12.5 8 ه

 0.61 3.6 0.6 7.1 33.8 44.9 13.6 ح/ف مةد 
 0.48 3.8 - 3.3 22.6 59.8 14.3 ف مةد  /ه
   7.73 33.8 58.5 حف م مجع/
   3.3 22.6 74.1 ه/ف م مجع

  (.spss)الجدول من اعداد الباحثة في ضوء نتائج برنامج

N ح( حكومي(=175 N همي أ)64= )ه  
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 :: إدارة التغيير لدى القيادات االداريةالركيزة الثالثة
   ب ززززبم ف م رززززج يه عززززه مؤشززززرفم اززززذف ف  ةززززد  (3-3ي ززززيه ف نيززززب   ف ززززجفرد   زززز  ف  ززززدج  )

(x17-x24) ( 61.2جف ي  يشير     فيازبت%)  مزنها ع ز    مزب   ي زك ف مؤشزرفم  ز  ف  بمةزبم
يدعمززع قيمززا    زز  رززد مززب الياززبت   (%31.2(  ةززدا فالياززبت ج)%8.6ف ركجميززا ف م رج ززا ماب زز  )
نرزرفغ مةيزبرل )3.6ف ج ز  ف ر زب   ف  ب رزا) (  ممزب يةكزس  ايمزبا ازذ  ف  بمةزبم  هزذف 1.52( جفت

جييهززع اه اع زز  ف ززهبمبم فالياززبت  ززب م مززه ف مؤشززر   ف  ةززد ف مة ززر عززه قيززبد  ف مرززي  فوزرت
(x17) ( 3.77%( ج ج زز  ر ززب   )68.6ج ن زز ا   رززم) ( 1.72جفنرززرفغ مةيززبرل) ذ ززك ج زز  

ج زززز ا ع ززز  اه قيزززبد  ف  بمةزززا ي زززيجعب  م زززيجيبيهب ف مخي اززززا ي شزززبر    ززز  ج زززجد ن ززز ا ايازززبت م
 ن  ا فيابت   رزم  (x22ف يريرفم ف ي  يردث    ف  ي ا ف خبر يا  جفه فدن    هبا كبه   مؤشر )

  (  جف ي  يؤكد ع   اه قيبد  ف  بمةا يي ا1.91(جفنررفغ مةيبرل )3.5(ج ج   ر ب   )54%)
 ف يريرفم ف ي  يرد هب ق جالع مه ف م يجيبم ف ينايذيا رغا يةبرههب ما مل ريهب ف شخليا.

%( مززه ف م رززج يه  زز  ف  بمةززبم فوا يززا 75كمززب يشززير ي ززك ف نيززب     زز  يج ززع   ب ززبم )
 (%21.5فاليازبت ج)ةزدا (  %3.5)ف م رج ا نرج فاليابت ع   مؤشزرفم ازذف ف  ةزد   مزبالع ماب ز  

(  ممزب يؤكزد  ايمزبا 1.51جفنرزرفغ مةيزبرل ) (3.9ج ج ز  ر زب     ز  قيميزع )  ىرزد مزب أليازبت   
قيززززبد  اززززذ  ف  بمةززززبم  ب مؤشززززرفم ف مة ززززر  عززززه اززززذف ف  ةززززد. ج يرديززززد   ززززهبمبم كزززز  مؤشززززر مززززه 

( %84.4( اع ززز    زززهبا  ززز  ن زززب فاليازززبت ف زززذل   ززز  )x21ف مؤشزززرفم ييهزززع  مزززيالك ف مؤشزززر )
جف ي  يشير ف   اه قيزبد  ف  بمةزا يركزز  (1.64رفغ مةيبرل     )جفنر (4.1ج ج   ر ب       )

ع زز  ينايززذ مي   ززبم  ززجت ف ةمزز   زز  ف م ززيجيبم ف ينايذيززا   يمززب  ززب  ادنزز    ززهبا مززه ف مؤشززر 
(x18) ( 65.7ج ن زز ا فياززبت%) ,,s,,s’(  3.7جج زز  ر ززب     زز) ( 1.71جفنرززرفغ مةيززبرل  )

  م يجيبيهب ف مخي اا    ف يرييرفم ف ي  يزما ردج هب. جف ي  ية ر عه مشبركا قيبد  ف  بمةا ما
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 (3-3الجدول)
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمركيزة الثالثة: إدارة التغيير لدى 

 القيادات االدارية

رات
لفق

ا
معة 

لجا
ع ا

نو
 

 مقياس

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

 

ف 
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

الأتفق  الأتفق تفق الى حد ماا أتفق أتفق بشدة
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X17 
 0.72 3.77 - - 4 7 27.4 48 56 98 12.6 22 ح

 0.64 3.91 - - 1.5 1 20.3 13 64.1 41 14.1 9 ه

X18 
 0.77 3.68 - - 5.7 10 33.1 58 48.6 85 12.6 22 ح
 0.71 3.70 - - 4.6 3 29.7 19 56.3 36 9.4 6 ه

X19 0.85 3.58 0.6 1 9.1 16 34.9 61 42.3 74 13.1 23 ح 
 0.79 3.77 1.5 1 4.7 3 21.9 14 59.4 38 12.5 8 ه

X20 
 0.85 3.66 - - 10.3 18 27.4 48 48 84 14.3 25 ح

 0.64 3.91 - - 1.5 1 20.3 13 64.1 41 14.1 9 ه

X21 
 0.76 3.70 - - 5.1 9 32.6 57 49.7 87 12.6 22 ح
 0.64 4.1 - - - - 15.6 10 59.4 38 25 16 ه

X22 
 0.91 3.50 0.6 1 14.8 26 30.3 53 42.3 74 12 21 ح
 0.86 3.80 - - 4.7 3 34.4 22 37.5 24 23.4 15 ه

X23 
 0.80 3.58 - - 9.1 16 34.3 60 45.7 80 10.9 19 ح
 0.86 3.89 3.1 2 4.7 3 10.9 7 62.5 40 18.8 12 ه

X24 
 0.85 3.62 1.1 2 8.6 15 29.7 52 48.6 85 12 21 ح
 0.67 3.97 - - 1.5 1 18.8 12 60.9 39 18.8 12 ه

 0.60 3.6 0.3 8.3 31.2 47.7 12.5 ح/ف مةد 
 0.51 3.9 0.6 2.9 21.5 58 17 ف مةد  /ه
   8.6 31.2 60.2 حف م مجع/
   3.5 21.5 75 ه/ف م مجع

  (.spss)مجعداد الباحثة في ضوء نتائج برناإالجدول من 
N 175=ح(( لمحكومي n  64= )ه(لالهمي  
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 تنفيذ أشرعة قيادة المحيط األزرق:الركيزة الرابعة: البدء بتطبيق عممية التطوير و 
 (X25-X34)ف مؤشززرفم  ي ززب  ف م رززج يه فو ززرفد  ب ززبم ( 4-3)ف  ززدج  مة يززبميةكززس 

مززنها ميااززجه ع زز   (%66نززا اه ) ذ يشززير ف ن ززب ع زز  ف م زيج  ف ك زز    ةي  ف خبلزا  هززذف ف  ةززد
 ةززززززدا فالياززززززبت  (%6.6ي ززززززك ف مؤشززززززرفم   مززززززبالع  زززززز  ف  بمةززززززبم ف ركجميززززززا ف م رج ززززززا  ماب زززززز  )

نرززرفغ  (3.8يززدعا ذ ززك قيمززا ف ج زز  ف ر ززب   ف ززذل   زز  )   الياززبت   زز  رززد مززب (%24.4ج) جفت
ب     ز   ج ز  ر ز (%74.3( اع ز  ن ز ا فيازبت   رزم )x29(. جفمي زك ف مؤشزر )1.61مةيزبرل )

(  ج ززز  ذ زززك  شزززبر  ف ززز  ج زززجد ن ززز ا  يازززبت  يزززد  ع ززز  اه قيزززبد  1.83( جفنرزززرفغ مةيزززبرل )3.9)
( ادنز  x27ف  بمةا يةم  ع   يخايض ف ناابم جف ملرج بم ف ي  الم رر  هزب  جرازت ف مؤشزر )

نررفغ مةيبرل )3.58( ج ج   ر ب   )%57ن  ا فيابت   رم ) جف ي  يشير   ز  اه  (1.78( جفت
   ف  بمةا ي ي ةد ف مهبا ف رير هرجريا جف ي  يةد ناب  غير مراز   مجفرداب ف  شريا.قيبد

( مزه ف م رزج يه يميز  %81.5امب ع ز  م زيج  ف  بمةزبم فالا يزا ف م رج زا  زأه   ب زبم )
 الياززبت  %(16.7(  ةززدا فالياززبت ج)%1.8نرززج فالياززبت ع زز  مؤشززرفم اززذف ف  ةززد   مززبالع ماب زز  )

( x29جرزبز ف مؤشزر ) .(%1.44( جفنرزرفغ مةيزبرل )4قيمزا ف ج ز  ف ر زب   )  ز  رزد مزب ج  ز  
ج زيةكس  (1.71جفنرزرفغ مةيزبرل ) (4.33 ج ز  ر زب   ) (%92ع   اع   ن  ا ايابت   رزم )

جاكي زززب ف مؤشزززر   يج زززع قيزززبد  ف  بمةزززا ع ززز  يخازززيض ف ناازززبم جف ملزززرج بم ف يززز  الم زززرر  هزززب
(x28( اقزز  ن زز ا  ياززبت   رززم )ج %69  )(   جف يزز  1.69( جفنرززرفغ مةيززبرل )3.81 زز  ر ززب )

ية ززر عززه اه قيززبد  ف  بمةززا ي يهززد  زز    ززي ةبد ف مةجقززبم ف يزز  يرززج  دجه ينايززذ قيززبد  ف مرززي  
 فوزرت.
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 (4-3) الجدول
البدء بتطبيق  المعيارية لمركيزة الرابعة: واالنحرافات الحسابية واألوساط التكرارية التوزيعات

 تنفيذ أشرعة قيادة المحيط األزرقعممية التطوير و 

رات
لفق

ا
معة 

لجا
ع ا

نو
 

 مقياس

ط 
وس

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

 الأتفق بشدة الأتفق اتفق الى حد ما أتفق أتفق بشدة
 % ت % ت % ت % ت % ت

X25 
 1.86 3.79 1.6 1 6.3 11 27.4 48 45.1 79 21.6 36 ح
 1.67 4.13 - - 3.1 2 11.9 7 65.7 42 21.3 13 ه

X26 
 1.83 3.88 1.2 2 3.4 6 23.4 41 51.3 88 21.7 38 ح
 1.69 3.97 - - 1.6 1 21.3 13 57.8 37 21.3 13 ه

X27 
 1.78 3.58 1.2 2 5.7 11 36 63 48 84 9.1 16 ح
 1.81 3.89 - - 4.7 3 23.4 15 51 32 21.9 14 ه

X28 
 9..1 3.63 - - 7.4 13 32 56 51.3 88 11.3 18 ح

 1.69 3.81 - - 1.5 1 29.7 19 54.7 35 14.1 9 ه

X29 
 1.83 3.92 1.6 1 5.1 9 21 35 51.3 88 24 42 ح
 1.71 4.33 - - 3.1 2 4.7 3 48.4 31 43.8 28 ه

X30 
 1.85 3.79 1.6 1 6.9 12 24 42 49.7 87 18.9 33 ح
 1.71 4.25 1.5 1 - - 6.3 4 56.3 36 35.9 23 ه

X31 
 1.74 3.83 - - 4.6 8 22.9 41 57.1 111 ..15 27 ح
 1.71 4.18 1.6 1 - - 11.9 7 64.1 41 23.4 15 ه

X32 
 1.76 3.74 - - 5.2 9 29.7 52 51.4 91 13.7 24 ح
 1.56 3.95 - - - - 18.7 12 67.2 43 14.1 9 ه
 1.61 3.8 1.7 5.9 27.4 49.3 16.68 ح/ع
 1.44 4 1.3 1.5 16.7 59.6 21.9 ه/خ
   6.6 27.4 66 ح/ع
   1.8 16.7 81.5 ه/خ

  (.spss)عداد الباحثة في ضوء نتائج برنامجإالجدول من 

N ح(لمحكومي(=175 n  لالهمي)64= )ه  
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قيزززبد  ف مرزززي  فوزرت ع ززز  ج زززت  رف  فو زززرفد  ريكززززفمف يريي يزززا ف ن ززز يا  م فواميزززاج يرديزززد 
 ايمبا ف ايبدفم    يركز  (5-3بم ف  دج  )ييهع مه مة ي  ف م رج اف م رج يه    ف  بمةبم 

ف  زد   ي  يزت عم يزا  ُ ةزدف  بمةبم فف م رج ا ف ركجميا منهب جفالا يا ييركز  ب در ا فوج   ع ز  
(    بمةززززبم فوا يززززا 4) ف ج زززز  ف ر ززززب  ف ي زززجير جينايززززذ اشززززرعا قيززززبد  ف مرززززي  فوزرت  ذ كززززبه 

رؤيزا ف ايزبد  ف خبلزا  ازدرفم ف مززجفرد  ُ ةززد زب  ج   ف م رج زا  بمةزبم ف ركجميزا  ( 318)ف م رج زا ج
( 317)ج ف م رج ززا  (    بمةززبم فوا يززا319) ف  شززريا  زز  فواميززا ف ن زز يا ف  بنيززا  ج زز  ر ززب  

 دفر  ف يرييززر    ةززدف  ب  ززا  كبنززم  ف ن زز ياواميززا جفياام اززذ  مززا ف ف م رج ززا    بمةززبم ف ركجميززا
 يمززززب كززززبه ف ج زززز   ف م رج ززززا  (    بمةززززبم فوا يززززا319)  ززززد  ف ايززززبدفم فتدفريززززا  ج زززز  ر ززززب  

جاززززذف يةنزززز  اه رؤيززززا ف ايززززبد  ف خبلززززا  اززززدرفم   ف م رج ززززا (    بمةززززبم ف ركجميززززا316) ف ر ززززب  
دفر  ف يرييززززر  ززززد  ف ايززززبدفم فالدفريززززا كبنززززم  ززززديهب ناززززس ج هززززبم ف ن ززززر  ززززد   ف مززززجفرد ف  شززززريا جفت

نهزز  ف يرززج  مززه  امي ززك زز  رززيه   ريكزززيه  ززجيا زز  ي نزز  اززذيه ف مف م رج ززا ف  بمةززبم فالا يززا 
 (318) ف ايززززبد  ف يا يديززززا   زززز  قيززززبد  ف مرززززي  فوزرت  زززز  فواميززززا ف ن زززز يا ف رف ةززززا  ج زززز  ر ززززب  

  ف م رج ا. يا(    بمةبم ف ركجم316)   ريه كبه ف ج   ف ر ب  ف م رج ا    بمةبم فوا يا 
 

 (5-3) الجدول
 ة المحيط األزرقاألهمية الترتيبية لمرتكزات قياد

 مرتكزات قيادة المحيط األزرق ت
نوع 

 الجامعة
نسبة 
 االتفاق

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ف  د   ي  يت عم يا ف ي جير جينايذ اشرعا قيبد   1
 ف مري  فوزرت

 1161 318 66 ح
 1144 4 8115 ه

2 
 1158 317 6311 ح رؤيا ف ايبد  ف خبلا  ادرفم ف مجفرد ف  شريا

 1147 319 7813 ه
3 

 1159 316 6112 ح  دفر  ف يريير  د  ف ايبدفم فالدفريا
 1151 319 75 ه

نه  ف يرج  مه ف ايبد  ف يا يديا     قيبد  ف مري   4
 فوزرت

 1161 316 5815 ح
 1148 318 7411 ه

 1159 317 6119 ح ري  فوزرت ف مةد  ف ك   مقيبد  ف  
 1147 319 7712 ه

 N (.SPSS)من إعداد الباحثة إعتماد عمى نتائج برنامج :المصدر
N 175ح(=( لمحكومي N  =)64لالهمي )ه  
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 الذكاء الريادي وتشخيص وصف: ثانياً 
 ززز  ف  بنزززب ف ن زززرل    ف ريزززبدل ف زززذل يمزززم فالشزززبر    يزززعيينزززبج  ازززذف ف مرزززجر جلزززغ ف زززذكب
جع زز  ف نرززج ف مةر ززا ف ريبديززا(  ج ياكيززر ف ريبدل )ف  ةززدل ف مةيمززد  زز  انمززجذا ف درف ززا  جف ميم  ززا  

 :فآلي 
 التفكير الريادي: -1

ف ر ززب يا جفالنررف ززبم  ( ف زز  ف يجزيةززبم ف يكرفريززا جفالج ززب 6-3) يشززير مة يززبم ف  ززدج 
ف زززجع  جف يززز  ية زززر عزززه )(  X35-X42) ف مؤشزززرفمت ب زززبم فو زززرفد ف م رزززج يه ي زززب  ف مةيبريزززا 
  مكجنزبم ف ياكيزر ف ريزبدل يم ز  كجنهزب  (م  ف ريبدل بر ف ة   فم ف جفقةياعاالنيا ف خيبر  ف ريبدل 

%( مزززه فو ززرفد ف م رزززج يه مياازززيه ع ززز  61.8)  ذ يشززير ف ن زززب ع ززز  ف م ززيج  ف ك ززز    ةينزززا اه
 ةززدا  (%7.3) ماب زز   ف م رج ززاف ركجميززا  زز  ف  بمةززبم   مززبالع ف ياكيززر ف ريززبدل  ف ر مؤشززرفميززج 

( 3.7) ذ ززك  ج زز  ر ززب     ززبج    زز  رززد مززب   بالياززبت  يخززذج مجقاززبع مززه م( %31.9)ج  فالياززبت
ممزززب يزززد  ع ززز  يزززجف ر مؤشزززرفم ا ةزززبد ف ياكيزززر ف ريزززبدل  ززز  ف  بمةزززبم  (1.65)نرزززرفغ مةيزززبرلجفت 

ايمزززززبا قيبدفيهزززززب  هزززززب  جامي زززززك ف مؤشزززززر     رزززززم يازززززبت ( اع ززززز  ن ززززز ا x35)ف ركجميزززززا ف م رج زززززا جفت
ازذ   قيزبدفميشز يا  ( ممزب ي زيه1.83) نرزرفغ مةيزبرلفت ج  (3.92)  ز    ج   ر ب  ج ( 69.1%)

كبنزم   مؤشزر  جانز  ادنز  ن ز ا فيازبت  مجفرداب ف  شريا  ي نز  فو كزبر ف ريبديزا ف م دعزا ف  بمةبم
(X37) ( 3.6%( جج زز  ر ززب   )56.6 ن زز ا)  ( 1.84جفنرززرفغ مةيززبرل)  ع زز  اه  ممززب يززد

يززا قززدرفم ف مززجفرد ف  شززريا  يمكنهززب مززه فيخززبذ ف  بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا يةمزز  ع زز  ينم  قيززبد
( مززه %83ف اززرفرفم  زز   زز   ززرجغ عززدا ف يأكززد. كمززب يشززير مة يززبم ف  ززدج  ف زز  فياززبت ن زز ا )

ف م رزززج يه  ززز  ف  بمةزززبم فوا يزززا ف م رج زززا ع ززز  مؤشزززرفم ازززذف ف  ةزززد   مزززبالع ماب ززز  عزززدا فيازززبت 
(  1.41( جفنرزرفغ مةيززبرل )..3  ز  رززد مزب ج ج ز  ر زب     ز  ) (%15( مزنها جفيازبت )2%)

ج ززز  ذ زززك  شزززبر    ززز  قيزززبد  ازززذ  ف  بمةزززبم يزززج   فايمبمزززبع ك يزززرفع  هزززذف ف  ةزززد جي يهزززد  ززز  فمزززيالك 
( X35ف مؤشرفم ف مة ر  عنع. فمب ع ز  ف م زيج  ف  ز ز   مؤشزرفم ازذف ف  ةزد  ازد رازت ف مؤشزر )

جف زذل يةكزس  (1.58ل )( جفنرزرفغ مةيزبر 4.1(  ج   ر ب   )%93.8اع   ن  ا فيابت   رم )
يش يا قيبد  اذ  ف  بمةزبم مجفردازب ف  شزريا  ي نز  فو كزبر ف ريبديزا ف م دعزا   يمزب امي زك ف مؤشزر 

(X42) ( جفنرززززرفغ مةيززززبرل   زززز  3.8( ج ج زززز  ر ززززب     زززز  )%79.7اقزززز  ن زززز ا اياززززبت   رززززم )
 اعمب هب.  يؤشر ي ن  قيبد  اذ  ف  بمةبم ف م رج ا فو ر ف ريبديا    ممبر ا (1.65)
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 (6-3) الجدول
 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتفكير الريادي

 

رات
لفق

ا
معة 

لجا
ع ا

نو
 

 مقياس

ط 
وس

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

 الأتفق بشدة الأتفق اتفق الى حد ما أتفق أتفق بشدة
 % ت % ت % ت % ت % ت

X35 
 1.83 3.92 - - 4.1 7 26.9 47 42.2 74 26.9 47 ح
 1.58 4.19 - - 3.1 2 3.1 2 75 48 18.8 12 ه

X36 
 1.84 3.61 - - 11 19 29.7 52 46.8 82 12.5 22 ح
 1.62 3.97 - - - - 21.3 13 62.5 41 17.2 11 ه

X37 
 1.84 3.61 - - 9.1 16 34.3 61 42.9 75 13.7 24 ح
 1.59 3.89 - - 3.1 2 14.1 9 73.4 47 9.4 6 ه

X38 
 1.84 3.64 1.7 3 5.7 11 32 56 48 84 12.6 22 ح

 1.56 4.11 - - - - 15.6 11 68.8 44 15.6 11 ه

X39 
 1.81 3.77 - - 5.7 11 29.1 51 47.5 83 17.7 31 ح
 1.59 4.11 - - 1.6 1 12.5 8 71.3 45 15.6 11 ه

X40 
 1.81 3.69 1.6 1 6.8 12 28 49 52 91 12.6 22 ح
 1.66 3.94 - - 1.6 1 21.3 13 61.9 39 17.2 11 ه

X41 
 1.87 3.63 1.6 1 8 14 34.9 61 41.5 71 16 28 ح
 1.67 3.89 1.6 1 - - 18.8 12 67.1 43 12.5 8 ه

X42 
 1.83 3.71 1.1 2 4.6 8 32 56 46.3 81 16 28 ح
 1.65 3.84 - - 4.7 3 15.6 11 71.3 45 9.4 6 ه
 1.65 3.7 1.5 6.8 31 45.8 16 ف مةد /ح
 1.41 3.9 1.2 1.8 15 68.5 14.5 ف مةد /ه
   7.3 31.9 61.8 ف م مجع/ح
   2 15 83 ف م مجع/ه

  (.SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة إعتماد عمى نتائج برنامج)
N 175ح(=( لمحكومي N  =)64لالهمي )ه 
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  :: المعرفة الرياديةانياً ث
عززا مؤشززرفم ف مةر ززا ف ريبديززا جف يزز   ب ززبم فو ززرفد ف م رززج يه ف( 7-3)  مة يززبم ف  ززدج  ةكززسي
ن زبا فيلزبالم  ةزب (   يرمز  ف مخزب ر  ف يج زع نرزج ف هزدغ  ف يا ا ف ير ي يزا  ف جع  ف  ي  )ييهمه 

( مزززه ف م رزززج يه  ززز  ف  بمةزززبم ف ركجميزززا ف م رج زززا ع ززز  %62.1  ززز  فيازززبت )  ذ يشزززير ي زززك ف ن زززب
  (   زز  رززد مززب%29.7(جفياززبت )%8.2ماب زز  عززدا فياززبت مززب ن زز يع )( X43-X52)   مززب   مؤشززرفيع
(  جكزذ ك راازم ازذ  ف مؤشزرفم ن زب فيازبت عب يزا  ز  1.57( جفنرزرفغ مةيزبرل )3.7ج ج   ر ب   )

جن زز ا فياززبت  (%4.1( ماب زز  ن زز ا عززدا فياززبت   رززم )%78.3ف  بمةززبم فوا يززا ف م رج ززا  ذ   رززم )
( ج ززذ ك 1.44( جفنرززرفغ مةيززبرل   زز  )3.9ج ج زز  ر ززب     زز  قيميززع ) (%17.6  زز  رززد مززب   رززم )

ييهززع اه قيززبدفم نززجع  ف  بمةززبم ف م رج ززا )ف ركجميززا جفالا يززا( ي ززدل اايمبمززبع  مؤشززرفم اززذف ف  ةززد 
جيةمزز  ع زز  فميالكهززب رغززا اه ن ززب فالياززبت  زز  ف  بمةززبم فالا يززا ف م رج ززا  زز  م قززيا اع زز  قيب ززبع 

 ك  مؤشر مه مؤشزرفم قيزبس ازذف ف  ةزد  ازد ميا ف م رج ا. امب ع   ف م يج  ف  ز    ب  بمةبم ف ركج 
(  ج ززز  %72.5( اع زز  ن زززب  يازززبت  زز  ف  بمةزززبم ف ركجميزززا ف م رج ززا   رزززم )x48امي ززك ف مؤشزززر )

 يؤشزززر   زززج  قيزززبدفم ازززذ  ف  بمةزززبم   ززز   عيمزززبد ف ززز جب  (1.72( جفنرزززرفغ مةيزززبرل )3.87ر زززب   )
( اع ز  ن ز ا  يازبت  ز  ف  بمةزبم x43مزه ا ز  يرايزت اازدف هب   ينمزب امي زك ف مؤشزر )فالقنبع جف رجفر 

ع زز  ( جف يزز  يؤكززد 1.51( جفنرززرفغ مةيززبرل )4.1( ج ج زز  ر ززب   )%89.1فوا يززا ف م رج ززا   رززم )
فعيمبد قيبد  ف  بمةا ع   مزب يمي كزع مزه  درفك ججعز    ي يهزب ف خبر يزا  ز  لزيبغا رؤييهزب ف م زيا  يا. 

(  ز  ف  بمةزبم ف ركجميزا ف م رج زا ج ج ز  %52.6( اقز  ن ز ا  يازبت   رزم )x45ب رازت ف مؤشزر )كم
جف يزز  يشززير   زز  ي نزز  قيززبد  اززذ  ف  بمةززبم فال ززيرفيي يبم  (1.79( جفنرززرفغ مةيززبرل )3.46ر ززب   )

ت ف يززز  مزززه شزززأنهب يا ززز  رزززبالم عزززدا ف يأكزززد ف  ي ززز    ينمزززب  ززز  ف  بمةزززبم فوا يزززا ف م رج زززا  ازززد راززز
 (1.91( جفنرززرفغ مةيززبرل )3.56ج ج زز  ر ززب   ) (%61.9(اقزز  ن زز ا فياززبت   رززم )x49ف مؤشززر )

جف يزز  يززن  ع زز  اه قيززبد  اززذ  ف  بمةززبم ي ززي مر  ةززض ف اززر  ف يزز  ييهززمه نجعززبع مززه ف مخززب ر . 
جفواميزا  ج يرديد ن ب فاليازبت ع ز  ف زذكب  ف ريزبدل   مزبالع   ةديزع )ف ياكيزر ف ريزبدل جف مةر زا ف ريبديزا(

مززززه ف م رززززج يه  زززز  ف  بمةززززبم  (%62( فياززززبت مززززب ن زززز يع )8-3ف ن زززز يا  همززززب ييهززززع مززززه ف  ززززدج  )
(  ج ززز  ر زززب     ززز  قيميزززع x35-x52ف ركجميزززا ف م رج زززا ع ززز  مؤشزززرفم ف زززذكب  ف ريزززبدل فت مب يزززا )

وا يزا  ز  ف  بمةزبم ف(   يمزب   رزم ن ز ا فاليازبت ع ز  ي زك ف مؤشزرفم 1.61جفنررفغ مةيزبرل ) (3.7)
امزززب  يمزززب يخززز  فواميزززا .(1.42( جفنرزززرفغ مةيزززبرل)3.9( ج ج ززز  ر زززب     ززز  )%81.7ف م رج زززا )

( يالززع عززه 8-3) )ف ياكيززر جف مةر ززا ف ريززبدييه(  ززأه مة يززبم ف  ززدج  ف ن زز يا   ةززدل ف ززذكب  ف ريززبدل
يزا  ذ   رزم ن ز ا يركيز نجع  ف  بمةبم ف م رج ا )ف ركجميا جفوا يزا( ع ز   ةزد ف ياكيزر ف ريزبدل كبج ج 

( جفنرزززرفغ مةيزززبرل 3.7(    بمةزززبم ف ركجميزززا ج ج ززز  ر زززب     ززز  )%61.8ف يازززبت ع ززز  مؤشزززرفيع )
( 3.9( ج ج ززز  ر زززب   )%83جكزززذ ك    بمةزززبم فوا يزززا ف م رج زززا  ذ   رزززم ن ززز ا فاليازززبت ) (1.65)

  م ززززيج  نززززجع  (   يمززززب  ززززب  ُ ةززززد ف مةر ززززا ف ريبديززززا  ب مري ززززا ف  بنيززززا جع زززز1.41جفنرززززرفغ مةيززززبرل )
 جر ب ن ب فاليابت ف مجهرا    ف  دج . (ف ركجميا جفوا ياف  بمةبم ف م رج ا )
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 (7-3الجدول)
 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممعرفة الريادية

رات
لفق

ا
معة 

لجا
ع ا

نو
 

 مقياس
بي

سا
الح

ط 
وس

ال
 

ف 
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

الأتفق  الأتفق الى حد ما اتفق أتفق أتفق بشدة
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X43 
 0.79 3.77 - - 6.3 11 26.3 46 51.4 90 16 28 ح

 0.50 4.03 - - - - 10.9 7 75 48 14.1 9 ه

X44 
 0.75 3.69 - - 4.6 8 34.3 60 48.6 85 12.5 22 ح

 0.60 3.95 - - 1.5 1 15.6 10 68.8 44 14.1 9 ه

X45 
 0.79 3.46 - - 12.5 22 34.9 61 46.3 81 6.3 11 ح
 0.65 3.92 - - 1.6 1 20.3 13 62.5 40 15.6 10 ه

X46 
 0.86 3.55 0.5 1 11.4 20 31.4 55 45.2 79 11.4 20 ح
 0.65 3.80 - - 3.1 2 23.4 15 64.1 41 9.4 6 ه

X47 
 0.81 3.62 - - 8 14 34.9 61 44 77 13.1 23 ح
 0.67 3.92 - - 3.1 2 17.2 11 64.1 41 15.6 10 ه

X48 
 0.72 3.87 - - 2.9 5 24.6 43 54.8 96 17.7 31 ح
 0.75 3.86 - - 6.3 4 17.2 11 60.9 39 15.6 10 ه

X49 
 0.81 3.49 1.1 2 10.3 18 33,7 59 48.6 85 6.3 11 ح
 0.91 3.56 1.6 1 12.5 8 25 16 50 32 10.9 7 ه

X50 
 0.86 3.53 - - 14.3 25 28.6 50 47.4 83 9.7 17 ح
 0.74 3.80 1.6 1 3.1 2 20.3 13 64.1 41 10.9 7 ه

X51 
 0.73 3.82 - - 3.4 6 26.9 47 54.3 95 15.4 27 ح
 0.65 3.80 - - 4.6 3 18.8 12 68.8 44 7.8 5 ه

X52 
 0.79 3.76 1.1 2 5.7 10 21.7 38 58.9 103 12.6 22 ح
 0.55 3.95 1.6 1 - - 7.8 5 82.8 53 7.8 5 ه
 0.57 3.7 0.3 7.9 29.7 50 12.1 ف مةد /ح
 0.44 3.9 0.5 3.6 17.6 66.1 12.18 ف مةد /ه
   8.2 29.7 62.1 ف م مجع/ح
   4.1 17.6 78.3 ف م مجع/ه

 

  (.SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة إعتماد عمى نتائج برنامج)
N 175ح(=( لمحكومي N  =)64لالهمي )ه 
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يززب   ف  ززب اا اه فواميززا ف يريي يززا  ميريززرفم ف ززذكب  ف ريززبدل ع زز  ج ززت  رف  فو ززرفد ي ززيه ف ن
( ف ززذل يشزززير   زز   ايمزززبا 3-8)ف م رززج يه  زز  ف  بمةزززبم عينززا ف درف زززا  ززب م كمزززب  زز  ف  زززدج 

ع ززز  ف زززذكب  ف ريزززبدل  ززززد  ييركزززز  ب در زززا فوج ززز  ف ايزززبدفم ف  بمةيزززا  ززز  ف من مزززبم ف م رج زززا 
  (319)ر ززب   كمؤشززر ك زز ج زز  %( مدعجمززا  8117)ن زز ا فالياززبت  ذ كززبه  يززاف  بمةززبم فوا 

( كمؤشززر ُك زز . امززب مززبيخ  ا ةززبد  يكززجه فواميززا 317)ي يهززب ف  بمةززبم ف ركجميززا  ج زز  ر ززب  
(  ززززد  319)ف يريي يززززا   ياكيززززر ف ريززززبدل اجالع ي يهززززب ف مةر ززززا ف ريبديززززا  بنيززززبع مدعجمززززا  ج زززز  ر ززززب  

 .(317) ي يهب ف  بمةبم ف ركجميا  بنيبع  ج   ر ب  ف  بمةبم فوا يا اجالع 
 (8-3)الجدول

 لمذكاء الريادياألهمية الترتيبية 

نوع  الذكاء الريادي ت
 الجامعة

نسبة 
 االتفاق

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التفكير الريادي 1
 6,65 3,7 6118 ح
 6,46 3,9 83 ه

 المعرفة الريادية 2
 6,57 3,7 62,1 ح
 6,44 3,9 78,3 ه

 كمؤشر كمي(.)الذكاءالريادي 3
 6,61 3,7 62 ح
 6,42 3,9 86,7 ه

 
 :متطمبات الجامعة الرياديةوصف وتشخيص  :ثالثاً 

  ف ميم  ا  زب مجفرد )ف مبديزامي   بم ف  بمةا ف ريبديا جيشخي  يينبج  اذف ف مرجر جلغ 
 ذ يشززير ف نيززب   ف ززجفرد   (x53-x73هزب ف مؤشززرفم )جف يزز  ية ززر عن ف مة جمبييززا(  ف مب يززا  ف  شزريا

( مه ف م رج يه    ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا عه %56    فيابت ن  ا ) )9-3   ف  دج  )
( ميااززيه   زز  رززد مززب ج ج زز  %31.5( غيززر ميااززيه ج )%13.5ي ززك ف مؤشززرفم   مززبالع ماب زز  )

( ف م رج يه %77.6 ك في هم   ب بم )جكذ  (1.52( جفنررفغ مةيبرل )3.7ر ب       قيميع )
 ةزززدا  (5.7  مزززبالع ماب ززز  ) ززز  ف  بمةزززبم فوا يزززا ف م رج زززا نرزززج فاليازززبت ع ززز  ي زززك ف مؤشزززرفم 

(. 1.35جفنرزرفغ مةيزبرل ) (3.9ج ج ز  ر زب     ز  )   اليابت     رد مزب (%16.7فاليابت ج )
(  هزززذ  ف مي   زززبم جف ميم  زززا ج ززز  ذ زززك  شزززبر    ززز  اايمزززبا نزززجع  ف  بمةزززبم )ف ركجميزززا جفوا يزززا

جف ةم  ع ز   ميالكهزب ج مزب يؤا هزب ف جلزج  ف ز   جف مة جمبييا(  ) ب مجفرد ف مبديا  ف  شريا  ف مب يا
   ف  بمةبم فوا يا ف م رج ا كبنم اع   منهب    ف  بمةزبم  فالنابتف  بمةا ف ريبديا جفه ن  ا 
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مؤشززر مززه مؤشززرفم قيززبس اززذف ف  ةززد ع زز    كزز ف ركجميززا ف م رج ززا. امززب ع زز  ف م ززيج  ف  ز زز  
اع   ن ب فيابت  (x60 x71 x72م يج  ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا  اد فمي كم ف مؤشرفم )

  3.56 كزززز  منهززززب ع زززز  ف يززززجف   ج بج ززززب  ر ززززب يا   رززززم ) (%63.4 %63.4 %63.5  رززززم )
  ج يؤشزر ذ زك اه ع   ف يزجف  (1.84  1.86  1.93   ف يجف   جفنررفغ مةيبرل )ع (3.59 3.6

ف مزززجفرد ف  شزززريا  ززز  ازززذ  ف  بمةزززبم ييميزززا  ب مهنيزززا جف رغ زززا  ززز  ف ةمززز  جاه قيزززبد  ف  بمةزززا ييزززيع 
ف ارلا  مجفرداب ف  شريا    ف جلج  ف   ف مة جمبم ف م  ج ا  هالع عه مزنرها ف ارلزا  ياب زا 

( x55 x57ريه )ف مة جمبم جيدفج هب. كمب  زب م اقز  ن زب ايازبت  ز  ازذ  ف  بمةزبم مزه ف مؤشز
( ع   3.4  3.32(  ك  منهمب ع   ف يجف   ج أج ب  ر ب يا   رم )%46.6%  45.2جف  ب را )

( ع زز  ف يززجف   جيةكززس ذ ززك مردجديززا  مززيالك قيززبد  اززذ  1.88  1.04)ف يززجف   جفنرززرفغ مةيززبرل 
يشزززز ا   زززز  فدفر  ف  بمةززززا جيززززج ر ف  ي ززززا ف منب زززز ا ف يزززز ف  بمةززززبم فال ززززياال يا جرريززززا ف يلززززرغ 

امزب  ب ن ز ا  .ف   جكيبم جف ياكير ف ريزبدل  مزب يهزمه يرايزت  زر  ف يرزج  نرزج ف  بمةزا ف ريبديزا
( ع ز  اع ز  ن زب فاليازبت x59  x60  x61   بمةبم فوا يزا ف م رج زا  ازد رزبزم ف مؤشزرفم )

%(  كززز  منهمزززب ع ززز  ف يزززجف   ج أج زززب  ر زززب يا   رزززم 91.6%  91.7%  95.3جف يززز    رزززم )
( ع زز  1.57  1.41  1.55 كز  منهمزب ع ز  ف يززجف   جفنرزرفغ مةيزبرل ) (4.18  4.11  3.95)

ذ ززك   زز  امززيالك اززذ  ف  بمةززبم مززجفرد  شززريا ذفم خلززب   ريبديززا ي ززبعداب جيشززير   ف يززجف  
جفه اززذ  ف مززجفرد ف  شززريا ييميززا  ب مهنيززا جف رغ ززا  زز  ف ةمزز    ع زز  ف يرززج  نرززج ف  بمةززا ف ريبديززا

ديريه جاكزززبديمييه  ززز  ف  بمةزززا يةم زززجه ك هزززبم دفعمزززا  ةم يزززا ف يرزززج  نرزززج  هزززالع عزززه يزززج ر مززز
( جف يزز  x65ف  بمةززا ف ريبديززا. كمززب اه اقزز  ن زز ا فياززبت  زز  اززذ  ف  بمةززبم  ززب م مززه ف مؤشززر )

جيةكزس ذ زك ج زجد  (1.78( جفنرزرفغ مةيزبرل   ز  )3.92( ج ج ز  ر زب     ز  )%51.6  رم )
بمةززبم يةمزز  ع زز  ف ززينابذ ف يخليلززبم ف مب يززا ف مخ زز   هززب نززجع مززه ف ا ززج   ززأه قيززبد  اززذ  ف  

 جفال يابد  منهب ج ت ف خ   ف مجهجعا.
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 (9-3الجدول)
 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتطمبات الجامعة الريادية

 

رات
لفق

ا
معة 

لجا
ع ا

نو
 

 مقياس

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

 

ف 
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

الأتفق  الأتفق اتفق الى حد ما أتفق شدةأتفق ب
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X53 
 0.81 3.63 1.2 2 5.7 10 33.7 59 48 84 11.4 20 ح

 0.53 4.06 - - 1.5 1 6.3 4 76.6 49 15.6 10 ه

X54 
 0.88 3.47 1.1 2 12 21 36 63 40.6 71 10.3 18 ح
 0.79 3.70 - - 7.8 5 26.6 17 53.1 34 12.5 8 ه

X55 
 1.04 3.32 4 7 17.7 31 33.1 58 32.6 57 12.6 22 ح
 0.98 3.72 4.7 3 4.7 3 23.4 15 48.4 31 18.8 12 ه

X56 
 0.89 3.57 1.7 3 11.4 20 25.7 45 50.9 89 10.3 18 ح

 0.74 3.84 - - 6.2 4 17.2 11 62.5 40 14.1 9 ه

X57 
 0.88 3.40 2.2 4 10.9 19 40 70 38.3 67 8.6 15 ح
 0.90 3.77 3.1 2 6.2 4 17.2 11 57.8 37 15.6 10 ه

X58 
 0.95 3.54 1.1 2 13.7 24 30.3 53 40 70 14.9 26 ح
 0.66 3.77 - - 3.1 2 26.6 17 60.9 39 9.4 6 ه

X59 
 0.93 3.60 4 7 8 14 26.3 46 51.4 90 10.3 18 ح
 0.55 3.95 - - - - 4.7 3 82.8 53 12.5 8 ه

X60 
 0.93 3.56 1.1 2 12 21 23.4 41 52.6 92 10.9 19 ح
 0.41 4.08 - - 1.5 1 7.8 5 71.9 46 18.8 12 ه

X61 
 0.88 3.60 0.6 1 8.6 15 37.7 66 43.4 76 9.7 17 ح
 0.57 4.08 - - 1.6 1 7.8 5 75 48 15.6 10 ه

X62 
 0.81 3.53 2.2 4 10.9 19 27.4 48 50.9 89 8.6 15 ح
 0.55 4.05 - - - - 14.1 9 67.1 43 18.8 12 ه

X63 
 0.88 3.53 3.4 6 11.4 20 34.9 61 39.4 69 10.9 19 ح
 0.58 4.05 - - 4.7 3 20.3 13 54.7 35 20.3 13 ه

X64 
 0.95 3.43 1.1 2 10.9 19 32.6 57 45.1 79 10.3 18 ح
 0.77 3.91 - - 7.8 5 10.9 7 62.5 40 18.8 12 ه
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رات
لفق

ا
معة 

لجا
ع ا

نو
 

 مقياس

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

 

ف 
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

الأتفق  الأتفق اتفق الى حد ما أتفق شدةأتفق ب
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X65 
 0.86 3.53 2.9 5 13.7 24 30.3 53 40.6 71 12.5 22 ح
 0.78 3.92 10.9 7 12.5 8 25 16 40.7 26 10.9 7 ه

X66 
 0.96 3.46 3.4 6 22.3 39 26.3 46 38.3 67 9.7 17 ح
 1.16 3.28 3.1 2 6.2 4 25 16 56.3 36 9.4 6 ه

X67 
 1.03 3.29 2.9 5 9.1 16 32.6 57 42.9 75 12.5 22 ح
 0.86 3.62 - - 9.3 6 25 16 51.6 33 14.1 9 ه

X68 
 0.93 3.53 3.4 6 9.2 16 29.7 52 41.7 73 16 28 ح
 0.83 3.70 - - 7.8 5 14.1 9 60.9 39 17.2 11 ه

X69 
 0.98 3.57 2.9 5 12.6 22 31.4 55 36 63 17.1 30 ح
 0.79 3.87 3.1 2 3.1 2 14.1 9 68.8 44 10.9 7 ه

X70 
 1.01 3.52 1.7 3 9.1 16 26.9 47 51.4 90 10.9 19 ح
 0.79 3.81 - - 3.1 2 20.3 13 67.2 43 9.4 6 ه

X71 
 0.86 3.60 1.7 3 8 14 26.9 47 49.1 86 14.3 25 ح
 0.63 3.83 1.6 1 1.6 1 12.5 8 73.4 47 10.9 7 ه

X72 
 0.88 3.66 2.3 4 5.1 9 34.3 60 47.4 83 10.9 19 ح
 0.66 3.91 1.6 1 1.6 1 15.6 10 68.7 44 12.5 8 ه

X73 
 0.84 3.59 1.2 2 14.3 25 21.1 37 50.3 88 13.1 23 ح
 0.69 3.89 - - - - 17.2 11 70.3 45 12.5 8 ه
 0.52 3.7 2.2 11.3 30.5 44.3 11.7 ف مةد /ح
 0.35 3.9 1.4 4.3 16.7 63.4 14.2 ف مةد /ه
   13.5 30.5 56 ف م مجع/ح
   5.7 16.7 77.6 ف م مجع/ه

 N .(SPSS)المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا عمى نتائج برنامج
 64لالهمي )ه(=  N 175ح(=( لمحكومي 
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 المبحث الثاني

 اختبار مخطط الدراسة وفرضياتها
يهززدغ اززذف ف م رززث ف زز  فخي ززبر مخ زز  ف درف ززا ج رهززيبيهب ف ر ي ززا جف ارعيززا  جذ ززك عززه 

فال زر  زيه ميريزرفم ف درف زا ف ر ي زا جف ارعيزا جف يرازت مزه  ريت ير ي    يةا عالقزبم فالري زب  ج 
 لريهب  بعيمبد عد  ف ب يب جفدجفم فرلب يا جمه خال  ف مرجريه فآليييه:

 اواًل: تحميل عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة:
ي يند اذف ف مرزجر ع ز  يجهزيع عالقزبم فالري زب   زيه ميريزرفم ف درف زا ف ر ي زا جف ارعيزا  

م  ززززا)قيبد  ف مرززززي  فالزرت  ف ززززذكب  ف ريززززبدل  جمي   ززززبم ف  بمةززززا ف ريبديززززا(  بعيمززززبد مةبمزززز  ف مي
 ( جع   ف نرج فالي :Pearson Correlationفالري ب )

  تحميل عالقات االرتباط بين قيادة المحيط االزرق والذكاء الريادي -1

ف ارهزززيبم يةكزززس مهزززمجه ازززذف ف ير يززز  لزززرا ف يرازززت مزززه ف ارهزززيا ف ر ي زززا فالج ززز  ج  
 ف ارعيا ف من  اا عنهب  جكمب يأي : 

 تحميل عالقات االرتباط بين ابعاد قيادة المحيط االزرق)مجتمعة ومنفردة( والذكاء الريادي  - ا

جية ر عه فخي بر ف ارهيا ف ر ي ا فالج   جف ي  ين  ع   ج جد عالقا فري ب  ذفم دال ا 
م يمةا جمنارد ( جف ذكب  ف ريبدل    ف  بمةبم ) فرلب يا مةنجيا  يه ف ةبد قيبد  ف مري  فالزرت

( ييهززع ج ززجد عالقززا فري ززب  ذفم دال ززا فرلززب يا 11-3ف م رج ززا  ج ميب ةززا مة يززبم ف  ززدج )
 م يمةززززا( جف ززززذكب  ف ريززززبدل  زززز  ف  بمةززززبم ف م رج ززززا) مةنجيززززا  ززززيه ف ةززززبد قيززززبد  ف مرززززي  فالزرت

(  كززز  منهمزززب ع ززز  0.66  0.81)  ينهمزززب)ف ركجميزززا جفالا يزززا(  فذ   رزززم قيمزززا مةبمززز  فالري زززب  
  جييهززع فه عالقززا فالري ززب   ززيه ف ميريززريه ع زز  م ززيج  (0,05) ف يززجف   جعنززد م ززيج  مةنجيززا

 ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا فع   منهب    ف  بمةبم فالا يا. 
كمب يالع مة يبم ف  دج  ذفيع عزه ج زجد عالقزبم فري زب  ذفم دال زا فرلزب يا مةنجيزا  
)ف ركجميزززا  منازززرد ( جف زززذكب  ف ريزززبدل  ززز  ف  بمةزززبم ف م رج زززا)  ةزززبد قيزززبد  ف مرزززي  فالزرت زززيه ف

 جفالا يا( جع   ف نرج فالي :

  ززيه رؤيززا ف ايززبد  ف خبلززا  اززدرفم ف مززجفرد  فري ززب  ذفم دال ززا فرلززب يا مةنجيززاج ززجد عالقززا 
  م ززيج  ف  بمةززبم جف زذكب  ف ريززبدل جع ز قيزبد  ف مرززي  فالزرتف  شزريا  جلززاهب  رزد  ا ةززبد 

(  كزز  0.43  0.68) )ف ركجميززا جفالا يززا(  فذ   رززم قيمززا مةبمزز  فالري ززب   ينهمززب ف م رج ززا
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  جيشير اذ  ف ايا ف   فه عالقا فالري ب   يه 0,05)منهمب ع   ف يجف   جعند م يج  مةنجيا)
 ا يا.ف ميريريه ع   م يج  ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا فع   منهب    ف  بمةبم فال

  نهزز  ف يرززج  مززه ف ايززبد  ف يا يديززا ف زز   ززيه  فري ززب  ذفم دال ززا فرلززب يا مةنجيززاج ززجد عالقززا
جف ذكب  ف ريبدل جع   م يج  ف  بمةزبم ف م رج ا)ف ركجميزا ك ةد منارد  قيبد  ف مري  فالزرت

(  كززز  منهمزززب ع ززز  ف يزززجف   0.50  0.70) جفالا يزززا(  فذ   رزززم قيمزززا مةبمززز  فالري زززب   ينهمزززب
  جراام عالقا فالري ب   يه ف ميريريه ع ز  م زيج  ف  بمةزبم (0,05) عند م يج  مةنجياج 

 ف ركجميا ف م رج ا فع   قيما عنهب    ف  بمةبم فالا يا.

  ةزد فدفر  ف يرييزر  زد  ف ايزبدفم فالدفريزا  زيه  فري ب  ذفم دال ا فرلب يا مةنجيزاج جد عالقا 
)ف ركجميا جفالا يا(  فذ   رم قيما مةبمز   ف م رج اجف ذكب  ف ريبدل جع   م يج  ف  بمةبم 

(  0,05) (  كزززز  منهمززززب ع زززز  ف يززززجف   جعنززززد م ززززيج  مةنجيززززا0.50  0.72) فالري ززززب   ينهمززززب
ج   م عالقا فالري ب   يه ف ميريريه ع   م يج  ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا فع ز  قيمزا 

 عنهب    ف  بمةبم فالا يا.

  ةد ف  د   ي  يت عم يزا ف ي زجير جينايزذ  يه  دال ا فرلب يا مةنجيافري ب  ذفم ج جد عالقا 
 جف زززذكب  ف ريزززبدل جع ززز  م زززيج  ف  بمةزززبم ف م رج زززا قيزززبد  ف مرزززي  فالزرتف  بمةزززا فشزززرعا 

(  كز  منهمزب ع ز  0.69  0.77) )ف ركجميا جفالا يا(  فذ   رم قيمزا مةبمز  فالري زب   ينهمزب
فمي كززم ف  بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا فع زز  قيمززا ,(  ج0,05) ف يززجف   جعنززد م ززيج  مةنجيززا

  ةالقا فالري ب   يه ف ميريريه قيب ب  ب  بمةبم فالا يا.

م يمةزا ) جيشير نيب   ير ي  عالقبم فالري ب  فناا ف ذكر  يه ف ةزبد قيزبد  ف مرزي  فالزرت 
ا يززا( ف زز  قززدر  اززذ  )ف ركجميززا جفال جمناززرد ( جف ززذكب  ف ريززبدل جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم ف م رج ززا

)م يمةزززا جمنازززرد (  ززز  يا زززير ف زززذكب  ف ريزززبدل جف ين زززؤ  زززع  جع ززز  نرزززج يمكننزززب مزززه ق زززج   فال ةزززبد
ف ارهززيا ف ر ي ززا فالج زز  ف يزز  يززن  ع زز  ج ززجد عالقززا فري ززب  ذفم دال ززا فرلززب يا مةنجيززا  ززيه 

 ف م رج ا  م يمةا جمنارد ( جف ذكب  ف ريبدل    ف  بمةبم)ف ةبد قيبد  ف مري  فالزرت
 تحميل عالقات االرتباط بين ابعاد قيادة المحيط االزرق)مجتمعة ومنفردة( والتفكير الريادي  -ب

جيةكس فخي بر ف ارهيا ف ارعيا فالج   ف من  اا عه ف ارهيا ف ر ي زا فالج ز  جف يز  يزن   
م يمةززا ) رتع زز  ج ززجد عالقززا فري ززب  ذفم دال ززا فرلززب يا مةنجيززا  ززيه ف ةززبد قيززبد  ف مرززي  فالز 

جمنازززرد ( جف ياكيزززر ف ريزززبدل جفرزززدف مزززه ف ةزززبد ف زززذكب  ف ريزززبدل  ززز  ف  بمةزززبم ف م رج زززا  فذ ياهززز  
قيزبد  ( ف ز  ج زجد عالقزا فري زب  ذفم دال زا فرلزب يا مةنجيزا  زيه ف ةزبد 11-3) مة يبم ف  زدج 
   رم فذ  (ا ياجفال ف ركجميا) ف م رج ا ف  بمةبم    ف ريبدل )م يمةا( جف ياكير ف مري  فالزرت

 جفه  (0.05) مةنجيزا م زيج  جعند ف يجف   ع   منهمب  ك ( 0.57  0.77) فالري ب  مةبم  قيما
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  زززز  منهززززب فع زززز  ف م رج ززززا ف ركجميززززا ف  بمةززززبم م ززززيج  ع زززز  ف ميريززززريه  ززززيه فالري ززززب  عالقززززا
 .فالا يا ف  بمةبم
)منازرد ( جف ياكيزر ف ريزبدل  ج يرديد عالقا فالري ب   يه ك   ةزد مزه ف ةزبد ف ياكيزر ف ريزبدل 

 ( يالع عه فالي : 10-3)    ف  بمةبم ف م رج ا   به مة يبم ف  دج 
  ززيه رؤيززا ف ايززبد  ف خبلززا  اززدرفم ف مززجفرد  فري ززب  ذفم دال ززا فرلززب يا مةنجيززاج ززجد عالقززا 

جف ياكيزر ف ريزبدل جع ز  م زيج  ف  بمةزبم  قيزبد  ف مرزي  فالزرتف  شريا  جلاهب  رد  ا ةبد 
(  كزز   0.38 0.68) )ف ركجميززا جفالا يززا(  فذ   رززم قيمززا مةبمزز  فالري ززب   ينهمززب  م رج ززاف

  جيشززير اززذ  ف اززيا ف زز  فه عالقززا فالري ززب  (0,05) منهمززب ع زز  ف يززجف   جعنززد م ززيج  مةنجيززا
  يه ف ميريريه ع   م يج  ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا فع   منهب    ف  بمةبم فالا يا.

  نهزز  ف يرززج  مززه ف ايززبد  ف يا يديززا ف زز   ززيه  فري ززب  ذفم دال ززا فرلززب يا مةنجيززاج ززجد عالقززا
 جف ياكيزززززر ف ريزززززبدل جع ززززز  م زززززيج  ف  بمةزززززبم ف م رج زززززاك ةزززززد منازززززرد  قيزززززبد  ف مرزززززي  فالزرت

(  كز  منهمزب ع ز  0.43  0.66) )ف ركجميا جفالا يا(  فذ   رم قيمزا مةبمز  فالري زب   ينهمزب
  جرااززم عالقززا فالري ززب   ززيه ف ميريززريه ع زز  م ززيج  (0,05) اف يززجف   جعنززد م ززيج  مةنجيزز

 ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا فع   قيما عنهب    ف  بمةبم فالا يا.

  ةزد فدفر  ف يرييزر  زد  ف ايزبدفم فالدفريزا  زيه  فري ب  ذفم دال ا فرلب يا مةنجيزاج جد عالقا 
جميزززا جفالا يزززا(  فذ   رزززم قيمززززا )ف رك جف ياكيزززر ف ريزززبدل جع ززز  م زززيج  ف  بمةززززبم ف م رج زززا

 (  كزززز  منهمززززب ع زززز  ف يززززجف   جعنززززد م ززززيج  مةنجيزززززا0.41  0.68) مةبمزززز  فالري ززززب   ينهمززززب
   م عالقا فالري ب   يه ف ميريريه ع   م يج  ف  بمةبم ف ركجميزا ف م رج زا ,  ج(0,05)

 فع   قيما عنهب    ف  بمةبم فالا يا.

  ةد ف  د   ي  يت عم يزا ف ي زجير جينايزذ  يه  مةنجيا فري ب  ذفم دال ا فرلب ياج جد عالقا 
 جف ياكيزززر ف ريزززبدل جع ززز  م زززيج  ف  بمةزززبم ف م رج زززا قيزززبد  ف مرزززي  فالزرتف  بمةزززا فشزززرعا 

(  كز  منهمزب ع ز  1.62  1.73) )ف ركجميا جفالا يا(  فذ   رم قيمزا مةبمز  فالري زب   ينهمزب
ف  بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا فع زز  قيمززا فمي كززم ,  ج(0,05) ف يززجف   جعنززد م ززيج  مةنجيززا

  ةالقا فالري ب   يه ف ميريريه قيب ب  ب  بمةبم فالا يا.

م يمةزا ) جيشير نيب   ير ي  عالقبم فالري ب  فناا ف ذكر  يه ف ةزبد قيزبد  ف مرزي  فالزرت 
در  اززذ  )ف ركجميززا جفالا يززا( ف زز  قزز جمناززرد ( جف ياكيززر ف ريززبدل جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم ف م رج ززا

)م يمةززا جمناززرد (  زز  يا ززير ف ياكيززر ف ريززبدل جف ين ززؤ  ززع  جع زز  نرززج يمكننززب مززه ق ززج   فال ةززبد
ف ارهززيا ف ارعيززا فالج زز  مززه ف ارهززيا ف ر ي ززا فالج زز  ف يزز  يززن  ع زز  ج ززجد عالقززا فري ززب  ذفم 



141 

ريززبدل  زز  م يمةززا جمناززرد ( جف ياكيززر ف )دال ززا فرلززب يا مةنجيززا  ززيه ف ةززبد قيززبد  ف مرززي  فالزرت
 ف  بمةبم ف م رج ا.

تحميلللل عالقلللات االرتبلللاط بلللين ابعلللاد قيلللادة المحللليط االزرق)مجتمعلللة ومنفلللردة( والمعرفلللة  -م
 الريادية 

جيم   مهمجه اذ  ف ةالقا فخي بر ف ارهيا ف ارعيا ف  بنيا ف من  ازا عزه ف ارهزيا ف ر ي زا  
يا مةنجيا  زيه ف ةزبد قيزبد  ف مرزي  فالج   جف ي  ين  ع   ج جد عالقا فري ب  ذفم دال ا فرلب 

م يمةززززا جمناززززرد ( جف مةر ززززا ف ريبديززززا جفرززززدف مززززه ف ةززززبد ف ززززذكب  ف ريززززبدل  زززز  ف  بمةززززبم ) فالزرت
( ف ززز  ج زززجد عالقزززا فري زززب  ذفم دال زززا فرلزززب يا 10-3) ف م رج زززا  فذ يشزززير مة يزززبم ف  زززدج 

 ف م رج زززا ف  بمةزززبم  ززز  ديزززا)م يمةزززا( جف مةر زززا ف ريب مةنجيزززا  زززيه ف ةزززبد قيزززبد  ف مرزززي  فالزرت
 جعند ف يجف   ع   منهمب  ك ( 0.66  0.76) فالري ب  مةبم  قيما   رم فذ  (جفالا يا ف ركجميا)

 ف ركجميززا ف  بمةززبم م ززيج  ع زز  ف ميريززريه  ززيه فالري ززب  عالقززا جفه  (0.05) مةنجيززا م ززيج 
 .فالا يا ف  بمةبم    منهب فع   ف م رج ا

مناززرد ( جف مةر ززا )  ززب   ززيه كزز   ةززد مززه ف ةززبد قيززبد  ف مرززي  فالزرتج يرديززد عالقززا فالري 
 ( ياه  ف   فالي : 11-3) ف ريبديا    ف  بمةبم ف م رج ا   به مة يبم ف  دج 

  ززيه رؤيززا ف ايززبد  ف خبلززا  اززدرفم ف مززجفرد  فري ززب  ذفم دال ززا فرلززب يا مةنجيززاج ززجد عالقززا 
جف مةر زا ف ريبديزا جع ز  م زيج  ف  بمةزبم  فالزرتقيبد  ف مرزي  ف  شريا  جلاهب  رد  ا ةبد 

(  كزز  0.43  1.61) )ف ركجميززا جفالا يززا(  فذ   رززم قيمززا مةبمزز  فالري ززب   ينهمززب ف م رج ززا
جيشززير اززذ  ف اززيا ف زز  فه عالقززا فالري ززب    (0,05) منهمززب ع زز  ف يززجف   جعنززد م ززيج  مةنجيززا

 ج ا فع   منهب    ف  بمةبم فالا يا. يه ف ميريريه ع   م يج  ف  بمةبم ف ركجميا ف م ر

  نهزز  ف يرززج  مززه ف ايززبد  ف يا يديززا ف زز   ززيه  فري ززب  ذفم دال ززا فرلززب يا مةنجيززاج ززجد عالقززا
 جف مةر زززززا ف ريبديزززززا جع ززززز  م زززززيج  ف  بمةزززززبم ف م رج زززززاك ةزززززد منازززززرد  قيزززززبد  ف مرزززززي  فالزرت

(  كز  منهمزب ع ز  0.50  1.67) )ف ركجميا جفالا يا(  فذ   رم قيمزا مةبمز  فالري زب   ينهمزب
  جرااززم عالقززا فالري ززب   ززيه ف ميريززريه ع زز  م ززيج  (0,05) ف يززجف   جعنززد م ززيج  مةنجيززا

 ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا فع   قيما عنهب    ف  بمةبم فالا يا.

  ةزد فدفر  ف يرييزر  زد  ف ايزبدفم فالدفريزا  زيه  فري ب  ذفم دال ا فرلب يا مةنجيزاج جد عالقا 
)ف ركجميزززا جفالا يزززا(  فذ   رزززم قيمزززا  ةر زززا ف ريبديزززا جع ززز  م زززيج  ف  بمةزززبم ف م رج زززاجف م

 (  كزززز  منهمززززب ع زززز  ف يززززجف   جعنززززد م ززززيج  مةنجيزززززا1.53  1.69) مةبمزززز  فالري ززززب   ينهمززززب
  ج   م عالقا فالري ب   زيه ف ميريزريه ع ز  م زيج  ف  بمةزبم ف ركجميزا ف م رج زا (0,05)

 بم فالا يا.فع   قيما عنهب    ف  بمة
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  يت عم يزا ف ي زجير جينايزذ ةد ف  د   ي  يه  فري ب  ذفم دال ا فرلب يا مةنجياج جد عالقا  
)ف ركجميززا  جف مةر ززا ف ريبديززا جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم ف م رج ززا قيززبد  ف مرززي  فالزرتفشززرعا 

جف   (  كززز  منهمزززب ع ززز  ف يززز0.66  0.74) جفالا يزززا(  فذ   رزززم قيمزززا مةبمززز  فالري زززب   ينهمزززب
  جفمي كزززم ف  بمةزززبم ف ركجميزززا ف م رج زززا فع ززز  قيمزززا  ةالقزززا (0,05) جعنزززد م زززيج  مةنجيزززا

 فالري ب   يه ف ميريريه قيب ب  ب  بمةبم فالا يا.

م يمةزا ) جيشير نيب   ير ي  عالقبم فالري ب  فناا ف ذكر  يه ف ةزبد قيزبد  ف مرزي  فالزرت 
)ف ركجميززا جفالا يززا( ف زز  قززدر  اززذ   بمةززبم ف م رج ززاجمناززرد ( جف مةر ززا ف ريبديززا جع زز  م ززيج  ف  

)م يمةززا جمناززرد (  زز  يا ززير ف مةر ززا ف ريبديززا جف ين ززؤ  ززع  جع زز  نرززج يمكننززب مززه ق ززج   فال ةززبد
ف ارهززيا ف ارعيززا ف  بنيززا مززه ف ارهززيا ف ر ي ززا فالج زز  ف يزز  يززن  ع زز  ج ززجد عالقززا فري ززب  ذفم 

م يمةززا جمناززرد ( جف مةر ززا ف ريبديززا  زز  )ف مرززي  فالزرت دال ززا فرلززب يا مةنجيززا  ززيه ف ةززبد قيززبد 
 ف  بمةبم ف م رج ا.

 (10-3الجدول)
 والذكاء الرياديقيادة المحيط االزرق عالقة االرتباط بين 

 المتغير المعتمد 
 ةنوع الجامع 

 المتغير المستقل 

 التفكير الريادي
 المعرفة الريادية

 

مؤشر الذكاء الريادي 
 كمي

 اهمي حكومي اهمي حكومي اهمي حكومي

 *0.43 *0.68 *0.43 *0.61 *0.38 *0.68 رؤيا ف ايبد  ف خبلا  ادرفم ف مجفرد ف  شريا

قيبد  نه  ف يرج  مه ف ايبد  ف يا يديا ف   
 ف مري  فالزرت

0.66* 0.43* 0.67* 0.50* 0.70* 0.50* 

 *0.50 *0.72 *0.53 *0.69 *0.41 *0.68 فدفر  ف يريير  د  ف ايبدفم فالدفريا

 ف  د   ي  يت عم يا ف ي جير جينايذ فشرعا
 قيبد  ف مري  فالزرت

0.73* 0.62* 0.74* 0.66* 0.77* 0.69* 

 *0.66 *0.81 *0.66 *0.76 *0.57 *0.77 )مؤشر ك   (قيبد  ف مري  فالزرت

  (spssالمصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج برنامج) 

N  )حكومي(=175 N = )64)االهمي *P ≤ 0.05 
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مجتمعللة ومنفللردة( ) الريللادي قيللادة المحلليط االزرق والللذكاء بللين االرتبللاط عالقللات تحميللل -2
 ومتطمبات الجامعة الريادية.

 ف من  اززا ف ارعيززا جف ارهززيبم ف  بنيززا ف ر ي ززا ف ارهززيا فخي ززبر ف ير يزز  اززذف مهززمجه يم زز  
 جع   ف نرج فالي :  عنهب

مجتمعللة( ومتطمبللات ) الريللادي تبللاط بللين قيللادة المحلليط االزرق والللذكاءتحميللل عالقللات االر  - أ
 الجامعة الريادية.

ية ر اذف ف ير ي  عه فخي بر ف ارهيا ف ر ي ا ف  بنيا جف ي  ين  ع   ج جد عالقا فري ب  
)م يمةزززا( جمي   زززبم  جف زززذكب  ف ريزززبدل ذفم دال زززا فرلزززب يا مةنجيزززا  زززيه قيزززبد  ف مرزززي  فالزرت

( ييهع ج جد عالقا 11-3)  ريبديا    ف  بمةبم ف م رج ا  ج ميب ةا مة يبم ف  دج ف  بمةا ف
 جف زززذكب  ف ريززبدل  دال ززا ف ةبدامزززب فري ززب  ذفم دال ززا فرلززب يا مةنجيزززا  ززيه قيززبد  ف مرززي  فالزرت

)م يمةزززا( كجنهمزززب ميريزززرفم م زززيا ا جمي   زززبم ف  بمةزززا ف ريبديزززا كميريزززر مةيمزززد  ززز  ف  بمةزززبم 
(  كز  منهمزب 0.67  0.64) ف ركجميا جفالا يزا(  فذ   رزم قيمزا مةبمز  فالري زب   ينهمزب) ف م رج ا

  جييهزززع فه عالقزززا فالري زززب   زززيه ف ميريزززريه ع ززز  (0,05) ع ززز  ف يزززجف   جعنزززد م زززيج  مةنجيزززا
م ززيج  ف  بمةززبم فوا يززا ف م رج ززا فع زز  ن زز يب عنهززب ف زز  ف  بمةززبم ف ركجميززا. ج زز  ذ ززك فشززبر  

 جف ززذكب  ف ريززبدل ج دال ززا ف ةبدامززب ريززريه ف م ززيا يه ف ميم  ززيه  ايززبد  ف مرززي  فالزرتف زز  قززدر  ف مي
)ف ركجميززا  )م يمةزا( ع ز  يا زير مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديززا جف ين زؤ  هزب  ز  ف  بمةزبم ف م رج زا

جفالا يززا(  جع زز  نرززج يمكننززب مززه ق ززج  ف ارهززيا ف ر ي ززا ف  بنيززا ف يزز  يززن  ع زز  ج ززجد عالقززا 
)م يمةزززززا(  جف زززززذكب  ف ريزززززبدل ذفم دال زززززا فرلزززززب يا مةنجيزززززا  زززززيه قيزززززبد  ف مرزززززي  فالزرت فري زززززب 

 جمي   بم ف  بمةا ف ريبديا    ف  بمةبم ف م رج ا.
 ومتطمبللات( ومنفللردة )مجتمعللة ابعللاد قيللادة المحلليط االزرق بللين االرتبللاط عالقللات تحميللل  -ب 

  الريادية الجامعة

ج   ف من  اا عزه ف ارهزيا ف ر ي زا ف  بنيزا جف يز  يزن  جيةكس فخي بر ف ارهيا ف ارعيا فال 
  ع زززززز  ج ززززززجد عالقززززززا فري ززززززب  ذفم دال ززززززا فرلززززززب يا مةنجيززززززا  ززززززيه ف ةززززززبد قيززززززبد  ف مرززززززي  فالزرت

م يمةززززا جمناززززرد ( جمي   ززززبم ف  بمةززززا ف ريبديززززا  زززز  ف  بمةززززبم ف م رج ززززا  فذ يالززززع مة يززززبم )
لززب يا مةنجيززا  ززيه ف ةززبد قيززبد  ف مرززي  ( عززه ج ززجد عالقززا فري ززب  ذفم دال ززا فر11-3) ف  ززدج 
 فذ  (جفالا يززا ف ركجميززا) ف م رج ززا ف  بمةززبم  زز  م يمةززا( جمي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا) فالزرت
 مةنجيززززا م ززززيج  جعنززززد ف يززززجف   ع زززز  منهمززززب  كزززز ( 1.55  1.58) فالري ززززب  مةبمزززز  قيمززززا   رززززم

 فع ززز  ف م رج ززا ف ركجميزززا مةززبمف  ب م زززيج  ع زز  ف ميريزززريه  ززيه فالري زززب  عالقززا جفه  (0.05)
  فالا يا ف  بمةبم    منهب
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منازرد ( جمي   زبم ) ج يرديزد عالقزا فالري زب   زيه كز   ةزد مزه ف ةزبد قيزبد  ف مرزي  فالزرت 
 ( يشير ف   فالي : 11-3) ف  بمةا ف ريبديا    ف  بمةبم ف م رج ا   به مة يبم ف  دج 

   ززيه رؤيززا ف ايززبد  ف خبلززا  اززدرفم ف مززجفرد  نجيززافري ززب  ذفم دال ززا فرلززب يا مةج ززجد عالقززا 
جمي   زبم ف  بمةزا ف ريبديزا جع ز  م زيج   قيبد  ف مرزي  فالزرتا ةبد   رد ف  شريا  جلاهب 

  1.42) )ف ركجميزززا جفالا يزززا(  فذ   رزززم قيمزززا مةبمززز  فالري زززب   ينهمزززب ف  بمةزززبم ف م رج زززا
  جيشير اذ  ف ايا ف   فه عالقزا 0,05)(  ك  منهمب ع   ف يجف   جعند م يج  مةنجيا)1.38

فالري ب   يه ف ميريريه ع   م زيج  ف  بمةزبم ف ركجميزا ف م رج زا فع ز  منهزب  ز  ف  بمةزبم 
 فالا يا.

  نهزز  ف يرززج  مززه ف ايززبد  ف يا يديززا ف زز   ززيه  فري ززب  ذفم دال ززا فرلززب يا مةنجيززاج ززجد عالقززا
ف ريبديززززا جع زززز  م ززززيج  ف  بمةززززبم جمي   ززززبم ف  بمةززززا ك ةززززد مناززززرد  قيززززبد  ف مرززززي  فالزرت

(  كزز  1.42  1.51) )ف ركجميززا جفالا يززا(  فذ   رززم قيمززا مةبمزز  فالري ززب   ينهمززب ف م رج ززا
  جراام عالقا فالري ب   يه ف ميريريه ع   (0,05) منهمب ع   ف يجف   جعند م يج  مةنجيا

 ا يا.م يج  ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا فع   قيما عنهب    ف  بمةبم فال

  ةزد فدفر  ف يرييزر  زد  ف ايزبدفم فالدفريزا  زيه  فري ب  ذفم دال ا فرلب يا مةنجيزاج جد عالقا 
)ف ركجميزا جفالا يزا(  فذ   رزم  جمي   بم ف  بمةا ف ريبديا جع   م يج  ف  بمةزبم ف م رج زا

 ا(  كزز  منهمززب ع زز  ف يززجف   جعنززد م ززيج  مةنجيزز0.46  1.62) قيمززا مةبمزز  فالري ززب   ينهمززب
   م عالقا فالري ب   يه ف ميريريه ع   م يج  ف  بمةبم ف ركجميزا ف م رج زا ,  ج(0,05)

 فع   قيما عنهب    ف  بمةبم فالا يا.

  ةد ف  د   ي  يت عم يزا ف ي زجير جينايزذ  يه  فري ب  ذفم دال ا فرلب يا مةنجياج جد عالقا 
 ريبديززا جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم جمي   ززبم ف  بمةززا ف قيززبد  ف مرززي  فالزرتف  بمةززا فشززرعا 

(  كزز  1.51  0.53) )ف ركجميززا جفالا يززا(  فذ   رززم قيمززا مةبمزز  فالري ززب   ينهمززب ف م رج ززا
  جفمي كززم ف  بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا (0,05) منهمززب ع زز  ف يززجف   جعنززد م ززيج  مةنجيززا

 فع   قيما  ةالقا فالري ب   يه ف ميريريه قيب ب  ب  بمةبم فالا يا.

م يمةزا ) يشير نيب   ير ي  عالقبم فالري ب  فناا ف ذكر  يه ف ةزبد قيزبد  ف مرزي  فالزرتج  
)ف ركجميزا جفالا يزا( ف ز   جمنارد ( جمي   بم ف  بمةا ف ريبديزا جع ز  م زيج  ف  بمةزبم ف م رج زا

رزج )م يمةزا جمنازرد (  ز  يا زير مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديزا جف ين زؤ  زع  جع ز  ن قدر  اذ  فال ةبد
يمكننب مه ق ج  ف ارهيا ف ارعيا فالج   مه ف ارهيا ف ر ي ا ف  بنيا ف ي  ين  ع   ج جد عالقا 

م يمةزا جمنازرد ( جمي   زبم ) فري ب  ذفم دال ا فرلب يا مةنجيا  يه ف ةبد قيزبد  ف مرزي  فالزرت
 ف  بمةا ف ريبديا    ف  بمةبم ف م رج ا.
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)مجتمعللة ومنفللردة( ومتطمبللات الجامعللة  كاء الريللاديتحميللل عالقللات االرتبللاط بللين ابعللاد الللذ-ت
 الريادية

جيم   مهمجه اذ  ف ةالقا فخي بر ف ارهيا ف ارعيا ف  بنيا ف من  ازا عزه ف ارهزيا ف ر ي زا  
 ف  بنيا جف ي  ين  ع   ج جد عالقا فري ب  ذفم دال ا فرلب يا مةنجيا  يه ف ةبد ف ذكب  ف ريبدل

   بمةا ف ريبديا    ف  بمةبم ف م رج ا  فذ يشير مة يبم ف  زدج )م يمةا جمنارد ( جمي   بم ف
 ( ف ززززز  ج زززززجد عالقزززززا فري زززززب  ذفم دال زززززا فرلزززززب يا مةنجيزززززا  زززززيه ف ةزززززبد ف زززززذكب  ف ريزززززبدل3-11)

 قيما   رم فذ  (جفالا يا ف ركجميا) ف م رج ا ف  بمةبم    )م يمةا( جمي   بم ف  بمةا ف ريبديا
 جفه  (0.05) مةنجيزززا م زززيج  جعنزززد ف يزززجف   ع ززز  منهمزززب  كززز  (1.68  1.63) فالري زززب  مةبمززز 
 ف  بمةزبم  ز  منهزب فع ز  ف م رج زا فالا يزا ف  بمةزبم م يج  ع   ف ميريريه  يه فالري ب  عالقا

 .ف ركجميا

)منازرد ( جمي   زبم ف  بمةزا  ج يرديد عالقا فالري ب   يه ك   ةد مه ف ةبد ف زذكب  ف ريزبدل
 ( ياه  ف   فالي : 11-3 م رج ا   به مة يبم ف  دج )ف ريبديا    ف  بمةبم ف

  ف ةزبد  جفرزدف مزه جلزاع  ف ياكير ف ريبدل يه  فري ب  ذفم دال ا فرلب يا مةنجياج جد عالقا
)ف ركجميزززا  جمي   زززبم ف  بمةزززا ف ريبديزززا جع ززز  م زززيج  ف  بمةزززبم ف م رج زززا ف زززذكب  ف ريزززبدل

(  ك  منهمب ع   ف يزجف   جعنزد 1.67  1.61همب)جفالا يا(  فذ   رم قيما مةبم  فالري ب   ين
جيشير اذ  ف ايا ف   فه عالقا فالري ب   يه ف ميريريه ع   م يج    (0,05) م يج  مةنجيا

 .ف ركجمياف م رج ا فع   منهب    ف  بمةبم  فوا ياف  بمةبم 

  رد جمي   زبم ف مةر زا ف ريبديزا ك ةزد مناز زيه  فري ب  ذفم دال زا فرلزب يا مةنجيزاج جد عالقا
)ف ركجميزززا جفالا يززززا(  فذ   رزززم قيمززززا  جع ززز  م ززززيج  ف  بمةزززبم ف م رج ززززا ف  بمةزززا ف ريبديززززا

 (  كزززز  منهمززززب ع زززز  ف يززززجف   جعنززززد م ززززيج  مةنجيزززززا1.61  1.58) مةبمزززز  فالري ززززب   ينهمززززب
فوا يزززا ف م رج زززا   جراازززم عالقزززا فالري زززب   زززيه ف ميريزززريه ع ززز  م زززيج  ف  بمةزززبم (0,05)
 .ف ركجمياعنهب    ف  بمةبم ع   قيما ا 

 جيشزززززززير نيزززززززب   ير يززززززز  عالقزززززززبم فالري زززززززب  فنازززززززا ف زززززززذكر  زززززززيه ف ةزززززززبد ف زززززززذكب  ف ريزززززززبدل 
)م يمةززززا جمناززززرد ( جمي   ززززبم ف  بمةززززا ف ريبديززززا جع زززز  م ززززيج  ف  بمةززززبم ف م رج ا)ف ركجميززززا 

بديا جف ين ؤ  ع  )م يمةا جمنارد (    يا ير مي   بم ف  بمةا ف ري جفالا يا( ف   قدر  اذ  فال ةبد
جع   نرج يمكننب مه ق ج  ف ارهيا ف ارعيا ف  بنيزا مزه ف ارهزيا ف ر ي زا ف  بنيزا ف يز  يزن  ع ز  

)م يمةززا جمنازززرد (  ج ززجد عالقززا فري زززب  ذفم دال ززا فرلزززب يا مةنجيززا  ززيه ف ةزززبد ف ززذكب  ف ريزززبدل
 جمي   بم ف  بمةا ف ريبديا    ف  بمةبم ف م رج ا.
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 (11-3الجدول)
 والذكاء الريادي)مجتمعة( ومتطمبات الجامعة الرياديةقيادة المحيط االزرق االرتباط بين  عالقة

 المتغير المعتمد 
 المتغير المستقل

 متطمبات الجامعة الريادية

 نوع الجامعة

 اهمي حكومي

 *0.38 *0.42 رؤيا ف ايبد  ف خبلا  ادرفم ف مجفرد ف  شريا 

 *0.42 *0.51 قيبد  ف مري  فالزرتديا ف   نه  ف يرج  مه ف ايبد  ف يا ي 

 *0.46 *0.62 فدفر  ف يريير  د  ف ايبدفم فالدفريا 

 *0.50 *0.53 قيبد  ف مري  فالزرتف  د   ي  يت عم يا ف ي جير جينايذ فشرعا  

 *0.55 *0.58 مؤشر ك  (قيبد  ف مري  فالزرت) 

 *0.67 *0.61 ف ياكير ف ريبدل 

 *0.60 *0.58 ف مةر ا ف ريبديا 

 *0.68 *0.63 ف ذكب  ف ريبدل)مؤشر ك  ( 

 *0.67 *0.64 جف ذكب  ف ريبدل)م يمةا( مؤشر ك   قيبد  ف مري  فالزرت  

  (spssالمصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج برنامج)

n )حكومي(=175 n )64 =)االهمي *P ≤ 0.05 
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 بين متغيرات الدراسة التأثيرثانيا: تحميل عالقات 
خي بر مةنجيزا عالقزبم فال زر  زيه ميريزرفم ف درف زا ف ر ي زا  يهدغ اذف ف مرجر     قيبس جفت

)قيززبد  ف مرززي  فوزرت  ف ززذكب  ف ريززبدل  جمي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا(   إعيمززبد  جف ارعيززا ف ميم  ززا
 مةبم  فالنردفر ف   ي  جف ميةدد جع   ف نرج فآلي :

 في الذكاء الرياديقيادة المحيط االزرق تأثير تحميل عالقات  -1
يةكززس مهززمجه اززذف ف ير يزز  فخي ززبر ف ارهززيا ف ر ي ززا ف  ب  ززا جف ارهززيبم ف من  اززا عنهززب   

 جع   ف نرج فالي :
مجتمعة ومنفلردة( فلي اللذكاء الريلادي فلي قيادة المحيط االزرق)تحميل عالقات تأثير ابعاد  - أ

 الجامعات المبحوثة 
ذف ف ير يزز  ف زز  فخي ززبر ف ارهززيا ف ر ي ززا ف  ب  ززا ف يزز  يززن  ع زز  ج ززجد يشززير مهززمجه ازز 

م يمةزا ) قيزبد  ف مرزي  فالزرتيأ ير مةنجل ذفم دال ا  رلب يا   ميرير ف م يا  ف ميم ز   أ ةزبد 
 )ف ززذكب  ف ريززبدل(  ب  بمةززبم ف م رج ززا  ج ميب ةززا مة يززبم ف  ززدج  جمناززرد (  زز  ف ميريززر ف مةيمززد

)ف زذكب  ف ريزبدل(  م يمةزا(  ز ) قيزبد  ف مرزي  فالزرتد يأ ير مةنزجل و ةزبد ( ييهع ج ج 3-12)
 )ف ركجميزززا جفوا يزززا(   ذ كبنزززم قيمزززا م زززيج  ف دال زززا جع ززز  م زززيج  نزززجع  ف  بمةزززبم ف م رج زززا

 (  ج  رم اذ  فال ةزبد0.05) ( جا  اق   ك ير مه ف م يج  ف مةنجل فال يرفه    درف ا0.000)
( مزززه فالخيال زززبم ف ك يزززا  ززز  ف زززذكب  %65) ( مزززب ن ززز يعR2) بمززز  ف يرديزززد)م يمةزززا( ج دال زززا مة

( جاز  321.91) ( ف مر زج اF) ف ريبدل ع   م يج  ف  بمةبم ف ركجميزا  جيزدعا مةنجييزع قيمزا
(  جاه 0.05) ( جم ززيج  مةنجيزززا4,170) ( عنزززد در يزز  رريززا2.37) اك ززر مززه قيميهززب ف  دج يززا

ةززجد   زز  ميريززرفم اخززر   ززا ييهززمنهب مخ زز  ف درف ززا  فج قززد ال ( ي%35) ف ن زز ا ف مي ايززا ف  ب رززا
 ( جاززز  قيمزززا مةنجيزززا 0.81) (Beta) يمكزززه ف  زززي ر  ع يهزززب  كمزززب   رزززم قيمزززا مةبمززز  فالنرزززدفر

 ( عنزززد م زززيج  مةنجيزززا51.6) ( جاززز  اك زززر مزززه قيميهزززب ف  دج يزززا17.94) ( ف مر زززج اt)  دال زززا
 قيزززززبد  ف مرزززززي  فالزرته ف يريزززززر  ززززز  ف ةزززززبد جف يززززز  يشزززززير ف ززززز  ف( 174جدر زززززا رريزززززا )(  0.05)

( مزززه ف زززذكب  ف ريزززبدل  ززز  ف  بمةزززبم 0.81) )م يمةزززا(  مازززدفر جرزززد  جفرزززد   زززيؤدل   ززز  يريزززر
ف ركجميا ف م رج زا  جيةزد مزب يازدا فشزبر  ف ز  فه ف زذكب  ف ريزبدل ي زيمد ماجمزبم يرايازع مزه ي نز  

 .ف مري  فالزرت قيبد ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا  أل ةبد ف مة ر  عه 
( ياهزز  ف زز  12-3) جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم فوا يززا ف م رج ززا   ززبه مؤشززرفم ف  ززدج  

م يمةززا(  زز  ف ززذكب  ف ريززبدل  فذ يشززير مةبمزز  ) قيززبد  ف مرززي  فالزرتج ززجد يززأ ير مةنززجل و ةززبد 
 ز   ( مه فالخيال زبم ف ك يزا%43) )م يمةا(   رم مب ن  يع ( ف   فه اذ  فال ةبدR2) ف يرديد

( 46.83) ( ف مر ززج اF) ف ززذكب  ف ريززبدل ع زز  م ززيج  ف  بمةززبم فالا يززا  جيززدعا مةنجييززع قيمززا
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(  جاه 0.05)( جم زيج  مةنجيزا4,59) ( عنزد در يز  رريزا2.57) جا  اك ر مه قيميهب ف  دج يزا
( يةززجد   زز  ميريززرفم اخززر   ززا ييهززمنهب مخ زز  ف درف ززا  فج قززد ال %57) ف ن زز ا ف مي ايززا ف  ب رززا

 ( جاززز  قيمزززا مةنجيزززا 0.66) (Beta) مكزززه ف  زززي ر  ع يهزززب  كمزززب   رزززم قيمزززا مةبمززز  فالنرزززدفري
( عنززززد م ززززيج  مةنجيززززا 1.66) ( جازززز  اك ززززر مززززه قيميهززززب ف  دج يززززا6.84) ( ف مر ززززج اt)  دال ززززا

م يمةزا( )قيزبد  ف مرزي  فالزرت  جف ي  يشير ف   فه ف يرير  ز  ف ةزبد (64جدر ا رريا ) (0.05)
( مه ف ذكب  ف ريبدل    ف  بمةبم فالا يا ف م رج ا  0.66) جفرد   يؤدل     يرير مادفر جرد  

ف مي نب  مه ق   ف  بمةزبم  قيبد  ف مري  فالزرتجيةد مب يادا فشبر  ف   ف هبا فو ةبد ف مة ر  عه 
 فالا يا ف م رج ا    يرايت ف ذكب  ف ريبدل.

ناززرد (  زز  ف ززذكب  ف ريززبدل جع زز  م ززيج  م) قيززبد  ف مرززي  فالزرتج يرديززد يززأ يرفم ف ةززبد  
( يالزع عزه ج زجد 12-3)ف ركجميا جفالا يا(   زبه مة يزبم ف  زدج ) نجع  ف  بمةبم ف م رج ا

 يأ ير مةنجل  ك   ةد مه فال ةبد    ف ذكب  ف ريبدل جع   ف نرج فالي :
  تأثير بعد رؤية القيادة الخاصة بقدرات الموارد البشرية في الذكاء الريادي 

 دال ززززا ذفم مةنجيززززا يززززأ ير عالقززززا ج ززززجد( 12-3) ف  ززززدج  يةكززززس مؤشززززرفم ف ير يزززز   زززز 
نزجع   م زيج  ع   ف ريبدل ف ذكب     ف  شريا ف مجفرد  ادرفم ف خبلا ف ايبد  رؤيا   ةد  رلب يا

 ف م ززززيج  مززززه  ك يززززر اقزززز  جازززز ( 0.000) ف دال ززززا م ززززيج  قيمززززا كبنززززم  ذ ف  بمةززززبم ف م رج ززززا 
( مزه %46) مزب ن ز يع( R2) ف يرديزد مةبم  ج  ر اذف ف  ةد  دال ا ( 0.05)   درف ا فال يرفه 

( %54) ف ن  ا ف مي ايزا جف  ب رزا فالخيال بم    ف ذكب  ف ريبدل    بمةبم ف ركجميا ف م رج ا جاه
 ف مر زززززج ا( F) قيمزززززا ذ زززززك جيزززززدعا ف درف زززززا  مخ ززززز  ييهزززززمنهب  زززززا اخزززززر  ميريزززززرفم   ززززز  يةزززززجد

 (1,173) رريزززا در يززز  عنزززد( .843) كبنزززم ف يززز  ف  دج يزززا يميهزززبق مزززه اك زززر جاززز ( 144.33)
( جازز  قيمززا مةنجيززا 0.67) (Beta) كمززب   رززم قيمززا مةبمزز  فالنرززدفر  (0.05) جم ززيج  مةنجيززا

 ( عنزززد م زززيج  مةنجيزززا1.65) ( جاززز  اك زززر مزززه قيميهزززب ف  دج يزززا12.01) ( ف مر زززج اt)  دال زززا
( مه ف ذكب  0.67) جفرد     اذف ف  ةد ياجد ف   يرير(  جف ي  يةن  فه يريرف مادفر  جرد  0.05)

 ف ريبدل    ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا.
( ياهزز  ف زز  12-3) جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم فوا يززا ف م رج ززا   ززبه مؤشززرفم ف  ززدج  

ف ريزبدل   ذ يشزير  ف زذكب     ف  شريا ف مجفرد  ادرفم ف خبلا ف ايبد  رؤيا ج جد يأ ير مةنجل   ةد
( مزه فالخيال زبم ف ك يزا  ز  %19) ( ف   فه اذف ف  ةد   ر  جرزد  مزب ن ز يعR2) بم  ف يرديدمة

 ( ف مر زززج اF) ف ززذكب  ف ريززبدل ع ززز  م ززيج  ف  بمةززبم فالا يزززا ف م رج ززا  جيززدعا مةنجييزززع قيمززا
 جفه ف ن ززززز ا  (1,62) ( عنزززززد در يززززز  رريزززززا3.11) ( جاززززز  اك زززززر مزززززه قيميهزززززب ف  دج يزززززا14.39)

ميريزززرفم اخزززر   زززا ييهزززمنهب مخ ززز  ف درف زززا  فج قزززد ال يمكزززه ف  زززي ر    ززز  هب (%81) ف مي ايزززا
 ( ف مر زج اt) ( جا  قيما مةنجيزا  دال زا0.43) (Beta) ع يهب  كمب   رم قيما مةبم  فالنردفر
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(  جف يزز  يشززير ف زز  0.05)( عنززد م ززيج  مةنجيززا 1.66) ( جازز  اك ززر مززه قيميهززب ف  دج يززا3.79)
( مززه ف ززذكب  ف ريززبدل  زز  0.43)  ةززد  ماززدفر جرززد  جفرززد   ززيؤدل   زز  يريززرفه ف يريززر  زز  اززذف ف 

 ف  بمةبم فالا يا ف م رج ا.
ف مي نزب  مززه  ايززبد  ف مرزي  فالزرتجيةزد مزب يازدا فشززبر  ف ز  ج زجد يززأ ير مةنزجل  هزذف ف  ةزد   

ف ايزبدفم  )ف ركجميزا جفالا يزا(  ز  يرايزت ف زذكب  ف ريزبدل  فل فه فمزيالك ق   ف  بمةبم ف م رج زا
)ف ركجميا جفالا يزا( ف رؤيزا  ازدرفم ف مزجفرد ف  شزريا ي زها  ز  يزجف ر  ف خبلا  ب  بمةبم ف م رج ا

ف زززذكب  ف ريزززبدل  جفه م زززيج  فال زززهبا كزززبه فك زززر منزززع  ززز  ف  بمةزززبم ف ركجميزززا ف م رج زززا قيب زززب 
  ب  بمةبم فالا يا ف م رج ا.

 الريادي الذكاء فيقيادة المحيط االزرق  إلى التقميدية القيادة من التحول بعد نهج تأثير: 
 دال ززا ذفم مةنجيززا يززأ ير عالقززا ج ززجد( 12-3) ف  ززدج  ييهززع مززه مؤشززرفم ف ير يزز   زز  
 ع ز  ف ريزبدل ف زذكب   ز  قيبد  ف مرزي  فالزرت     ف يا يديا ف ايبد  مه ف يرج  نه    ةد  رلب يا
 مززه  ك يززر اقز  جازز ( 0.000)  دال ززاف م زيج  قيمززا كبنززم  ذ نززجع  ف  بمةززبم ف م رج زا  م زيج 
 مززب ن ززز يع( R2) ف يرديززد مةبمزز  ج  ززر اززذف ف  ةزززد  دال ززا  (0.05)   درف ززا فال يرفهزز  ف م ززيج 

ف ن زز ا ف مي ايزززا  ( مززه فالخيال ززبم  زز  ف ززذكب  ف ريززبدل    بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا جاه49%)
( F) قيمززا ذ ززك جيززدعا درف ززا ف  مخ زز  ييهززمنهب  ززا اخززر  ميريززرفم   زز  يةززجد (%51) جف  ب رززا

 رريزززا در يززز  عنزززد( 3.84) كبنزززم ف يززز  ف  دج يزززا قيميهزززب مزززه اك زززر جاززز ( 165.80) ف مر زززج ا
( جا  قيما 0.70) (Beta) كمب   رم قيما مةبم  فالنردفر  (0.05) جم يج  مةنجيا (1,173)

عنزززد م زززيج  ( 1.65) ( جاززز  اك زززر مزززه قيميهزززب ف  دج يزززا12.88) ( ف مر زززج اt) مةنجيزززا  دال زززا
( 0.70) (  جف يزز  يةنزز  فه يريززرف ماززدفر  جرززد  جفرززد   زز  اززذف ف  ةززد ياززجد ف زز  يريززر0.05) مةنجيززا

 مه ف ذكب  ف ريبدل    ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا.
يؤكزززد ج زززجد ( 12-3) جع زز  م زززيج  ف  بمةزززبم فوا يززا ف م رج زززا   زززبه مؤشززرفم ف  زززدج  

 ف ريززبدل ف زذكب   ز  قيزبد  ف مرزي  فالزرت   ز  ف يا يديزا د ف ايززب مزه ف يرزج  نهز  يزأ ير مةنزجل   ةزد
( R2) م يج  ف  بمةبم فالا يا ف م رج ا  فذ   زر ازذف ف  ةزد ج جرزد   دال زا مةبمز  ف يرديزد ع  

 ف مر زج ا( F) مه فالخيال بم ف ك يا    ف ذكب  ف ريبدل  جيزدعا مةنجييزع قيمزا( %25) مب ن  يع
 جفه ف ن ز ا ف مي ايزا (1,62) عنزد در يز  رريزا( 3.11) ف  دج ياجا  اك ر مه قيميهب ( 20.31)
ميريرفم اخزر   زا ييهزمنهب مخ ز  ف درف زا  فج قزد ال يمكزه ف  زي ر  ع يهزب  كمزب    هب  (%75)

( 4.51) ف مر ززج ا( t) جازز  قيمززا مةنجيززا  دال ززا( Beta( )0.50)   رززم قيمززا مةبمزز  فالنرززدفر
  جف يز  يشزير ف ز  فه ف يريزر (0.05)عند م زيج  مةنجيزا ( 1.66) جا  اك ر مه قيميهب ف  دج يا

مززه ف ززذكب  ف ريززبدل  زز  ف  بمةززبم ( 0.50)  زز  اززذف ف  ةززد  ماززدفر جرززد  جفرززد   ززيؤدل   زز  يريززر
 فالا يا ف م رج ا.
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ف مي نزب  مززه  ايززبد  ف مرزي  فالزرتجيةزد مزب يازدا فشززبر  ف ز  ج زجد يززأ ير مةنزجل  هزذف ف  ةزد   
 ززز  يرايزززت ف زززذكب  ف ريزززبدل  فل فه ي نززز  قيزززبدفم ( ف ركجميزززا جفالا يزززا) ج زززاق ززز  ف  بمةزززبم ف م ر
قيزززبد  ف مرزززي  نهززز  ف يرزززج  مزززه ف ايزززبد  ف يا يديزززا ف ززز  ( ف ركجميزززا جفالا يزززا) ف  بمةزززبم ف م رج زززا

 ززجغ ي ززها  زز  يززجف ر ف ززذكب  ف ريززبدل  ج ززب م فع زز  م ززيجيبم فال ززهبا  هززذف ف  ةززد  زز   فالزرت
 م رج ا قيب ب  ب  بمةبم فالا يا ف م رج ا.ف  بمةبم ف ركجميا ف 

 الريادي الذكاء في اإلدارية القيادات لدى التغيير إدارة تأثير: 
 دال زا ذفم مةنجيزا يزأ ير عالقزا عزه ج زجد( 12-3) ف  زدج  يالزع مؤشزرفم ف ير يز   ز  

ع  نززززج  م ززززيج  ع زززز  ف ريززززبدل ف ززززذكب   زززز  فتدفريززززا ف ايززززبدفم  ززززد  ف يرييززززر   ةززززد  دفر   رلززززب يا
 ف م ززززيج  مززززه  ك يززززر اقزززز  جازززز ( 0.000) ف دال ززززا م ززززيج  قيمززززا كبنززززم  ذ ف  بمةززززبم ف م رج ززززا 

  مززززززب ن زززززز يع( R2) ف يرديززززززد مةبمزززززز  فذ   ززززززر اززززززذف ف  ةززززززد  دال ززززززا  ( 0.05)   درف ززززززا فال يرفهزززززز 
   بمةزبم ( 25%)مه فالخيال زبم  ز  ف زذكب  ف ريزبدل    بمةزبم ف ركجميزا ف م رج زا  ج( %52)

 در ززبم مابرنززا  ب  دج يززا عنززد  همززب ف مر ززج ا( F) مةنجيززا اززبييه ف ن زز ييه قيمززا افالا يززا جيززدع
ف زز  فه ( Beta) كمززب يشززير قيمززا مةبمزز  فالنرززدفر جم ززيج  ف مةنجيززا ف م ينززا  زز  ف  ززدج   ف رريززا

( 0.72) ف يريزززر  مازززدفر جرزززد  جفرزززد   هزززذف ف  ةزززد يزززؤدل ف ززز  يرييزززر  ززز  ف زززذكب  ف ريزززبدل مزززب ن ززز يع
( t)    بمةبم فالا يا ف م رج ا جاز  قيمزا مةنجيزا  دال زا( 0.50)كجميا ف م رج ا ج   بمةبم ف ر

 .( 0.05) ف مر ج ا  ك  منهب مابرنا  ب  دج يا عند م يج  مةنجيا
ف مي نززب  مززه  ايززبد  ف مرززي  فالزرتجية ززر اززذ  ف نيززب   عززه ج ززجد يززأ ير مةنززجل  هززذف ف  ةززد   

 زز  يرايززت ف ززذكب  ف ريززبدل  فل فه ف ززذكب  ف ريززبدل ( ا يززاف ركجميززا جفال) ق زز  ف  بمةززبم ف م رج ززا
مزززه فدفر  قيبدفيهزززب  ةم يزززا ( ف ركجميزززا جفالا يزززا) ي زززيمد ماجمزززبم يرايازززع  ززز  ف  بمةزززبم ف م رج زززا

ف يرييززر  ج زز   اززذف ف  ةززد فع زز  ن زز ا يززأ ير  زز  ف  بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا قيب ززب  ب  بمةززبم 
 فالا يا ف م رج ا.

  اللللذكاء فللليقيلللادة المحللليط االزرق  أشلللرعة وتنفيلللذ التطلللوير عمميلللة تطبيلللقب البلللدء تلللأثير 
 :الريادي

  رلززب يا دال ززا ذفم مةنجيززا يززأ ير عالقززا عززه ج ززجد( 12-3) ف  ززدج  يكشززغ مة يززبم 
 ف ريززبدل ع زز  ف ززذكب   زز  قيززبد  ف مرززي  فوزرت اشززرعا جينايززذ ف ي ززجير عم يززا  ي  يززت   ةززد ف  ززد 
 مززه  ك يززر اقز  جازز ( 0.000) ف دال ززا م زيج  قيمززا كبنززم  ذ ج زا نززجع  ف  بمةززبم ف م ر م زيج 
 مزب ن ز يع( R2) ف يرديزد مةبمز  فذ   زر ازذف ف  ةزد  دال زا  ( 0.05)   درف زا فال يرفهز  ف م زيج 

   بمةزبم ( %40)مه فالخيال زبم  ز  ف زذكب  ف ريزبدل    بمةزبم ف ركجميزا ف م رج زا  ج( 60%)
 در ززبم مابرنززا  ب  دج يززا عنززد  همززب ف مر ززج ا( F)  زز ييه قيمززامةنجيززا اززبييه ف ن فالا يززا جيززدعا

ف زز  فه ( Beta) كمززب يشززير قيمززا مةبمزز  فالنرززدفر جم ززيج  ف مةنجيززا ف م ينززا  زز  ف  ززدج   ف رريززا
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( 0.77) ف يريزززر  مازززدفر جرزززد  جفرزززد   هزززذف ف  ةزززد يزززؤدل ف ززز  يرييزززر  ززز  ف زززذكب  ف ريزززبدل مزززب ن ززز يع
( t)    بمةبم فالا يا ف م رج ا جاز  قيمزا مةنجيزا  دال زا( 0.69)   بمةبم ف ركجميا ف م رج ا ج

 .(0.05)ف مر ج ا  ك  منهب مابرنا  ب  دج يا عند م يج  مةنجيا 
ف مي نب  مه ق    قيبد  ف مري  فالزرتجيؤكد اذ  ف نيب   عه ج جد يأ ير مةنجل  هذف ف  ةد  

  ف ريززبدل   ذ فنززع ك مززب  ززدام قيززبدفم  زز  يرايززت ف ززذكب( ف ركجميززا جفالا يززا) ف  بمةززبم ف م رج ززا
قيززبد  ف مرززي   زز  ي  يززت عم يززا ف ي ززجير جينايززذ اشززرعا ( ف ركجميززا جفالا يززا) ف  بمةززبم ف م رج ززا

ك مزززب كبنزززم فقزززرب   ززز  يرايزززت ف زززذكب  ف ريزززبدل  جامي زززك ازززذف ف  ةزززد اع ززز  ن ززز ا يزززأ ير  ززز   فالزرت
 ف م رج ا. ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا قيب ب  ب  بمةبم فالا يا

قيزبد   عيمبدفع ع   مب يادا مزه نيزب   ف ير يز  ف يز  اكزدم ع ز  ج زجد يزأ ير مةنزجل و ةزبد  
  زز  ف ززذكب  ف ريززبدل جع زز  م ززيج  نززجع  ف  بمةززبم ف م رج ززا( م يمةززا جمناززرد ) ف مرززي  فالزرت

   يمكه ق ج  ف ارهيا ف ر ي ا ف  ب  ا جيرااهب.( ف ركجميا جفالا يا)

 ( 12-3) جدولال
 في الجامعات المبحوثةفي الذكاء الريادي قيادة المحيط االزرق  تأثير

 المتغير المعتمد 
 

 المتغير المستقل

 الذكاء الريادي
نوع 

 الجامعة
Beta 

  

R2 

F 
T 

 الجدولية المحسوبة Sig المحسوبة

 قيبد  ف مري  فالزرت
 ( مؤشر ك  ) 

 2.37 *321.91 0.65 0.000 *17.94 0.81 ركجم 

 2.57 *46.83 0.43 0.000 *6.84 0.66 اا  
رؤيززا ف ايززبد  ف خبلززا  اززدرفم 

 ف مجفرد ف  شريا
 3.84 *144.33 0.46 0.000 *12.01 0.67 ركجم 
 3.11 *14.39 0.19 0.000 *3.79 0.43 اا  

نهزز  ف يرززج  مززه ف ايززبد  ف يا يديززا 
 قيبد  ف مري  فالزرتف   

 3.84 *165.80 0.49 0.000 *12.88 0.70 ركجم 
 3.11 *20.31 0.25 0.000 *4.50 0.50 اا  

 دفر  ف يرييززززززر  ززززززد  ف ايززززززبدفم 
 فالدفريا

 3.84 *190.63 0.52 0.000 *13.81 0.72 ركجم 

 3.11 *21.11 0.25 0.000 *4.60 0.50 اا  
ف  ززد   ي  يززت عم يززا ف ي ززجير 

قيززززبد  ف مرززززي  جينايزززذ اشززززرعا 
 فالزرت

 3.84 *255.26 0.60 0.000 *15.98 0.77 ركجم 

 3.11 *55.54 0.47 0.000 *7.45 0.69 اا  
  (spss) المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج برنامج

n (حكومي )= 175 n (االهمي )64 *P ≤ 0.05 
 D.F  =4,170حكومي لممؤشر الكمي 

 1,172=حكومي لممؤشر الجزئي

 D.F  =4,59 أهمي لممؤشر الكمي
 1,62شر الجزئي = أهمي لممؤ 

T=1.65الجدوليةحكومي 

T=1166الجدولية أهمي 
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التفكير الريادي فلي  في( مجتمعة ومنفردة) قيادة المحيط االزرقتحميل عالقات تأثير ابعاد -ب
 الجامعات المبحوثة 

يشزير اززذف ف ير يز  ف زز  فخي ززبر ف ارهزيا ف ارعيززا فالج ز  مززه ف ارهززيا ف ر ي زا ف  ب  ززا ف يزز   
  قيزززززززززبد  ف مرزززززززززي  فالزرت ززززززززز  ج زززززززززجد يزززززززززأ ير مةنزززززززززجل ذفم دال زززززززززا  رلزززززززززب يا و ةزززززززززبد يزززززززززن  ع

( 31-3)    ف ياكير ف ريبدل  ب  بمةبم ف م رج ا  ج ميب ةزا مة يزبم ف  زدج ( م يمةا جمنارد )
 ززز  ف ياكيزززر ف ريزززبدل جع ززز  ( م يمةزززا) قيزززبد  ف مرزززي  فوزرتييهزززع ج زززجد يزززأ ير مةنزززجل و ةزززبد 

( 0.000)    ذ كبنزم قيمزا م زيج  ف دال زا( ف ركجميا جفوا يزا)  رج ام يج  نجع  ف  بمةبم ف م
   ج  ززززرم اززززذ  فال ةززززبد( 0.05) جازززز  اقزززز   ك يززززر مززززه ف م ززززيج  ف مةنززززجل فال يرفهزززز    درف ززززا

مززه فالخيال ززبم ف ك يززا  زز  ف ياكيززر ( %60) مززب ن زز يع( R2) ج دال ززا مةبمزز  ف يرديززد( م يمةززا)
جاز  ( 250.88) ف مر زج ا( F) ميزا  جيزدعا مةنجييزع قيمزاف ريبدل ع   م يج  ف  بمةبم ف ركج 

  جاه ( 0.05) جم ززيج  مةنجيززا( 4,170) عنززد در يزز  رريززا( 2.37) اك ززر مززه قيميهززب ف  دج يززا
يةززجد   زز  ميريززرفم اخززر   ززا ييهززمنهب مخ زز  ف درف ززا  فج قززد ال ( %40) ف ن زز ا ف مي ايززا ف  ب رززا

 جا  قيما مةنجيزا  دال زا( Beta( )0.77) فالنردفر يمكه ف  ي ر  ع يهب  كمب   رم قيما مةبم 
(t )( 0.05) عنززد م ززيج  مةنجيززا( 1.65) جازز  اك ززر مززه قيميهززب ف  دج يززا( 15.84) ف مر زج ا  
 مازدفر جرزد  جفرزد   زيؤدل ( م يمةزا)  ي  يشير ف   فه ف يرير  ز  ف ةزبد قيزبد  ف مرزي  فوزرتجف

ج   ذ ك فشبر  ف   فه , بمةبم ف ركجميا ف م رج ا  مه ف ياكير ف ريبدل    ف ( 0.77)     يرير
ف ياكير ف ريبدل ي يمد ماجمبم يراياع مه ي ن  ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا  أل ةبد ف مة ر  عه 

 .قيبد  ف مري  فالزرت
ياهزز  ف زز  ( 13-3) جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم فوا يززا ف م رج ززا   ززبه مؤشززرفم ف  ززدج  

 زز  ف ياكيززر ف ريززبدل  فذ يشززير مةبمزز  ( م يمةزا) قيززبد  ف مرززي  فالزرتج زجد يززأ ير مةنززجل و ةززبد 
مه فالخيال زبم ف ك يزا  ز  ( %32)   رم مب ن  يع( م يمةا) ف   فه اذ  فال ةبد( R2) ف يرديد

( 29.02) ف مر ززج ا( F) ف ياكيززر ف ريززبدل ع زز  م ززيج  ف  بمةززبم فالا يززا  جيززدعا مةنجييززع قيمززا
  ( 0.05) جم ززيج  مةنجيززا( 4,59) عنززد در يزز  رريززا( 2.57)  يززاجازز  اك ززر مززه قيميهززب ف  دج 
يةجد     ميريزرفم اخزر   زا ييهزمنهب مخ ز  ف درف زا  فج قزد ( %68) جاه ف ن  ا ف مي ايا ف  ب را

جازز  قيمززا مةنجيززا ( Beta( )0.57) ال يمكززه ف  ززي ر  ع يهززب  كمززب   رززم قيمززا مةبمزز  فالنرززدفر
عنززززد م ززززيج  مةنجيززززا ( 1.66) اك ززززر مززززه قيميهززززب ف  دج يززززاجازززز  ( 5.39) ف مر ززززج ا( t)  دال ززززا

 مادفر جرد  جفرد  ( م يمةا) قيبد  ف مري  فالزرت  جف ي  يشير ف   فه ف يرير    ف ةبد (0.05)
مززه ف ياكيززر ف ريززبدل  زز  ف  بمةززبم فالا يززا ف م رج ززا  جاززذف يةنزز  فه ( 0.57)  ززيؤدل   زز  يريززر
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مززه ق زز  ف  بمةزززبم فالا يززا ف م رج ززا ي ززها  ززز   رززي  فالزرتقيزززبد  ف مي نزز  فو ةززبد ف مة ززر  عززه 
 يرايت ف ياكير ف ريبدل.

 زز  ف ياكيززر ف ريززبدل جع زز  م ززيج  ( مناززرد ) قيززبد  ف مرززي  فالزرتج يرديززد يززأ يرفم ف ةززبد  
يالزززع عزززه ( 13-3)    زززبه مة يزززبم ف  زززدج ( ف ركجميزززا جفالا يزززا) نزززجع  ف  بمةزززبم ف م رج زززا
  ةد مه فال ةبد    ف ياكير ف ريبدل جع   ف نرج فالي :ج جد يأ ير مةنجل  ك  

  تأثير بعد رؤية القيادة الخاصة بقدرات الموارد البشرية في التفكير الريادي 

 دال ززززا ذفم مةنجيززززا يززززأ ير عالقززززا ج ززززجد( 13-3) ف  ززززدج  يةكززززس مؤشززززرفم ف ير يزززز   زززز  
 م زززيج  ع ززز  ف ياكيزززر ف ريززبدل  ززز  ف  شززريا ف مزززجفرد  اززدرفم ف خبلزززا ف ايزززبد  رؤيززا   ةزززد  رلززب يا

 ف م زيج  مزه  ك يزر اقز  جاز ( 0.000) ف دال زا م يج  قيما كبنم  ذ نجع  ف  بمةبم ف م رج ا 
مه  (%45) مب ن  يع( R2) ف يرديد مةبم  ج  ر اذف ف  ةد  دال ا  ( 0.05)   درف ا فال يرفه 

 ف ن زززز ا ف مي ايززززا جف  ب رززززا فالخيال ززززبم  زززز  ف ياكيززززر ف ريززززبدل    بمةززززبم ف ركجميززززا ف م رج ززززا جاه
 ف مر زج ا( F) قيمزا ذ زك جيزدعا ف درف زا  مخ ز  ييهزمنهب  زا اخزر  ميريرفم     يةجد( 55%)
جم زيج  ( 1,173) رريزا در يز  عنزد( 3.84) ف  ب رزا ف  دج يا قيميهب مه اك ر جا ( 140.29)

( t) مةنجيزا  دال زا جاز  قيمزا( Beta( )0.67) كمب   رم قيما مةبم  فالنردفر  (0.05) مةنجيا
  جف ي  ( 0.05) عند م يج  مةنجيا( 1.65) جا  اك ر مه قيميهب ف  دج يا( 11.84) ف مر ج ا

مزه ف ياكيزر ف ريزبدل  ز  ( 0.67) يةن  فه يريرف مازدفر  جرزد  جفرزد   ز  ازذف ف  ةزد يازجد ف ز  يريزر
 ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا.

ياهزز  ف زز  ( 31-3)    ززبه مؤشززرفم ف  ززدج جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم فوا يززا ف م رج ززا 
ف ياكير ف ريبدل  فذ يشير     ف  شريا ف مجفرد  ادرفم ف خبلا ف ايبد  رؤيا ج جد يأ ير مةنجل   ةد

مزه فالخيال زبم ف ك يزا  ز  ( %14) ف   فه اذف ف  ةد   ر  جرزد  مزب ن ز يع( R2) مةبم  ف يرديد
 جازز  اك ززر مززه قيميهززب ف  دج يززا( 10.06) مر ززج اف ( F) ف ياكيززر ف ريززبدل  جيززدعا مةنجييززع قيمززا

ميريززززرفم اخززززر   ززززا   زززز  هب (%86) جفه ف ن زززز ا ف مي ايززززا 1,62) ) عنززززد در يزززز  رريززززا( 3.11)
 ييهزززمنهب مخ ززز  ف درف ززززا  فج قزززد ال يمكززززه ف  زززي ر  ع يهزززب  كمززززب   رزززم قيمززززا مةبمززز  فالنرززززدفر

(Beta( )0.37 )جا  قيما مةنجيا  دال ا (t )جا  اك زر مزه قيميهزب ف  دج يزا( 3.17) ف مر ج ا 
  جف يزز  يشززير ف زز  فه ف يريززر  زز  اززذف ف  ةززد  ماززدفر جرززد   (0.05)عنززد م ززيج  مةنجيززا ( 1.66)

 مه ف ياكير ف ريبدل    ف  بمةبم فالا يا ف م رج ا.( 0.37) جفرد   يؤدل     يرير
   ف مرزززي  فالزرتايزززبدجي زززيد  مزززه نيزززب   ف ير يززز  فعزززال  ج زززجد يزززأ ير مةنزززجل  هزززذف ف  ةزززد   

 ززز  يرايزززت ف ياكيزززر ف ريزززبدل  فل فه ( ف ركجميزززا جفالا يزززا) ف مي نزززب  مزززه ق ززز  ف  بمةزززبم ف م رج زززا
ي ززها  زز  ( ف ركجميززا جفالا يززا) ف رؤيززا  اززدرفم ف مززجفرد ف  شززريا  ززد  قيززبدفم ف  بمةززبم ف م رج ززا
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ركجميزززا ف م رج زززا يرايزززت ف ياكيزززر ف ريزززبدل  جفه فع ززز  م زززيجيبم فال زززهبا كبنزززم  ززز  ف  بمةزززبم ف 
 قيب ب  ب  بمةبم فالا يا ف م رج ا.

 التفكير الريادي فيقيادة المحيط االزرق  إلى التقميدية القيادة من التحول بعد نهج تأثير: 

 دال ززا ذفم مةنجيززا يززأ ير عالقززا ج ززجد( 31-3) ف  ززدج  ييهززع مززه مؤشززرفم ف ير يزز   زز  
 ع ز  ف ياكير ف ريبدل    قيبد  ف مري  فالزرت     ف يا يديا ف ايبد  مه ف يرج  نه    ةد  رلب يا
 مززه  ك يززر اقز  جازز ( 0.000) ف دال ززا م زيج  قيمززا كبنززم  ذ نززجع  ف  بمةززبم ف م رج زا  م زيج 
 مززب ن زز يع( R2) ف يرديززد مةبمزز  ج  ززر اززذف ف  ةززد  دال ززا  ( 0.05)   درف ززا فال يرفهزز  ف م ززيج 

ف ن زز ا ف مي ايززا  بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا جاهمززه فالخيال ززبم  زز  ف ياكيززر ف ريززبدل    ( 43%)
( F) قيمززا ذ ززك جيززدعا ف درف ززا  مخ زز  ييهززمنهب  ززا اخززر  ميريززرفم   زز  يةززجد( %57) جف  ب رززا

( 1,173) رريززززا در يزززز  عنززززد( 3.84) ف  دج يززززا قيميهززززب مززززه اك ززززر جازززز ( 132.81) ف مر ززززج ا
جازز  قيمززا مةنجيززا ( Beta( )0.66) كمززب   رززم قيمززا مةبمزز  فالنرززدفر  (0.05) جم ززيج  مةنجيززا

 عنزززد م زززيج  مةنجيزززا( 1.65) جاززز  اك زززر مزززه قيميهزززب ف  دج يزززا( 11.53) ف مر زززج ا( t)  دال زززا
مزززه ( 0.66)   جف يزز  يةنزز  فه يريززرف ماززدفر  جرززد  جفرززد   ززز  اززذف ف  ةززد ياززجد ف زز  يريززر( 0.05)

 ف ياكير ف ريبدل    ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا.
يؤكزززد ج زززجد ( 13-3) بم فوا يززا ف م رج زززا   زززبه مؤشززرفم ف  زززدج جع زز  م زززيج  ف  بمةززز 

ف ياكيزر ف ريزبدل    ز  قيزبد  ف مرزي  فالزرت     ف يا يديا ف ايبد  مه ف يرج  نه  يأ ير مةنجل   ةد
مزه فالخيال زبم ف ك يزا ( %18) مزب ن ز يع( R2) فذ   ر ازذف ف  ةزد ج جرزد   دال زا مةبمز  ف يرديزد

 ف مر زج ا( F)   م يج  ف  بمةبم فالا يا ف م رج ا  جيدعا مةنجييع قيما   ف ياكير ف ريبدل ع 
 جفه ف ن  ا ف مي ايا 1,62) ) عند در ي  رريا( 3.11) جا  اك ر مه قيميهب ف  دج يا( 13.80)
ميريرفم اخزر   زا ييهزمنهب مخ ز  ف درف زا  فج قزد ال يمكزه ف  زي ر  ع يهزب  كمزب     هب (82%)

( 3.72) ف مر ززج ا( t) جازز  قيمززا مةنجيززا  دال ززا( Beta( )0.43) نرززدفر  رززم قيمززا مةبمزز  فال
  جف يز  يشزير ف ز  فه ف يريزر (0.05)عند م زيج  مةنجيزا ( 1.66) جا  اك ر مه قيميهب ف  دج يا

مززه ف ياكيززر ف ريززبدل  زز  ف  بمةززبم ( 0.43)  زز  اززذف ف  ةززد  ماززدفر جرززد  جفرززد   ززيؤدل   زز  يريززر
 فالا يا ف م رج ا.

ف مي نزب  مزه ق ز   ايزبد  ف مرزي  فالزرتكس اذ  ف نيب   ج زجد يزأ ير مةنزجل  هزذف ف  ةزد  جية 
 ز  يرايزت ف ياكيزر ف ريزبدل  فل فه فعيمزبد نهز  ف يرزج  ( ف ركجميزا جفالا يزا) ف  بمةبم ف م رج زا

ف ركجميزززا ) مزززه ق ززز  قيزززبدفم ف  بمةزززبم ف م رج زززا قيزززبد  ف مرزززي  فالزرتمزززه ف ايزززبد  ف يا يديزززا ف ززز  
 زززجغ ي زززها  ززز  يزززجف ر ف ياكيزززر ف ريزززبدل  جرازززت ازززذف ف  ةزززد يزززأ ير فع ززز   ززز  ف  بمةزززبم ( فالا يزززاج 

 ف ركجميا ف م رج ا قيب ب  ب  بمةبم فالا يا ف م رج ا.
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  التفكير الريادي في اإلدارية القيادات لدى التغيير إدارة تأثير: 

 دال ززا ذفم ةنجيززام يززأ ير عالقززا عززه ج ززجد( 13-3) ف  ززدج  يالززع مؤشززرفم ف ير يزز   زز 
نززززجع   م ززززيج  ع زززز  ف ياكيززززر ف ريززززبدل  زززز  فتدفريززززا ف ايززززبدفم  ززززد  ف يرييززززر   ةززززد  دفر   رلززززب يا

 ف م ززززيج  مززززه  ك يززززر اقزززز  جازززز ( 0.000) ف دال ززززا م ززززيج  قيمززززا كبنززززم  ذ ف  بمةززززبم ف م رج ززززا 
 (%46) مززب ن زز يع( R2) ف يرديززد مةبمزز  فذ   ززر اززذف ف  ةززد  دال ززا  ( 0.05)   درف ززا فال يرفهز 

   بمةززبم فالا يززا ( %17)مزه فالخيال ززبم  زز  ف ياكيززر ف ريززبدل    بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا  ج
 ف رريززا در ززبم مابرنززا  ب  دج يززا عنززد  همززب ف مر ززج ا( F) مةنجيززا اززبييه ف ن زز ييه قيمززا جيززدعا

ف يريززر ف زز  فه ( Beta) كمززب يشززير قيمززا مةبمزز  فالنرززدفر جم ززيج  ف مةنجيززا ف م ينززا  زز  ف  ززدج  
   بمةزبم ( 0.68)  مادفر جرد  جفرد   هزذف ف  ةزد يزؤدل ف ز  يرييزر  ز  ف ياكيزر ف ريزبدل مزب ن ز يع

ف مر زج ا ( t)    بمةبم فالا يا ف م رج ا جاز  قيمزا مةنجيزا  دال زا (0.41)ف ركجميا ف م رج ا ج
 .(0.05) ك  منهب مابرنا  ب  دج يا عند م يج  مةنجيا 

ف مي نززب  مززه  ايززبد  ف مرززي  فالزرتعززه ج ززجد يززأ ير مةنززجل  هززذف ف  ةززد  جية ززر اززذ  ف نيززب    
 ز  يرايزت ف ياكيزر ف ريزبدل  فل فه ف ياكيزر ف ريزبدل ( ف ركجميزا جفالا يزا) ق   ف  بمةبم ف م رج ا

مزززه فدفر  قيبدفيهزززب  ةم يزززا ( ف ركجميزززا جفالا يزززا) ي زززيمد ماجمزززبم يرايازززع  ززز  ف  بمةزززبم ف م رج زززا
ف ف  ةززد فع زز  ن زز ا يززأ ير  زز  ف  بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا قيب ززب  ب  بمةززبم ف يرييززر  ج زز   اززذ
 فالا يا ف م رج ا.

 التفكيلللر  فللليقيلللادة المحللليط االزرق  أشلللرعة وتنفيلللذ التطلللوير عمميلللة بتطبيلللق البلللدء تلللأثير
 :الريادي

  رلززب يا دال ززا ذفم مةنجيززا يززأ ير عالقززا عززه ج ززجد( 31-3) ف  ززدج  يكشززغ مة يززبم 
 ف ياكيززر ف ريززبدل ع زز   زز  قيززبد  ف مرززي  فالزرت اشززرعا جينايززذ ف ي ززجير عم يززا  ي  يززت   ةززد ف  ززد 
 مززه  ك يززر اقز  جازز ( 0.000) ف دال ززا م زيج  قيمززا كبنززم  ذ نززجع  ف  بمةززبم ف م رج زا  م زيج 
 مززب ن زز يع( R2) ف يرديززد مةبمزز  فذ   ززر اززذف ف  ةززد  دال ززا  (0.05)   درف ززا فال يرفهزز  ف م ززيج 

   بمةزبم ( %39)فالخيال بم    ف ياكير ف ريبدل    بمةزبم ف ركجميزا ف م رج زا  جمه ( 53%)
 در ززبم مابرنززا  ب  دج يززا عنززد  همززب ف مر ززج ا( F) مةنجيززا اززبييه ف ن زز ييه قيمززا فالا يززا جيززدعا

ف زز  فه ( Beta) كمززب يشززير قيمززا مةبمزز  فالنرززدفر جم ززيج  ف مةنجيززا ف م ينززا  زز  ف  ززدج   ف رريززا
( 0.73) دفر جرززد  جفرززد   هززذف ف  ةززد يززؤدل ف زز  يرييززر  زز  ف ياكيززر ف ريززبدل مززب ن زز يعف يريززر  مازز

( t)    بمةبم فالا يا ف م رج ا جاز  قيمزا مةنجيزا  دال زا (0.62)   بمةبم ف ركجميا ف م رج ا ج
 .( 0.05) ف مر ج ا  ك  منهب مابرنا  ب  دج يا عند م يج  مةنجيا

ف ريزززبدل ف مي نزززب  مزززه ق ززز   ف ياكيزززر ير مةنزززجل  هزززذف ف  ةزززد جيؤكزززد ازززذ  ف نيزززب   عزززه ج زززجد يزززأ
   يرايت ف ياكير ف ريبدل  فذ فه ي  يت عم يا ف ي زجير ( ف ركجميا جفالا يا) ف  بمةبم ف م رج ا
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ف زز  يرايززت ف ياكيززر ف ريززبدل  زز  ف  بمةززبم  اقززربك مززب كبنززم قيززبد  ف مرززي  فوزرت جينايززذ فشززرعا 
جفمي زززك ازززذف ف  ةزززد فع ززز  ن ززز ا يزززأ ير  ززز  ف  بمةزززبم ف ركجميزززا   ( ف ركجميزززا جفالا يزززا) ف م رج زززا

 ف م رج ا قيب ب  ب  بمةبم فالا يا ف م رج ا.
قيزبد  فعيمبدف ع   مب يادا مزه نيزب   ف ير يز  ف يز  فكزدم ع ز  ج زجد يزأ ير مةنزجل و ةزبد  

 م ف م رج ززا زز  ف ياكيززر ف ريززبدل جع زز  م ززيج  نززجع  ف  بمةززب( م يمةززا جمناززرد ) ف مرززي  فالزرت
  يمكززه ق ززج  ف ارهززيا ف ارعيززا فالج زز  ف من  اززا مززه ف ارهززيا ف ر ي ززا ف  ب  ززا ( ف ركجميززا جفالا يززا)

 جيرااهب. 
 ( 31-3) جدولال

 المبحوثةفي الجامعات في التفكير الريادي  قيادة المحيط االزرق تأثير

 المتغير المعتمد 
 

 المتغير المستقل

 التفكير الريادي

نوع 
 الجامعة

Beta 
T 

 المحسوبة
Sig R2 

F 
 الجدولية المحسوبة

 قيادة المحيط االزرق
 ( مؤشر كمي) 

 2.37  * 250.88 6166 61666  * 15.84 6.77 حكومي
 2.57 * 29.02 6.32 61666 * 5.39 6.57 أهمي

رؤية القيادة الخاصة بقدرات 
 الموارد البشرية

 3184 * 140.29 6145 6,666 * 11.84 6167 حكومي
 3.11 * 10.06 6114 6,666 * 3.17 6.37 أهمي

نهج التحول من القيادة التقميدية 
 قيادة المحيط االزرقالى 

 3184 * 132.81 6143 6,666 * 11.53 6.66 حكومي

 3.11 * 13.80 6.18 6,666 * 3.72 6.43 أهمي

 إدارة التغيير لدى القيادات الدارية
 3184 * 190.63 6.46 6,666  * 13.81 6.68 حكومي

 3.11 * 21.11 6.17 6,666 * 4.60 6.41 أهمي
 البدء بتطبيق عممية التطوير

قيادة المحيط وتنفيذ أشرعة 
 االزرق

 3184 * 255.26 6.53 6,666 * 15.98 6.73 حكومي

 3.11 * 55.54 6.39 6,666 * 7.45 6162 أهمي

  (spss) نامجالمصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج بر 
N = (حكومي )175 N = (االهمي )64 *P ≤ 0.05 

 D.F  =4,170حكومي لممؤشر الكمي 

 D.F  =1,172حكومي لممؤشر الجزئي

 D.F  =4,59 الكميلممؤشر أهمي 
 D.F =1,62أهمي لممؤشر الجزئي 
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رياديلة فلي المعرفلة ال( مجتمعلة ومنفلردة) قيلادة المحليط االزرقتحميل عالقات تأثير ابعاد  -ت
 في الجامعات المبحوثة 

 ارهززيا ف ر ي ززا ف  ب  ززا ف يزز  ف ارهززيا ف ارعيززا ف  بنيززا مززه  يشززير اززذف ف ير يزز  ف زز  فخي ززبر 
قيزبد  ف مرزي  ين  ع   ج جد يأ ير مةنجل ذفم دال ا  رلب يا   ميرير ف م يا  ف ميم ز   أ ةزبد 

رج زا  ج ميب ةزا  ب  بمةزبم ف م ( بديزاف مةر زا ف ري)    ف ميريزر ف مةيمزد( م يمةا جمنارد ) فالزرت
 ز  ( م يمةزا) قيزبد  ف مرزي  فالزرتييهع ج جد يزأ ير مةنزجل و ةزبد ( 14-3) مة يبم ف  دج 

   ذ كبنززم قيمززا ( ف ركجميززا جفوا يززا) ف مةر ززا ف ريبديززا جع زز  م ززيج  نززجع  ف  بمةززبم ف م رج ززا
  ( 0.05) ل فال يرفهزز    درف ززاجازز  اقزز   ك يززر مززه ف م ززيج  ف مةنززج ( 0.000) م ززيج  ف دال ززا

مزه فالخيال ززبم ( %58) مزب ن ز يع( R2) ج دال زا مةبمز  ف يرديزد( م يمةزا) ج  زرم ازذ  فال ةزبد
 ف مر زج ا( F) ف ك يا    ف مةر ا ف ريبديا ع   م يج  ف  بمةبم ف ركجميا  جيدعا مةنجييزع قيمزا

 جم زيج  مةنجيزا( 4,170) يزاعند در ي  رر ( 2.37) جا  اك ر مه قيميهب ف  دج يا( 237.23)
يةزززجد   ززز  ميريزززرفم اخزززر   زززا ييهزززمنهب مخ ززز  ( %42)   جاه ف ن ززز ا ف مي ايزززا ف  ب رزززا( 0.05)

جاز  ( Beta( )0.76) ف درف ا  فج قد ال يمكزه ف  زي ر  ع يهزب  كمزب   رزم قيمزا مةبمز  فالنرزدفر
عنزد م زيج   (1.65) يزاجا  اك ر مزه قيميهزب ف  دج ( 15.40) ف مر ج ا( t) قيما مةنجيا  دال ا

 ماززدفر ( م يمةززا) قيززبد  ف مرززي  فالزرت  جف يزز  يشززير ف زز  فه ف يريززر  زز  ف ةززبد ( 0.05) مةنجيززا
مززه ف مةر ززا ف ريبديززا  زز  ف  بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا  ( 0.76) جرززد  جفرززد   ززيؤدل   زز  يريززر

ميزا ف م رج زا يةيمزد ع ز  جيةد مب يادا فشبر  ف   فه يرايزت ف مةر زا ف ريبديزا  ز  ف  بمةزبم ف ركج 
 .قيبد  ف مري  فالزرتمد  ي نيهب  أل ةبد ف مة ر  عه 

ياهزز  ف زز  ( 14-3) جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم فوا يززا ف م رج ززا   ززبه مؤشززرفم ف  ززدج  
 ز  ف مةر زا ف ريبديزا  فذ يشزير مةبمز  ( م يمةزا) قيزبد  ف مرزي  فوزرتج زجد يزأ ير مةنزجل و ةزبد 

مه فالخيال زبم ف ك يزا  ز  ( %43)   رم مب ن  يع( م يمةا) ذ  فال ةبدف   فه ا( R2) ف يرديد
 جازز  اك ززر مززه قيميهززب ف  دج يززا( 46.97) ف مر ززج ا( F) ف مةر ززا ف ريبديززا  جيززدعا مةنجييززع قيمززا

يةزجد ( %57)   جاه ف ن  ا ف مي ايا( 0.05) جم يج  مةنجيا( 4,59) عند در ي  رريا( 2.57)
منهب مخ ز  ف درف زا  فج قزد ال يمكزه ف  زي ر  ع يهزب  كمزب   رزم قيمزا     ميريرفم اخر   ا ييهز

جا  اك ر مه ( 6.85) ف مر ج ا( t) جا  قيما مةنجيا  دال ا( Beta( )0.66) مةبم  فالنردفر
   جف ي  يشير ف   فه ف يرير    ف ةبد قيزبد  (0.05)عند م يج  مةنجيا ( 1.66) قيميهب ف  دج يا
مزه ف مةر زا ف ريبديزا  ز  ( 0.66)  مادفر جرد  جفرد   يؤدل     يرير( ام يمة) ف مري  فالزرت

 قيزززبد  ف مرزززي  فالزرتف  بمةزززبم فالا يزززا ف م رج زززا  ج زززذ ك يمكزززه ف ازززج  فه فو ةزززبد ف مة زززر  عزززه 
 ف مي نب  مه ق   ف  بمةبم فالا يا ف م رج ا ي ها    يرايت ف مةر ا ف ريبديا. 
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 زز  ف مةر ززا ف ريبديززا جع زز  م ززيج  ( مناززرد ) ف مرززي  فالزرتقيززبد  ج يرديززد يززأ يرفم ف ةززبد  
يالزززع عزززه ( 14-3)    زززبه مة يزززبم ف  زززدج ( ف ركجميزززا جفالا يزززا) نزززجع  ف  بمةزززبم ف م رج زززا

 ج جد يأ ير مةنجل  ك   ةد مه فال ةبد    ف مةر ا ف ريبديا جع   ف نرج فالي :
  ية في المعرفة الريادية تأثير بعد رؤية القيادة الخاصة بقدرات الموارد البشر 

 دال ززززا ذفم مةنجيززززا يززززأ ير عالقززززا ج ززززجد( 14-3) ف  ززززدج  يةكززززس مؤشززززرفم ف ير يزززز   زززز  
 م ززيج  ع زز  ف مةر ززا ف ريبديززا  زز  ف  شززريا ف مززجفرد  اززدرفم ف خبلززا ف ايززبد  رؤيززا   ةززد  رلززب يا

 ف م زيج  همز  ك يزر اقز  جاز ( 0.000) ف دال زا م يج  قيما كبنم  ذ نجع  ف  بمةبم ف م رج ا 
مه ( %37) مب ن  يع( R2) ف يرديد مةبم  ج  ر اذف ف  ةد  دال ا  ( 0.05)   درف ا فال يرفه 

 ف ن زززز ا ف مي ايززززا جف  ب رززززا فالخيال ززززبم  زززز  ف مةر ززززا ف ريبديززززا    بمةززززبم ف ركجميززززا ف م رج ززززا  جاه
 ف مر زج ا( F) قيمزا ذ زك جيزدعا ف درف زا  مخ ز  ييهزمنهب  زا اخزر  ميريرفم     يةجد( 63%)
( 1,173) رريزززا در يززز  عنزززد( 3.84) كبنزززم ف يززز  ف  دج يزززا قيميهزززب مزززه اك زززر جاززز ( 100.70)

جاز  قيمزا مةنجيزا ( Beta( )0.61) كمب   رزم قيمزا مةبمز  فالنرزدفر  0.05) ) جم يج  مةنجيا
 عنزززد م زززيج  مةنجيزززا( 1.65) جاززز  اك زززر مزززه قيميهزززب ف  دج يزززا( 10.04) ف مر زززج ا( t)  دال زززا

مزززه ( 0.61) جف يزز  يةنزز  فه يريززرف ماززدفر  جرززد  جفرززد   ززز  اززذف ف  ةززد ياززجد ف زز  يريززر  ( 0.05)
 ف مةر ا ف ريبديا    ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا.

ياهزز  ف زز  ( 14-3) جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم فوا يززا ف م رج ززا   ززبه مؤشززرفم ف  ززدج  
ف مةر ززا ف ريبديززا  فذ   زز   شززرياف  ف مززجفرد  اززدرفم ف خبلززا ف ايززبد  رؤيززا ج ززجد يززأ ير مةنززجل   ةززد
مزززه فالخيال زززبم ( %19) ف ززز  فه ازززذف ف  ةزززد   زززر  جرزززد  مزززب ن ززز يع( R2) يشزززير مةبمززز  ف يرديزززد

جاز  اك زر مزه قيميهزب ( 14.41) ف مر زج ا( F) ف ك يا    ف مةر زا ف ريبديزا  جيزدعا مةنجييزع قيمزا
ميريرفم اخزر      هب %81) ) جفه ف ن  ا ف مي ايا 1,62) ) عند در ي  رريا( 3.11) ف  دج يا

  ززا ييهززمنهب مخ زز  ف درف ززا  فج قززد ال يمكززه ف  ززي ر  ع يهززب  كمززب   رززم قيمززا مةبمزز  فالنرززدفر
(Beta( )0.43 )جا  قيما مةنجيا  دال ا (t )جا  اك زر مزه قيميهزب ف  دج يزا( 3.80) ف مر ج ا 
اززذف ف  ةززد  ماززدفر جرززد    جف يزز  يشززير ف زز  فه ف يريززر  زز  ( ( 0.05عنززد م ززيج  مةنجيززا ( 1.66)

 مه ف مةر ا ف ريبديا    ف  بمةبم فالا يا ف م رج ا.( 0.43) جفرد   يؤدل     يرير
 ز   ايزبد  ف مرزي  فالزرتفعيمبدف ع   ف نيب   فعال  ييهع ج جد يأ ير مةنجل  هزذف ف  ةزد   

 مةر زا ف ريبديزا  ز   ز  يرايزت ف مةر زا ف ريبديزا  فل فه ف( ف ركجميا جفالا يزا) ف  بمةبم ف م رج ا
يةيمزززد ع زز  رؤيزززا قبديهزززب  ازززدرفم ف مزززجفرد ف  شزززريا  جفه ( ف ركجميزززا جفالا يزززا) ف  بمةززبم ف م رج زززا

 يأ ير اذف ف  ةد كبه جهجرب    ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا قيب ب  ب  بمةبم فالا يا ف م رج ا.
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 المعرفة الريادية فياالزرق قيادة المحيط  إلى التقميدية القيادة من التحول بعد نهج تأثير: 
 دال ززا ذفم مةنجيززا يززأ ير عالقززا ج ززجد( 14-3) ف  ززدج  ييهززع مززه مؤشززرفم ف ير يزز   زز  
 ع   ف مةر ا ف ريبديا    قيبد  ف مري  فالزرت     ف يا يديا ف ايبد  مه ف يرج  نه    ةد  رلب يا
 مززه  ك يززر اقز  جازز ( 0.000) ف دال ززا م زيج  قيمززا كبنززم  ذ نززجع  ف  بمةززبم ف م رج زا  م زيج 
 مززب ن زز يع( R2) ف يرديززد مةبمزز  ج  ززر اززذف ف  ةززد  دال ززا  ( 0.05)   درف ززا فال يرفهزز  ف م ززيج 

ف ن زز ا ف مي ايززا  مززه فالخيال ززبم  زز  ف مةر ززا ف ريبديززا    بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا جاه( 45%)
( F) قيمززا ذ ززك جيززدعا ف درف ززا  مخ زز  ييهززمنهب  ززا اخززر  ميريززرفم   زز  يةززجد( %55) جف  ب رززا

 رريزززا در يززز  عنزززد( 3.84) كبنزززم ف يززز  ف  دج يزززا قيميهزززب مزززه اك زززر جاززز ( 140.15) ف مر زززج ا
جا  قيما ( Beta( )0.67) كمب   رم قيما مةبم  فالنردفر  (0.05) جم يج  مةنجيا( 1,173)

يج  عنزززد م ززز( 1.66) جاززز  اك زززر مزززه قيميهزززب ف  دج يزززا( 11.84) ف مر زززج ا( t) مةنجيزززا  دال زززا
( 0.67)   جف ي  يةن  فه يريزرف مازدفر  جرزد  جفرزد   ز  ازذف ف  ةزد يازجد ف ز  يريزر( 0.05) مةنجيا

 مه ف مةر ا ف ريبديا    ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا.
يؤكزززد ج زززجد ( 14-3) جع زز  م زززيج  ف  بمةزززبم فوا يززا ف م رج زززا   زززبه مؤشززرفم ف  زززدج  

  ف مةر زا ف ريبديزا  ز  قيبد  ف مرزي  فالزرت     ف يا يديا ف ايبد  مه ف يرج  نه  يأ ير مةنجل   ةد
مزه فالخيال زبم ف ك يزا ( %29) مزب ن ز يع( R2) فذ   ر ازذف ف  ةزد ج جرزد   دال زا مةبمز  ف يرديزد
جازززز  اك ززززر مززززه قيميهززززب ( 20.45) ف مر ززززج ا( F)  زززز  ف مةر ززززا ف ريبديززززا  جيززززدعا مةنجييززززع قيمززززا

ميريزرفم اخزر    ز  هب (%71) جفه ف ن ز ا ف مي ايزا 1,62) ) عند در ي  رريزا( 3.11) ف  دج يا
  ززا ييهززمنهب مخ زز  ف درف ززا  فج قززد ال يمكززه ف  ززي ر  ع يهززب  كمززب   رززم قيمززا مةبمزز  فالنرززدفر

(Beta( )0.50 )جا  قيما مةنجيا  دال ا (t )جا  اك زر مزه قيميهزب ف  دج يزا( 4.52) ف مر ج ا 
  يشززير ف ززز  فه ف يريززر  زز  ازززذف ف  ةززد  ماززدفر جرزززد    جف يزز(0.05)عنززد م ززيج  مةنجيزززا ( 1.66)

 مه ف مةر ا ف ريبديا    ف  بمةبم فالا يا ف م رج ا.( 0.50) جفرد   يؤدل     يرير
ع يع ج   هج  مب يادا مه نيب   ير ي  يمكه ف اج  فه نه  ف يرزج  مزه ف ايزبد  ف يا يديزا  
ي ها    فكي زبب ( ف ركجميا جفالا يا) رج اف ذل يةيمد  ف  بمةبم ف م  قيبد  ف مري  فالزرتف   

ف مةر ززا ف ريبديززا  ج ززب م فع زز  م ززيجيبم فال ززهبا  هززذف ف  ةززد  زز  ف  بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا 
 قيب ب  ب  بمةبم فالا يا ف م رج ا.

  المعرفة الريادية في اإلدارية القيادات لدى التغيير إدارة تأثير: 
 دال زا ذفم مةنجيزا يزأ ير عالقزا عزه ج زجد( 14-3) ف  زدج  يالزع مؤشزرفم ف ير يز   ز  
نززززجع   م ززززيج  ع زززز  ف مةر ززززا ف ريبديززززا  زززز  فتدفريززززا ف ايززززبدفم  ززززد  ف يرييززززر   ةززززد  دفر   رلززززب يا

 ف م ززززيج  مززززه  ك يززززر اقزززز  جازززز ( 0.000) ف دال ززززا م ززززيج  قيمززززا كبنززززم  ذ ف  بمةززززبم ف م رج ززززا 
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 (%48) مززب ن زز يع( R2) ف يرديززد مةبمزز  فذ   ززر اززذف ف  ةززد  دال ززا  ( 0.05)   درف ززا فال يرفهز 
   بمةزبم فالا يزا ( %29)مه فالخيال زبم  ز  ف مةر زا ف ريبديزا    بمةزبم ف ركجميزا ف م رج زا  ج

 ف رريززا در ززبم مابرنززا  ب  دج يززا عنززد  همززب ف مر ززج ا( F) مةنجيززا اززبييه ف ن زز ييه قيمززا جيززدعا
ف زز  فه ف يريززر ( Beta) مةبمزز  فالنرززدفركمززب يشززير قيمززا  جم ززيج  ف مةنجيززا ف م ينززا  زز  ف  ززدج  

   بمةزبم ( 0.69)  مادفر جرد  جفرد   هذف ف  ةد يزؤدل ف ز  يرييزر  ز  ف مةر زا ف ريبديزا مزب ن ز يع
ف مر ج ا ( t)  بمةبم فالا يا ف م رج ا جا  قيما مةنجيا  دال ا   (0.53) ف م رج ا جف ركجميا 

 .(0.05)  ك  منهب مابرنا  ب  دج يا عند م يج  مةنجيا

جيؤكد اذ  ف نيب   ع   دجر فدفر  ف يريير كجنع جفردف مزه ركزب ز قيزبد  ف مرزي  فالزرت  ز   
  فل فه ف مةر زززا ف ريبديزززا (ف ركجميزززا جفالا يزززا) يرايزززت ف مةر زززا ف ريبديزززا  ززز  ف  بمةزززبم ف م رج زززا
بدفيهزززب  ةم يزززا مزززه فدفر  قي( ف ركجميزززا جفالا يزززا) ي زززيمد ماجمزززبم يرايازززع  ززز  ف  بمةزززبم ف م رج زززا

ف يرييززر  ج زز   اززذف ف  ةززد فع زز  ن زز ا يززأ ير  زز  ف  بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا قيب ززب  ب  بمةززبم 
 فالا يا ف م رج ا.

  المعرفللة  فلليقيللادة المحلليط االزرق  أشللرعة وتنفيللذ التطللوير عمميللة بتطبيللق البللدء تللأثير
 :الريادية

  رلززب يا دال ززا ذفم جيززامةن يززأ ير عالقززا عززه ج ززجد( 14-3) ف  ززدج  يكشززغ مة يززبم 
 ف مةر ززا ف ريبديززا ع زز   زز  قيززبد  ف مرززي  فالزرت اشززرعا جينايززذ ف ي ززجير عم يززا  ي  يززت   ةززد ف  ززد 
 مززه  ك يززر اقز  جازز ( 0.000) ف دال ززا م زيج  قيمززا كبنززم  ذ نززجع  ف  بمةززبم ف م رج زا  م زيج 
 مزب ن ز يع( R2) ف يرديزد  مةبمز فذ   زر ازذف ف  ةزد  دال زا  ( 0.05)   درف زا فال يرفهز  ف م زيج 

   بمةزبم ( %43)مه فالخيال بم    ف مةر ا ف ريبديا    بمةبم ف ركجميزا ف م رج زا  ج( 54%)
 در ززبم مابرنززا  ب  دج يززا عنززد  همززب ف مر ززج ا( F) مةنجيززا اززبييه ف ن زز ييه قيمززا فالا يززا جيززدعا

ف زز  فه ( Beta) فالنرززدفر كمززب يشززير قيمززا مةبمزز  جم ززيج  ف مةنجيززا ف م ينززا  زز  ف  ززدج   ف رريززا
( 0.74) ف يريززر  ماززدفر جرززد  جفرززد   هززذف ف  ةززد يززؤدل ف زز  يرييززر  زز  ف مةر ززا ف ريبديززا مززب ن زز يع

( t)    بمةبم فالا يا ف م رج ا جا  قيما مةنجيا  دال ا( 0.66)    بمةبم ف ركجميا ف م رج ا ج
 .( 0.05) ف مر ج ا  ك  منهب مابرنا  ب  دج يا عند م يج  مةنجيا

قيزبد  ف مرزي  جيؤكد اذ  ف نيب   عه ج جد يأ ير مةنجل  هزذف ف  ةزد كجنزع جفرزدف مزه ركزب ز  
 ز  يرايزت ف مةر زا ف ريبديزا  فذ ( ف ركجميزا جفالا يزا) ف مي نب  مزه ق ز  ف  بمةزبم ف م رج زا فالزرت

 م رج زززا ززز  ف  بمةزززبم ف  قيزززبد  ف مرزززي  فالزرتفه ف  زززد   ي  يزززت عم يزززا ف ي زززجير جينايزززذ فشزززرعا 
ي زززه  فكي زززبب ف مةر زززا ف ريبديزززا  جفمي زززك ازززذف ف  ةزززد فع ززز  ن ززز ا يزززأ ير  ززز  ( ف ركجميزززا جفالا يزززا)

 ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا قيب ب  ب  بمةبم فالا يا ف م رج ا.
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قيززبد  فعيمزبدف ع زز  مززب ياززدا مززه نيزب   ف ير يزز  ف يزز  فكززدم ع زز  ج زجد يززأ ير مةنززجل و ةززبد 
  ز  ف مةر زا ف ريبديززا جع ز  م زيج  نزجع  ف  بمةزبم ف م رج ززا( جمنازرد  م يمةزا) ف مرزي  فالزرت

   يمكه ق ج  ف ارهيا ف ارعيا ف  بنيا مه ف ارهيا ف ر ي ا ف  ب  ا جيرااهب. ( ف ركجميا جفالا يا)

 ( 14-3) جدولال

 المبحوثة الجامعاتفي المعرفة الريادية قيادة المحيط االزرق أثر 

 المتغير المعتمد 
 

 تغير المستقلالم

 المعرفة الريادية

نوع 
 الجامعة

Beta 
T 

 المحسوبة
Sig R2 

F 
 الجدولية المحسوبة

 قيبد  ف مري  فالزرت
 ( مؤشر ك  ) 

 2.37 237.23 1.58 1.111 15.40 0.76 ركجم 

 2.57 46.97 1.43 1.111 6.85 1.66 اا  

رؤيا ف ايبد  ف خبلا  ادرفم 
 ف مجفرد ف  شريا

 3.84 111.71 1.37 11111 11.14 1.61 ركجم 

 3.11 14.41 1.19 11111 3.79 1.43 اا  

نه  ف يرج  مه ف ايبد  ف يا يديا 
 قيبد  ف مري  فالزرتف   

 3.84 141.15 1.45 11111 11.84 1.67 ركجم 

 3.11 21.45 1.25 11111 4.52 1.51 اا  

 دفر  ف يريير  د  ف ايبدفم 
 فالدفريا

 3.84 161.12 1.48 11111 12.69 1.69 ركجم 

 3.11 24.15 1.28 11111 4.91 1.53 اا  

ف  د   ي  يت عم يا ف ي جير 
 جينايذ اشرعا ف ياكير ف ريبدل

 3.84 213.73 1.54 11111  *14.27 1.74 ركجم 

 3.11 471664 6.43 6,666 *6196 6166 أهمي

  (spss) رنبم مه  عدفد ف  بر ا  عيمبدفع ع   نيب    المصدر: 

N = (حكومي )175 N = (االهمي )64 *P ≤ 0.05 

 D.F  =4,176حكومي لممؤشر الكمي 
 D.F =1,172حكومي لممؤشر الجزئي 

 D.F  =4,59 الكميلممؤشر  أهمي
 D.F  =1,62أهمي لممؤشر الجزئي
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الجامعة  في متطمبات( مجتمعة) والذكاء الرياديقيادة المحيط االزرق تحميل عالقات تأثير  -2
 الريادية في الجامعات المبحوثة:

يهدغ اذف ف ير ي  ف   فخي بر ف ارهزيا ف ر ي زا ف رف ةزا جف ارهزيبم ف ارعيزا ف من  ازا عنهزب  
 جع   ف نرج فالي :

في متطمبات الجامعة ( مجتمعة) والذكاء الرياديقيادة المحيط االزرق تحميل عالقات تأثير  -أ 
 وثة:الريادية في الجامعات المبح

يشير اذف ف ير ي  ف   فخي بر ف ارهيا ف ر ي ا ف رف ةا ف ي  ين  ع   ج جد يأ ير مةنجل  
( م يمةززا) جف ززذكب  ف ريززبدل ايززبد  ف مرززي  فالزرتذفم دال ززا  رلززب يا   ميريززر ف م ززيا  ف ميم زز   

 م ف  زدج  ب  بمةبم ف م رج ا  ج ميب ةزا مة يزب( مي   بم ف  بمةا ف ريبديا)    ف ميرير ف مةيمد
 زز  ( م يمةززا) جف ززذكب  ف ريززبدل فالزرت ف مرززي قيززبد  ييهززع ج ززجد يززأ ير مةنززجل و ةززبد ( 3-15)

   ذ ( ف ركجميزززا جفوا يزززا) مي   زززبم ف  بمةزززا ف ريبديزززا جع ززز  م زززيج  نزززجع  ف  بمةزززبم ف م رج زززا
 ف ززاجازز  اقزز   ك يززر مززه ف م ززيج  ف مةنززجل فال يرفهزز    در ( 0.000) كبنززم قيمززا م ززيج  ف دال ززا

مززه ( %39) مززب ن زز يع( R2) ج دال ززا مةبمزز  ف يرديززد( م يمةززا)   ج  ززرم اززذ  فال ةززبد( 0.05)
فالخيال ززززبم ف ك يززززا  زززز  مي   ززززبم ف  بمةززززا ف ريبديززززا ع زززز  م ززززيج  ف  بمةززززبم ف ركجميززززا  جيززززدعا 

عنزززد در يززز  ( 2.11) جاززز  اك زززر مزززه قيميهزززب ف  دج يزززا( 111.42) ف مر زززج ا( F) مةنجييزززع قيمزززا
يةزززززجد   ززززز  ( %61)   جاه ف ن ززززز ا ف مي ايزززززا ف  ب رزززززا( 0.05) جم زززززيج  مةنجيزززززا( 6,168) رريزززززا

ميريزززرفم اخزززر   زززا ييهزززمنهب مخ ززز  ف درف زززا  فج قزززد ال يمكزززه ف  زززي ر  ع يهزززب  كمزززب   رزززم قيمزززا 
جازز  اك ززر ( 10.57) ف مر ززج ا( t) جازز  قيمززا مةنجيززا  دال ززا( Beta( )0.63) مةبمزز  فالنرززدفر

  جف يز  يشزير ف ز  فه ف يريزر  ز  ف ةزبد ( 0.05) عند م يج  مةنجيزا( 1.65) مه قيميهب ف  دج يا
( 0.63)  ماززدفر جرززد  جفرززد   ززيؤدل   زز  يريززر( م يمةززا) جف ززذكب  ف ريززبدل قيززبد  ف مرززي  فالزرت

 مززه مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا  زز  ف  بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا  جراززت ف  ةززديه ف ميم  ززيه ب
  كزز  منهمززب( R2) فع زز  ن ززب ف يززأ ير فذ   زز  قززيا مةبمزز  ف يرديززد(  ريززبدلفدفر  ف يرييززر جف ياكيززر ف)
( 0.61  0.62)  ك  منهمب( Beta) ع   ف يجف    كمب   رم قيا مةبم  فالنردفر( 0.38 ,0.37)

ع زز  ف يززجف    جاززذف يؤشززر  ززبه مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا ي ززيمد ماجمززبم يراياهززب  زز  ف  بمةززبم 
 جف ذكب  ف ريبدل. قيبد  ف مري  فالزرتمد  ي نيهب  أل ةبد ف مة ر  عه ف ركجميا ف م رج ا مه 

ياهزز  ف زز  ( 15-3) جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم فوا يززا ف م رج ززا   ززبه مؤشززرفم ف  ززدج  
 ز  مي   زبم ف  بمةزا ( م يمةزا) جف زذكب  ف ريزبدل قيبد  ف مرزي  فالزرتج جد يأ ير مةنجل و ةبد 

( %41)   زرم مزب ن ز يع( م يمةزا) ف ز  فه ازذ  فال ةزبد( R2) ديدف ريبديا  فذ يشير مةبم  ف ير
 ف مر ززززج ا( F) مززززه فالخيال ززززبم ف ك يززززا  زززز  مي   ززززبم ف  بمةززززا ف ريبديززززا  جيززززدعا مةنجييززززع قيمززززا
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 جم ززيج  مةنجيززا( 6,54) عنززد در يزز  رريززا( 2.29) جازز  اك ززر مززه قيميهززب ف  دج يززا( 43.32)
يةزززجد   ززز  ميريزززرفم اخزززر   زززا ييهزززمنهب مخ ززز  ( %59)   جاه ف ن ززز ا ف مي ايزززا ف  ب رزززا( 0.05)

جاز  ( Beta( )0.64) ف درف ا  فج قد ال يمكزه ف  زي ر  ع يهزب  كمزب   رزم قيمزا مةبمز  فالنرزدفر
عنززد م ززيج  ( 1.66) جازز  اك ززر مززه قيميهززب ف  دج يززا( 6.58) ف مر ززج ا( t) قيمززا مةنجيززا  دال ززا

 قيزبد  ف مرزي  فالزرتف   فه ف يريزر  ز  ف ةزبد جف ي  يشير ( 64) جدر ا رريا  ( ( 0.05مةنجيا 
مزه مي   زبم ف  بمةزا ( 0.64)  مازدفر جرزد  جفرزد   زيؤدل   ز  يريزر( م يمةزا) جف ذكب  ف ريزبدل

ف ياكيزززر ) ف ريبديزززا  ززز  ف  بمةزززبم فالا يزززا ف م رج زززا  ج زززب م فع ززز  ف زززهبمبم ف يزززأ ير مزززه  ةزززدل
ع ز  ف يزجف   ( 0.36 0.44) بمز  ف يرديزد مزب ن ز يع  فذ   زرف  دال زا مة( ف ريبدل جف مةر ا ف ريبديا

 ف زذل   ز ( Beta) مه فالخيال بم ف ك يا    مي   بم ف  بمةزا ف ريبديزا  جكزذ ك مةبمز  فالنرزدفر
ع زز  ف يززجف    كزز  منهمززب  جيشززير ذ ززك ف زز  فه يرايززت مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا ( 0.60  0.67)

 قيززبد  ف مرززي  فالزرتميالكهززب  أل ةززبد ف مة ززر  عززه  زز  ف  بمةززبم فالا يززا ف م رج ززا يةيمززد ع زز  ف
 جف ذكب  ف ريبدل.

قيزززبد  ف مرزززي  فعيمزززبدف ع ززز  ف نيزززب   فعزززال  ييهزززع ف زززدجر ف زززذل يمبر زززع كززز  مزززه ميريزززرل  
جف ززذكب  ف ريززبدل  دال ززا ف ةبدامززب  زز  يرايززت مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا  جع زز  نرززج يؤكززد  فالزرت

بم ف  بمةززززا ف ريبديززززا  زززز  ف  بمةززززبم يب يراززززب  زززز  يرايززززت مي   ززززج ( م يمةززززا) ف ززززهبا ي ززززك فال ةززززبد
 ف م رج ا جع   نرج ياجدنب ف   ق ج  ف ارهيا ف ر ي ا ف رف ةا.
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 ( 15-3) الجدول
في متطمبات الجامعة الريادية في ( مجتمعة) والذكاء الرياديقيادة المحيط االزرق أثر 

 الجامعات المبحوثة.

 المعتمد المتغير 
 
 المستقل المتغير 

 متطمبات الجامعة الريادية

نوع 
 الجامعة

Beta 

  

R2 

F 

T 

 المحسوبة
Sig الجدولية المحسوبة 

 رؤيا ف ايبد  ف خبلا  ادرفم ف مجفرد

 ف  شريا

 3.84 *36.27 0.17 0.000 *6.02 0.42 ركجم 

 3.11 *10.18 0.14 11112 *3.19 0.38 اا  

ف   نه  ف يرج  مه ف ايبد  ف يا يديا 
 ف مري  فالزرت  قيبد

 0.26 0.000 *7.75 0.51 ركجم 
60.01* 

 
2.84 

 0.17 0.001 *3.60 0.42 اا  
12.99* 

 
3.11 

  دفر  ف يريير  د  ف ايبدفم فالدفريا
 0.38 0.000 *10.26 0.62 ركجم 

105.16* 
 

3.84 

 3.11 *16.42 0.21 0.000 *4.05 0.46 اا  

جينايذ ف  د   ي  يت عم يا ف ي جير 
 قيبد  ف مري  فالزرتاشرعا 

 3.84 *67.99 0.28 0.000 *8.25 0.53 ركجم 

 3.11 *20.83 0.25 0.000 *4.56 0.50 اا  

 ف ياكير ف ريبدل
 3.84 *101.82 0.37 11111 *10.10 0.61 ركجم 

 3.11 *49.22 0.44 0.000 *7.07 0.67 اا  

 ف مةر ا ف ريبديا
 3.84 *786.7 0.33 0.000 *9.32 158 ركجم 

 3.11 *34.64 0.36 0.000 *5.87 0.60 اا  

 جف ذكب  ف ريبدلقيبد  ف مري  فالزرت 
 ( مؤشر ك  )

 2.11 *111.42 0.39 0.000 *10.56 0.63 ركجم  

 2129 *43.32 0.41 0.000 *6.58 0.64 أهمي

  (spss) : مه  عدفد ف  بر ا  عيمبدفع ع   نيب    رنبم المصدر
N = (وميحك )175 N = (االهمي )64 *P ≤ 0.05 

 D.F  =6,168حكومي لممؤشر الكمي 

 D.F =1,173حكومي لممؤشر الجزئي
 D.F  =6,58 الكميلممؤشر  أهمي

 D.F =1,63أهمي لممؤشر الجزئي
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فلي متطمبلات الجامعلة ( مجتمعلة ومنفلردة) قيلادة المحليط االزرقتحميل عالقات تأثير ابعاد -ب
 معات المبحوثة الريادية في الجا

يشير اذف ف ير يز  ف ز  فخي زبر ف ارهزيا ف ارعيزا فالج ز  مزه ف ارهزيا ف ر ي زا ف رف ةزا ف يز   
م يمةززززا ) قيززززبد  ف مرززززي  فالزرتيززززن  ع زززز  ج ززززجد يززززأ ير مةنززززجل ذفم دال ززززا  رلززززب يا و ةززززبد 

( 16-3)    مي   بم ف  بمةا ف ريبديا  ب  بمةبم ف م رج ا  ج ميب ةا مة يبم ف  دج ( جمنارد 
 ز  مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديزا ( م يمةزا) قيزبد  ف مرزي  فالزرتييهع ج جد يزأ ير مةنزجل و ةزبد 

    ذ كبنزززم قيمزززا م زززيج  ف دال زززا( ف ركجميزززا جفوا يزززا) جع ززز  م زززيج  نزززجع  ف  بمةزززبم ف م رج زززا
  ج  زززرم ازززذ  ( 0.05) جاززز  اقززز   ك يزززر مزززه ف م زززيج  ف مةنزززجل فال يرفهززز    درف زززا( 0.000)
مززه فالخيال ززبم ف ك يززا  زز  ( %34) مززب ن زز يع( R2) ج دال ززا مةبمزز  ف يرديززد( م يمةززا) ال ةززبدف

 ف مر زج ا( F) مي   بم ف  بمةا ف ريبديا ع   م يج  ف  بمةبم ف ركجميا  جيدعا مةنجييزع قيمزا
 جم ززيج  مةنجيززا( 4,170) عنزد در يزز  رريززا( 2.37) جاز  اك ززر مززه قيميهززب ف  دج يززا( 88.53)
يةزززجد   ززز  ميريزززرفم اخزززر   زززا ييهزززمنهب مخ ززز  ( %66) جاه ف ن ززز ا ف مي ايزززا ف  ب رزززا  ( 0.05)

جاز  ( Beta( )0.58) ف درف ا  فج قد ال يمكزه ف  زي ر  ع يهزب  كمزب   رزم قيمزا مةبمز  فالنرزدفر
عنززد م ززيج  ( 1.65) جازز  اك ززر مززه قيميهززب ف  دج يززا( 9.41) ف مر ززج ا( t) قيمززا مةنجيززا  دال ززا

 ماززدفر ( م يمةززا) قيززبد  ف مرززي  فالزرت  جف يزز  يشززير ف زز  فه ف يريززر  زز  ف ةززبد ( 0.05) مةنجيززا
مززه مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا  زز  ف  بمةززبم ف ركجميززا ( 0.58) جرززد  جفرززد   ززيؤدل   زز  يريززر

ف م رج ززا  جيشززير ذ ززك ف زز  فه مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا ي ززيمد ماجمززبم يراياززع  زز  ف  بمةززبم 
جع ز  م زيج  ف  بمةزبم  ،قيزبد  ف مرزي  فالزرتمزه ي نز  فو ةزبد ف مة زر  عزه ف ركجميزا ف م رج زا 

قيززبد  ياهزز  ف زز  ج ززجد يززأ ير مةنززجل و ةززبد ( 16-3) فوا يززا ف م رج ززا   ززبه مؤشززرفم ف  ززدج 
ف ز  فه ( R2)    مي   بم ف  بمةزا ف ريبديزا  فذ يشزير مةبمز  ف يرديزد( م يمةا) ف مري  فالزرت
مززه فالخيال ززبم ف ك يززا  زز  مي   ززبم ف  بمةززا ( %30)   ززرم مززب ن زز يع (م يمةززا) اززذ  فال ةززبد

( 2157) جازز  اك ززر مززه قيميهززب ف  دج يززا( 26.03) ف مر ززج ا( F) ف ريبديززا  جيززدعا مةنجييززع قيمززا
يةززجد ( %70)   جاه ف ن زز ا ف مي ايزا ف  ب رززا( 0.05) جم ززيج  مةنجيزا( 4,59) عنزد در يزز  رريزا

ب مخ ز  ف درف زا  فج قزد ال يمكزه ف  زي ر  ع يهزب  كمزب   رزم قيمزا     ميريرفم اخر   ا ييهزمنه
جا  اك ر مه ( 5.10) ف مر ج ا( t) جا  قيما مةنجيا  دال ا( Beta( )0.54) مةبم  فالنردفر
قيزبد    جف ي  يشزير ف ز  فه ف يريزر  ز  ف ةزبد (0.05)عند م يج  مةنجيا ( 1.66) قيميهب ف  دج يا
مززه مي   ززبم ف  بمةززا ( 0.54)  ماززدفر جرززد  جفرززد   ززيؤدل   زز  يريززر( م يمةززا) ف مرززي  فالزرت

ف ريبديا    ف  بمةبم فالا يا ف م رج ا  جازذف يةنز  فه ي نز  فو ةزبد ف مة زر  عزه ف ياكيزر ف ريزبدل 
 مه ق   ف  بمةبم فالا يا ف م رج ا ي ها    يرايت مي   بم ف  بمةا ف ريبديا.
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 ز  مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديزا جع ز  ( منارد ) ري  فالزرتقيبد  ف مج يرديد يأ يرفم ف ةبد  
يالزع ( 16-3)    زبه مة يزبم ف  زدج ( ف ركجميزا جفالا يزا) م يج  نزجع  ف  بمةزبم ف م رج زا

 عه ج جد يأ ير مةنجل  ك   ةد مه فال ةبد    مي   بم ف  بمةا ف ريبديا جع   ف نرج فالي :
  الموارد البشرية في متطمبات الجامعة الريادية تأثير بعد رؤية القيادة الخاصة بقدرات 

 دال ززززا ذفم مةنجيززززا يززززأ ير عالقززززا ج ززززجد( 16-3) ف  ززززدج  يةكززززس مؤشززززرفم ف ير يزززز   زززز  
 ع زز  مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا  زز  ف  شززريا ف مززجفرد  اززدرفم ف خبلززا ف ايززبد  رؤيززا   ةززد  رلززب يا
    بمةبم ف ركجميا ج( 0.000) دال اف  م يج  قيما كبنم  ذ نجع  ف  بمةبم ف م رج ا  م يج 

 ج  زززر ازززذف ف  ةزززد  دال زززا  ( 0.05)   درف زززا فال يرفهزز  ف م زززيج  مزززه  ك يزززر اقززز  جازز ( 0.002)
مه فالخيال بم    مي   بم ف  بمةا ف ريبديا    بمةزبم ( %17) مب ن  يع( R2) ف يرديد مةبم 

 ف  دج يززا قيميهززب مززه اك ززر جازز ( 36.27) ف مر ززج ا( F) قيمززا ذ ززك جيززدعا ف ركجميززا ف م رج ززا 
كمززب   رززم قيمززا مةبمزز    0.05) ) جم ززيج  مةنجيززا( 1,173) رريززا در يزز  عنززد( 3.84) ف  ب رززا

جا  اك ر مزه قيميهزب ( 6.02) ف مر ج ا( t) جا  قيما مةنجيا  دال ا( Beta( )0.42) فالنردفر
مادفر  جرزد  جفرزد   ز  ازذف   جف ي  يةن  فه يريرف ( 0.05) عند م يج  مةنجيا( 1.65) ف  دج يا

 ا    ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا.مه مي   بم ف  بمةا ف ريبدي( 0.42) ف  ةد ياجد ف   يرير
ياهزز  ف زز  ( 16-3) جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم فوا يززا ف م رج ززا   ززبه مؤشززرفم ف  ززدج  

 زززبم ف  بمةزززا مي    ززز  ف  شزززريا ف مزززجفرد  ازززدرفم ف خبلزززا ف ايزززبد  رؤيزززا ج زززجد يزززأ ير مةنزززجل   ةزززد
مزززه ( %14) ف ززز  فه ازززذف ف  ةزززد   زززر  جرزززد  مزززب ن ززز يع( R2) ف ريبديزززا  فذ يشزززير مةبمززز  ف يرديزززد

( 10.06) ف مر زج ا( F) فالخيال بم ف ك يا  ز  مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديزا  جيزدعا مةنجييزع قيمزا
بمززز    كمزززب   رزززم قيمزززا مة(1,62) عنزززد در يززز  رريزززا( 3.11) جاززز  اك زززر مزززه قيميهزززب ف  دج يزززا

جا  اك ر مزه قيميهزب ( 3.19) ف مر ج ا( t) جا  قيما مةنجيا  دال ا( Beta( )0.38) فالنردفر
  جف يز  يشزير ف ز  فه ف يريزر  ز  ازذف ف  ةزد  مازدفر (0.05)عند م يج  مةنجيزا ( 1.66) ف  دج يا

ا مزززه مي   زززبم ف  بمةزززا ف ريبديزززا  ززز  ف  بمةزززبم فالا يززز( 0.38) جرزززد  جفرزززد   زززيؤدل   ززز  يريزززر
 ف م رج ا.
 ايزززبد  ف مرزززي  فالزرتجية زززر نيزززب   ف ير يززز  فعزززال  عزززه ج زززجد يزززأ ير مةنزززجل  هزززذف ف  ةزززد   

 ز  يرايزت مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديززا  ( ف ركجميزا جفالا يزا) ف مي نزب  مزه ق ز  ف  بمةزبم ف م رج زا
يا ي ززها  زز   اززدرفم ف مززجفرد ف  شززر ( ف ركجميززا جفالا يززا) فل فه رؤيززا قيززبدفم ف  بمةززبم ف م رج ززا

يرايززت مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا  جفه فع زز  م ززيجيبم فال ززهبا كبنززم  زز  ف  بمةززبم ف ركجميززا 
 ف م رج ا قيب ب  ب  بمةبم فالا يا ف م رج ا.
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 متطمبات الجامعة  فيقيادة المحيط االزرق  إلى التقميدية القيادة من التحول بعد نهج تأثير
 :الريادية

 دال ززا ذفم مةنجيززا يززأ ير عالقززا ف زز  ج ززجد( 16-3) ف  ززدج  يشززير مة يززبم ف ير يزز   زز  
مي   ززبم ف  بمةززا   زز  قيززبد  ف مرززي  فالزرت   زز  ف يا يديززا ف ايززبد  مززه ف يرززج  نهزز    ةززد  رلززب يا
( 0.000) ف دال زززززا م زززززيج  قيمزززززا كبنزززززم  ذ نزززززجع  ف  بمةزززززبم ف م رج زززززا  م زززززيج  ع ززززز  ف ريبديزززززا

ج  ر   ( 0.05)   درف ا فال يرفه  ف م يج  مه  ك ير اق  جا  (0.001)   بمةبم ف ركجميا ج
مزه فالخيال زبم  ز  مي   زبم ف  بمةزا ( %26) مزب ن ز يع( R2) ف يرديزد مةبمز  اذف ف  ةزد  دال زا

 مزه اك زر جاز ( 60.01) ف مر زج ا( F) قيمزا ذ ك جيدعا ف ريبديا    بمةبم ف ركجميا ف م رج ا 
كمزب   رزم قيمزا   (0.05) جم زيج  مةنجيزا( 1,173) رريزا در يز  عنزد( 3.84) ف  دج يزا قيميهب

جا  اك ر مه ( 7.75) ف مر ج ا( t) جا  قيما مةنجيا  دال ا( Beta( )0.51) مةبم  فالنردفر
  جف يز  يةنز  فه يريزرف مازدفر  جرزد  جفرزد  ( 0.05) عنزد م زيج  مةنجيزا( 1.65) قيميهب ف  دج يزا

  ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا  زز  ف  بمةززبم ف ركجميززا مززه مي ( 0.51)  زز  اززذف ف  ةززد ياززجد ف زز  يريززر
 ف م رج ا.
يؤكزززد ج زززجد ( 16-3) جع زز  م زززيج  ف  بمةزززبم فوا يززا ف م رج زززا   زززبه مؤشززرفم ف  زززدج  

مي   بم ف  بمةا     قيبد  ف مري  فالزرت     ف يا يديا ف ايبد  مه ف يرج  نه  يأ ير مةنجل   ةد
مزززززه ( %17) مزززززب ن ززززز يع( R2)  زززززا مةبمززززز  ف يرديزززززدف ريبديزززززا  فذ   زززززر ازززززذف ف  ةزززززد ج جرزززززد   دال

( 12.99) ف مر زج ا( F) فالخيال بم ف ك يا  ز  مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديزا  جيزدعا مةنجييزع قيمزا
  كمزززب   رزززم قيمزززا مةبمززز  1,62) ) عنزززد در يززز  رريزززا( 3.11) جاززز  اك زززر مزززه قيميهزززب ف  دج يزززا

جا  اك ر مزه قيميهزب ( 3.60) ف مر ج ا (t) جا  قيما مةنجيا  دال ا( Beta( )0.42) فالنردفر
  جف يز  يشزير ف ز  فه ف يريزر  ز  ازذف ف  ةزد  مازدفر (0.05)عند م يج  مةنجيزا ( 1.66) ف  دج يا

مزززه مي   زززبم ف  بمةزززا ف ريبديزززا  ززز  ف  بمةزززبم فالا يزززا ( 0.42) جرزززد  جفرزززد   زززيؤدل   ززز  يريزززر
 ف م رج ا.
ف مي نزب  مززه  ايزبد  ف مرززي  فالزرتهززذف ف  ةزد  جيؤكزد ازذ  ف نيززب   ع ز  ج زجد يززأ ير مةنزجل   

 زززز  يرايززززت مي   ززززبم ف  بمةززززا ف ريبديززززا  فل فه ( ف ركجميززززا جفالا يززززا) ق زززز  ف  بمةززززبم ف م رج ززززا
ف  بمةبم ف م رج ا ييمكه مه يرايت مي   بم ف  بمةا ف ريبديا فذف فعيمدم قيبدفيهب نهز  ف يرزج  

جراززززت اززززذف ف  ةززززد يززززأ ير فع زززز   زززز  ف  بمةززززبم  ،زرتقيززززبد  ف مرززززي  فالمززززه ف ايززززبد  ف يا يديززززا ف زززز  
 ف ركجميا ف م رج ا قيب ب  ب  بمةبم فالا يا ف م رج ا.

  



167 

  متطمبات الجامعة الريادية في اإلدارية القيادات لدى التغيير إدارة تأثير: 

 دال زا ذفم مةنجيزا يزأ ير عالقزا عزه ج زجد( 16-3) ف  زدج  يالزع مؤشزرفم ف ير يز   ز  
 م ززيج  ع زز  مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا  زز  فتدفريززا ف ايززبدفم  ززد  ف يرييززر دفر   ةززد    رلززب يا

 ف م زيج  مزه  ك يزر اقز  جاز ( 0.000) ف دال زا م يج  قيما كبنم  ذ نجع  ف  بمةبم ف م رج ا 
( %38) مززب ن زز يع( R2) ف يرديززد مةبمزز  فذ   ززر اززذف ف  ةززد  دال ززا  (0.05)   درف ززا فال يرفهزز 

  ززززززززززز  مي   زززززززززززبم ف  بمةزززززززززززا ف ريبديزززززززززززا    بمةزززززززززززبم ف ركجميزززززززززززا ف م رج زززززززززززا  مزززززززززززه فالخيال زززززززززززبم 
مابرنزززا   همزززب ف مر زززج ا( F) مةنجيزززا ازززبييه ف ن ززز ييه قيمزززا    بمةزززبم فالا يزززا جيزززدعا( %21)ج

كمزززب يشزززير قيمزززا مةبمززز   جم زززيج  ف مةنجيزززا ف م ينزززا  ززز  ف  زززدج   ف رريزززا در زززبم  ب  دج يزززا عنزززد
ر جرززد  جفرززد   هززذف ف  ةززد يززؤدل ف زز  يرييززر  زز  مي   ززبم ف زز  فه ف يريززر  ماززدف( Beta) فالنرززدفر

   بمةزززبم فالا يزززا  (0.46)   بمةزززبم ف ركجميزززا ف م رج زززا ج( 0.62) ف  بمةزززا ف ريبديزززا مزززب ن ززز يع
 ف مر زج ا  كز  منهزب مابرنزا  ب  دج يزا عنزد م زيج  مةنجيزا( t) ف م رج ا جا  قيما مةنجيا  دال زا

(0.05 ). 
ف مي نزب  مزه ق ز   ايزبد  ف مرزي  فالزرتد يزأ ير مةنزجل  هزذف ف  ةزد  جيةكس اذ  ف نيب   ج زج  

 ز  يرايزت مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديزا  فل فه مي   زبم ( ف ركجميزا جفالا يزا) ف  بمةبم ف م رج زا
مززه فدفر  ( ف ركجميززا جفالا يززا) ف  بمةززا ف ريبديززا ي ززيمد ماجمززبم يراياهززب  زز  ف  بمةززبم ف م رج ززا

ريير  ج    اذف ف  ةد فع   ن  ا يأ ير    ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا قيب ب قيبدفيهب  ةم يا ف ي
  ب  بمةبم فالا يا ف م رج ا.

 متطمبللات  فلليقيللادة المحلليط االزرق  أشللرعة وتنفيللذ التطللوير عمميللة بتطبيللق البللدء تللأثير
 :الجامعة الريادية

  رلززب يا  ززادال ذفم مةنجيززا يززأ ير عالقززا عززه ج ززجد( 16-3) ف  ززدج  يكشززغ مة يززبم 
مي   زززبم ف  بمةزززا   ززز  قيزززبد  ف مرزززي  فالزرت اشزززرعا جينايزززذ ف ي زززجير عم يزززا  ي  يزززت   ةزززد ف  زززد 
 اق  جا ( 0.000) ف دال ا م يج  قيما كبنم  ذ نجع  ف  بمةبم ف م رج ا  م يج  ف ريبديا ع  

( R2) ف يرديزد مةبمز  فذ   زر ازذف ف  ةزد  دال زا  ( 0.05)   درف ا فال يرفه  ف م يج  مه  ك ير
 مه فالخيال بم    مي   بم ف  بمةا ف ريبديا    بمةزبم ف ركجميزا ف م رج زا ج( %28) مب ن  يع

مابرنززززا   همززززب ف مر ززززج ا( F) مةنجيززززا اززززبييه ف ن زززز ييه قيمززززا    بمةززززبم فالا يززززا جيززززدعا (25%)
مةبمززز   كمزززب يشزززير قيمزززا جم زززيج  ف مةنجيزززا ف م ينزززا  ززز  ف  زززدج   ف رريزززا در زززبم  ب  دج يزززا عنزززد

ف زز  فه ف يريززر  ماززدفر جرززد  جفرززد   هززذف ف  ةززد يززؤدل ف زز  يرييززر  زز  مي   ززبم ( Beta) فالنرززدفر
   بمةزززبم فالا يزززا ( 0.54)   بمةزززبم ف ركجميزززا ف م رج زززا ج( 0.58) ف  بمةزززا ف ريبديزززا مزززب ن ززز يع
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ج  مةنجيزا ف مر زج ا  كز  منهزب مابرنزا  ب  دج يزا عنزد م زي( t) ف م رج ا جا  قيما مةنجيا  دال زا
(0.05). 

ف مي نززب  مززه  ايززبد  ف مرززي  فالزرتيشززير اززذ  ف نيززب   ف زز  ج ززجد يززأ ير مةنززجل  هززذف ف  ةززد  ج  
   يرايت مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديزا  فذ فه ي  يزت ( ف ركجميا جفالا يا) ق   ف  بمةبم ف م رج ا

يرايزت  مه ف م رج ا يمكنهب مه ق   ف  بمةبم قيبد  ف مري  فالزرتعم يا ف ي جير جينايذ فشرعا 
مي   بم ف  بمةا ف ريبديا  جفمي زك ازذف ف  ةزد فع ز  ن ز ا يزأ ير  ز  ف  بمةزبم ف ركجميزا ف م رج زا 

 قيب ب  ب  بمةبم فالا يا ف م رج ا.
قيزبد  فعيمبدف ع   مب يادا مزه نيزب   ف ير يز  ف يز  فكزدم ع ز  ج زجد يزأ ير مةنزجل و ةزبد  

   مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديزا جع ز  م زيج  نزجع  ف  بمةزبم ( ارد م يمةا جمن) ف مري  فالزرت
  يمكه ق ج  ف ارهيا ف ارعيزا فالج ز  ف من  ازا مزه ف ارهزيا ف ر ي زا (ف ركجميا جفالا يا) ف م رج ا

 ف رف ةا جيرااهب. 
 ( 16-3) الجدول

 ثةفي الجامعات المبحو  في متطمبات الجامعة الرياديةقيادة المحيط االزرق تأثير 
 المتغير المعتمد

 
 المتغير المستقل

 متطمبات الجامعة الريادية
نوع 

 الجامعة
Beta 

T  
 R2 المحسوبة

F 
 المحسوبة

Sig 

رؤيززا ف ايززبد  ف خبلززا  اززدرفم ف مززجفرد 
 ف  شريا

 0.000 *36.27 0.17 *6.02 0.42 ركجم 
 0.002 *10.18 0.14 *3.19 0.38 فا  

ا ف ز  نه  ف يرزج  مزه ف ايزبد  ف يا يديز
 قيبد  ف مري  فالزرت

 0.000 *60.01 0.26 *7.75 0.51 ركجم 
 0.001 *12.99 0.17 *3.60 0.42 فا  

 فدفر  ف يريير  د  ف ايبدفم فالدفريا
 0.000 *105.16 0.38 *10.26 0.62 ركجم 
 0.000 *16.42 0.21 *4.05 0.46 فا  

ف  ززد   ي  يززت عم يززا ف ي ززجير جينايززذ 
 مري  فالزرتقيبد  ف فشرعا 

 0.000 *67.99 0.28 *8.25 0.53 ركجم 
 0.000 *20.83 0.25 *4.56 0.50 فا  

 (مؤشر ك  ) قيبد  ف مري  فالزرت

 
 0.000 *88.53 0.34 *9.41 0.58 ركجم 
 0.000 *26.03 0.30 *5.10 0.54 فا  

  (spss) المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج برنامج
N = ( ميحكو )175 N = (االهمي )64 *P ≤ 0.05 

 D.F  =4,176حكومي لممؤشر الكمي 
 D.F =1,173حكومي لممؤشر الجزئي

 D.F  =4,59 الكميلممؤشر  أهمي
 D.F =1,62أهمي لممؤشر الجزئي

T الجدولية= 
1167 
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ة في متطمبات الجامعة الرياديل( مجتمعة ومنفردة) تحميل عالقات تأثير ابعاد الذكاء الريادي-ب
  .في الجامعات المبحوثة

يهززغ اززذف ف ير يزز  ف زز  فخي ززبر ف ارهززيا ف ارعيززا ف  بنيززا مززه ف ارهززيا ف ر ي ززا ف رف ةززا ف يزز   
 ز  ( م يمةزا جمنازرد ) ين  ع   ج جد يأ ير مةنجل ذفم دال ا  رلزب يا و ةزبد ف زذكب  ف ريزبدل

ييهع ج جد ( 17-3)   دج مي   بم ف  بمةا ف ريبديا  ب  بمةبم ف م رج ا  ج ميب ةا مة يبم ف
   مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديزا جع ز  م زيج  نزجع  ( م يمةا) يأ ير مةنجل و ةبد ف ذكب  ف ريبدل

جا  اقز   ك يزر ( 0.000)    ذ كبنم قيما م يج  ف دال ا(ف ركجميا جفوا يا) ف  بمةبم ف م رج ا
ج دال ا مةبم  ( م يمةا) ال ةبد  ج  رم اذ  ف( 0.05) مه ف م يج  ف مةنجل فال يرفه    درف ا

مزززه فالخيال زززبم ف ك يزززا  ززز  مي   زززبم ف  بمةزززا ف ريبديزززا ع ززز  ( %39) مزززب ن ززز يع( R2) ف يرديزززد
جاززز  اك زززر مزززه ( 111.71) ف مر زززج ا( F) م زززيج  ف  بمةزززبم ف ركجميزززا  جيزززدعا مةنجييزززع قيمزززا

  جاه ف ن زززز ا ( 0.05) جم ززززيج  مةنجيززززا( 2,171) عنززززد در يزززز  رريزززا( 3.84) قيميهزززب ف  دج يززززا
يةززجد   زز  ميريززرفم اخززر   ززا ييهززمنهب مخ زز  ف درف ززا  فج قززد ال يمكززه ( %61) ف مي ايززا ف  ب رززا

( t) جازز  قيمززا مةنجيززا  دال ززا( Beta( )0.63) ف  زي ر  ع يهززب  كمززب   رززم قيمززا مةبمز  فالنرززدفر
  جف ي  ( 0.05) عند م يج  مةنجيا( 1.65) جا  اك ر مه قيميهب ف  دج يا( 10.57) ف مر ج ا

  ماززدفر جرززد  جفرززد   ززيؤدل   زز  يريززر( م يمةززا) يشززير ف زز  فه ف يريززر  زز  ف ةززبد ف ززذكب  ف ريززبدل
مززه مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا  زز  ف  بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا  جيززد  ذ ززك ع زز  فه ( 0.63)

 رايززتفمززيالك ف  بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا  أل ةززبد ف مة ززر  عززه ف ززذكب  ف ريززبدل يمكنهززب مززه ي

 مي   بم ف  بمةا ف ريبديا.
ياهزز  ف زز  ( 17-3) جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم فوا يززا ف م رج ززا   ززبه مؤشززرفم ف  ززدج  

 ززز  مي   زززبم ف  بمةزززا ف ريبديزززا  فذ يشزززير ( م يمةزززا) ج زززجد يزززأ ير مةنزززجل و ةزززبد ف زززذكب  ف ريزززبدل
مززه فالخيال ززبم ( %46)   ززرم مززب ن زز يع( م يمةززا) ف زز  فه اززذ  فال ةززبد( R2) مةبمزز  ف يرديززد

جازز  اك ززر ( 51.95) ف مر ززج ا( F) ف ك يززا  زز  مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا  جيززدعا مةنجييززع قيمززا
  جاه ف ن زز ا ( 0.05) جم ززيج  مةنجيززا( 2,61) عنززد در يزز  رريززا( 3.11) مززه قيميهززب ف  دج يززا

ال يمكززه  يةززجد   زز  ميريززرفم اخززر   ززا ييهززمنهب مخ زز  ف درف ززا  فج قززد( %54) ف مي ايززا ف  ب رززا
( t) جازز  قيمززا مةنجيززا  دال ززا( Beta( )0.68) ف  زي ر  ع يهززب  كمززب   رززم قيمززا مةبمز  فالنرززدفر

  جف يزز  (0.05)عنززد م ززيج  مةنجيززا ( 1.66) جازز  اك ززر مززه قيميهززب ف  دج يززا( 7.21) ف مر ززج ا
   يريززر ماززدفر جرززد  جفرززد   ززيؤدل   زز( م يمةززا) يشززير ف زز  فه ف يريززر  زز  ف ةززبد ف ززذكب  ف ريززبدل

مزززه مي   زززبم ف  بمةزززا ف ريبديزززا  ززز  ف  بمةزززبم فالا يزززا ف م رج زززا  جازززذف يةنززز  فه ي نززز  ( 0.68)
فو ةبد ف مة ر  عه ف ذكب  ف ريبدل مه ق   ف  بمةبم فالا يا ف م رج ا ي ها  ز  يرايزت مي   زبم 
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  بمةزبم فالا يزا ف  بمةا ف ريبديا.جفه ن  ا يب ير ف ذكب  ف ريبدل    مي   بم ف  بمةزا ف ريبديزا  ب
 ف م رج ا فك ر قيب ب  ب  بمةبم ف ركجميا.

 زززز  مي   زززبم ف  بمةززززا ف ريبديزززا جع زززز  ( منازززرد ) ج يرديزززد يزززأ يرفم ف ةززززبد ف زززذكب  ف ريززززبدل 
يالزع ( 17-3)    زبه مة يزبم ف  زدج ( ف ركجميزا جفالا يزا) م يج  نزجع  ف  بمةزبم ف م رج زا

    مي   بم ف  بمةا ف ريبديا جع   ف نرج فالي :عه ج جد يأ ير مةنجل  ك   ةد مه فال ةبد 
  تأثير بعد التفكير الريادي في متطمبات الجامعة الريادية 

 دال زا ذفم مةنجيزا يزأ ير عالقزا عزه ج زجد( 17-3) ف  زدج  يالع مة يبم ف ير يز   ز  
 نزززجع  ف  بمةزززبم م زززيج  ع ززز  مي   زززبم ف  بمةزززا ف ريبديزززا  ززز  ف ياكيزززر ف ريزززبدل   ةزززد  رلزززب يا
 فال يرفهززز  ف م زززيج  مزززه  ك يزززر اقززز  جاززز ( 0.000) ف دال زززا م زززيج  قيمزززا كبنزززم  ذ ف م رج زززا 
مه فالخيال زبم ( %37) مب ن  يع( R2) ف يرديد مةبم  ج  ر اذف ف  ةد  دال ا  (0.05)   درف ا

 ف مر ززج ا( F) قيمززا ذ ززك جيززدعا  زز  مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا    بمةززبم ف ركجميززا ف م رج ززا 
جم زيج  ( 1,173) رريزا در يز  عنزد( 3.84) ف  ب رزا ف  دج يا قيميهب مه اك ر جا ( 101.82)

( t) جاز  قيمزا مةنجيزا  دال زا( Beta( )0.61) كمب   رم قيما مةبم  فالنردفر  (0.05) مةنجيا
  جف ي  ( 0.05) عند م يج  مةنجيا( 1.65) جا  اك ر مه قيميهب ف  دج يا( 10.10) ف مر ج ا
مززه مي   ززبم ف  بمةززا ( 0.61) يريززرف ماززدفر  جرززد  جفرززد   زز  اززذف ف  ةززد ياززجد ف زز  يريززريةنزز  فه 

 ف ريبديا    ف  بمةبم ف ركجميا ف م رج ا 
يشير ف   ج جد ( 17-3) جع   م يج  ف  بمةبم فوا يا ف م رج ا   به مؤشرفم ف  دج  

( R2) فذ يشزير مةبمز  ف يرديزد مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديزا   ز  ف ياكير ف ريبدل يأ ير مةنجل   ةد
مززه فالخيال ززبم ف ك يززا  زز  مي   ززبم ف  بمةززا ( %44) ف زز  فه اززذف ف  ةززد   ززر  جرززد  مززب ن زز يع

( 3.11) جازز  اك ززر مززه قيميهززب ف  دج يززا( 49.22) ف مر ززج ا( F) ف ريبديززا  جيززدعا مةنجييززع قيمززا
جا  قيما مةنجيا ( Beta( )0.67)   كمب   رم قيما مةبم  فالنردفر1,62) ) عند در ي  رريا

عنززززد م ززززيج  مةنجيززززا ( 1.66) جازززز  اك ززززر مززززه قيميهززززب ف  دج يززززا( 7.02) ف مر ززززج ا( t)  دال ززززا
( 0.67)   جف ي  يشير ف   فه ف يرير    اذف ف  ةد  مازدفر جرزد  جفرزد   زيؤدل   ز  يريزر(0.05)

 مه مي   بم ف  بمةا ف ريبديا    ف  بمةبم فالا يا ف م رج ا.
ب   ف ير يززز  فعزززال  عزززه ج زززجد يزززأ ير مةنزززجل   ةزززد ف ياكيزززر ف ريزززبدل  ززز  يرايزززت جية زززر نيززز 

  فل فه ف ياكيززر ف ريززبدل (ف ركجميززا جفالا يززا) مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا  زز  ف  بمةززبم ف م رج ززا
ف ذل يمي كع قيزبدفم ف  بمةزبم ف م رج زا  زجغ ي زها  ز  يرايزت مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديزا  جفه 

فالا يزززا ف م رج زززا قيب زززب  ب  بمةزززبم فركجميزززا  فال زززهبا كبنزززم  ززز  ف  بمةزززبمفع ززز  م زززيجيبم 
 ف م رج ا.
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  متطمبات الجامعة الريادية في بعد المعرفة الريادية تأثير: 
 ذفم مةنجيزا يزأ ير عالقزا ع ز  ج زجد( 17-3) ف  زدج  يؤكد نيب   ف ير ي  ف مجهرا  ز  
نزجع  ف  بمةزبم  م زيج  ع   ف  بمةا ف ريبديا مي   بم    ف مةر ا ف ريبديا   ةد  رلب يا دال ا

 فال يرفهززز  ف م زززيج  مزززه  ك يزززر اقززز  جاززز ( 0.000) ف دال زززا م زززيج  قيمزززا كبنزززم  ذ ف م رج زززا 
مزززززه فالخيال زززززبم  ززززز  مي   زززززبم ف  بمةزززززا ف ريبديزززززا    بمةزززززبم ( %33) فذ فه  (0.05)   درف زززززا

 اك ر جا ( 86.77) ف مر ج ا( F) يماق ذ ك جيدعا ف ركجميا ف م رج ا   ريهب ف مةر ا ف ريبديا 
كمززززب فه   (0.05) جم زززيج  مةنجيزززا( 1,173) رريزززا در يززز  عنزززد( 3.84) ف  دج يزززا قيميهزززب مزززه

( t) جاز  قيمزا مةنجيزا  دال زا( 0.58) ف يرير جرد  جفرد     اذف ف  ةد يازجد ف ز  يرييزر مزب ن ز يع
 .( 0.05) م يج  مةنجيا عند( 1.66) جا  اك ر مه قيميهب ف  دج يا( 9.32) ف مر ج ا
يي ززيه ج ززجد ( 17-3) جع زز  م ززيج  ف  بمةززبم فوا يززا ف م رج ززا   ززبه مة يززبم ف  ززدج  

مي   بم ف  بمةا ف ريبديا  فذ   ر اذف ف  ةد ج جرد   دال ا     ف مةر ا ف ريبديا يأ ير مةنجل   ةد
م ف  بمةززا ف ريبديززا  مززه فالخيال ززبم ف ك يززا  زز  مي   ززب( %36) مززب ن زز يع( R2) مةبمزز  ف يرديززد

عنززززد ( 3.11) جازززز  اك ززززر مززززه قيميهززززب ف  دج يززززا( 34.64) ف مر ززززج ا( F) جيززززدعا مةنجييززززع قيمززززا
جاززز  قيمزززا مةنجيزززا ( Beta( )0.60)   كمزززب   رزززم قيمزززا مةبمززز  فالنرزززدفر1,62) ) در يززز  رريزززا

 عنززززد م ززززيج  مةنجيززززا( 1.66) جازززز  اك ززززر مززززه قيميهززززب ف  دج يززززا( 5.88) ف مر ززززج ا( t)  دال ززززا
مززه ف يريززرفم  ز  مي   ززبم ف  بمةززا ف ريبديززا  زز  ف  بمةززبم (0.60)   جف يز  يشززير ف زز  فه(0.05)

 فالا يا ف م رج ا يةجد ف   يرير ف مةر ا ف ريبديا جرد  جفرد .
جييهزززع مزززه ف نيزززب   فعزززال  ج زززجد يزززأ ير مةنزززجل   مةر زززا ف ريبديزززا كجنزززع فرزززد ف ةزززبد ف زززذكب   

  فل (ف ركجميززا جفالا يززا) بمةززا ف ريبديززا  زز  ف  بمةززبم ف م رج ززاف ريززبدل  زز  يرايززت مي   ززبم ف  
فه ف  بمةبم ف م رج ا يزيمكه مزه يرايزت مي   زبم ف  بمةزا ف ريبديزا فذف فمي كزم قيبدفيهزب ف مةر زا 
ف ريبديا  جرات اذف ف  ةد يأ ير فع ز   ز  ف  بمةزبم ف ركجميزا ف م رج زا قيب زب  ب  بمةزبم فالا يزا 

 ف م رج ا.
ع ززز  مزززب يازززدا مزززه نيزززب   ير يززز  جف يززز  ف هزززرم ج زززجد يزززأ ير مةنزززجل و ةزززبد ف زززذكب   نزززب ف  
    مي   بم ف  بمةا ف ريبديا جع   م يج  نجع  ف  بمةبم ف م رج ا( م يمةا جمنارد ) ف ريبدل

  يمكززه ف اززج   يراززت ف ارهززيا ف ارعيززا ف  بنيززا مززه ف ارهززيا ف ر ي ززا ف رف ةززا ( ف ركجميززا جفالا يززا)
 ج هب.جمه  ا ق 
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 ( 17-3) الجدول
 في متطمبات الجامعة الريادية في الجامعات المبحوثة الذكاء الريادي تأثير

 المتغير المعتمد
 
 المتغير المستقل

 متطمبات الجامعة الريادية

 نوع الجامعة
Beta 

 

T 

 R2 المحسوبة
F 

 المحسوبة
Sig 

 ف ياكير ف ريبدل
 0.000 *101.82 0.37 *10.10 0.61 ركجم 

 0.000 *49.22 0.44 *7.02 0.67 فا  

 ف مةر ا ف ريبديا
 0.000 *86.77 0.33 *9.32 0.58 ركجم 

 0.000 *34.64 0.36 *5.88 0.60 فا  

 ) مؤشر ك  ) ف ذكب  ف ريبدل

 

 0.000 *111.71 0.39 *10.57 0.63 ركجم 

 0.000 *51.95 0.46 *7.21 0.68 فا  
 

  (spss) مبدفع ع   نيب    رنبم مه  عدفد ف  بر ا  عيالمصدر: 

N = (حكومي )175 N = (االهمي )64 *P ≤ 0.05 

 D.F  =2,172حكومي لممؤشر الكمي 

 D.F =1,173حكومي لممؤشر الجزئي 
 D.F  =2,61 الكميلممؤشر  أهمي

 D.F =1,63أهمي لممؤشر الجزئي
T=1167الجدولية 
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 الرابع الفصل
 االستنتاجات والمقترحات

Conclusions and Suggestions 

 
ئج و دددذ وتصددد ي  علددد  إتدددك عتمدددكهل  مدددكتمإص إتدددتإتك   إ  تقدددهيش ل ددد  هدددهذ  دددصل ل   دددسي

عددص   ضددا  ، أ ضدد  ل يدد  م لددل ل هتلتدد  تبددكت ل قاتددكت بيإهددك علدد  و ددر مددك متغيددتلت ل هتلتدد  ول  
وبدص ز تيتضدمص  دصل ل   دس ل مبح ديص ، لد  ضدوت تلدز لنتدتإتك كتمكيتش لتح  مدص مقتتحدكت ع

 :لن إيص

 .المبحث األول: االستنتاجات
  .و الدراسات المستقبلية المبحث الثاني: المقترحات
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 المبحث األول
 Conclusions االستنتاجات

أ دددش لنتدددتإتك كت ل إاتيددد  ول قمليددد  ل تددد  تو دددلت إ يهدددك ل ددد  توضدددي   دددصل ل مبحدددث  يتدددق 
 ل هتلت  وإمك يأت :

 تاجات النظريةستناإل :والا أ
م س م لهك ه   ، ي      عك ش إهلتة لنعمكس ل يوشتقه تيكهة ل محيل لألزتر مص ل مولضيع ل حه .1

 ددت  محيلددكت  عددص لتيددري ددكه محيلددكت زتتددكت لبقمليدد   ل  ك دد  إتددتتلتي ي  ل محدديل لألزتر
 .ل مإامكت ومإهك ل  كمقكت قك   ل ت  تتهل س ضمص أعمكس ل غيت ول لكتكت  ل مول ب

ولنعمددددكس  ل تتإيددددز علدددد  لنإصددددل )تلتددددل  تيددددكهة ل محدددديل لألزتر بإقكلهددددك لألتبقدددد  أ ددددبحت .2
تيددددكهلت تددددكهتة علدددد   علدددد  عتمددددكهإلتبددددل ل قيددددكهة بحقددددكئر ل بيئدددد  بك، ول ددددتلتلت ل تتكبدددد  ولنهلت

ل و دوس إ د  تيدكهة صلت تدأ يت عدكس   و ،ل مول ه . إي كه تيكهلت عبت متتويكت إهلتي  م تل  
ل مإامدكت ومإهدك ل  كمقددكت،  د   أ دش لنمدوت ل تدد  يإبغد  ت قيلهدك وإصدكلكت بدأهإ  إل د ن مدص

 :و صل يتش عص لتير ل تحوس إ  
 لألزتر. مص إتتتلتي ي  ل محيل لنزتر إ   تيكهة ل محيل - أ

تؤيددد  ل قيدددكهة ل  ك ددد  بقدددهتلت ، وت قيلهدددك إعتمدددكه ل تإدددكئز لألتبقددد   قيدددكهة ل محددديل لألزتر - ب
إهلتة ل تغييت  ، إهج ل تحوس مص ل قيكهة ل تقليهي  إ   تيكهة ل محيل لألزتر، ل مولته ل بصتي 

بتلبيددددر عمليدددد  ل تلددددويت وتإ يددددص أصددددتع  تيددددكهة ل محدددديل  تل بددددهو ،  ددددهق ل قيددددكهلت لنهلتيدددد 
 .لألزترن

 لتح ل تتكؤس لآلت  إيذ تإات  حقيق  تيكهتز ل حك ي ؟ - ت
 إي ي  إي كه ول تيكت مول  كت وصإس ل قيكهة ل  هيهة ؟ - ث
إيدددذ يإدددوص بكنمإدددكص وضدددع وت دددميش ممكتتدددكت ل قيدددكهة ل  هيدددهة  لمحددديل لألزتر بصدددإس  - ج

 مإامكت ؟
مإهدددك يتدددتلزش وأي ، تحهيددده إدددوا ل إصدددكلكت يتللدددبيدددكهة ل محددديل لألزتر تلبيدددر مدددإهج ت أل دددس .3

 إ غكئهك.ل ت ك، زيكهتهك، تقليلهك، حص هك أو لتو 

غيددتلت ل قددهتة علدد  إهتلز ومقت دد  ل تيتللددب إمددتاز ل مإامددكت تيددكهة متددتقبلي   إلي ددكه مامدد  .4
 ل تغييت.ومت  مكتحققت ل قيكهة وأ بحت حقيق  يإوص بكنمإكص إحهلث ، ل مللوب 

يلدددتح صلتددد   ددد  م دددكس إهلتة يقددده م هدددوش ل دددصإكت ل تيدددكهي مدددص ل م دددك يش لإلهلتيددد  ل مهمددد  ل تددد   .5
 قدده بددكت ل ددصإكت ل تيددكهي ميددزة تإك تددي  بك غدد  لن ميدد   ل كمقددكت ل تيكهيدد  ل مقك ددتة ، لنعمددكس

ئدد  يول  ددقوبكت ل إك مدد  عددص ل تغيدتلت ل تددتيق   دد  بيئدد  مل، تول دد  ل قهيدده مددص ل تحدهيكت ل تد 
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س بمك تمتلإ  مدص ل ت إيدت وته أ ب  إ كح  صه ل  كمقكت يقك، بقهش ل تأإه ول تققيه ول غموض
 ضدددا  عدددص ضدددمكص ، ل و دددوس ل ددد  صإدددكتلت مت دددههة  هيدددهة  تدددتمإص مدددص، يصول مقت ددد  ل تيدددكهي

تتمتلتيتهك.  بقكت ك ول 

عدددد  مددددص يقتمدددده تحددددوس ل مإامددددكت ومإهددددك )ل  كمقددددكتن إحددددو ل تيكهيدددد  علدددد  إمتاإهددددك  م مو  -6
ل متللبددكت ول تدد  تقددههت إ ددإي كت ل بددكح يص بصددأإهك ممددك تددكهت بك بكح دد  إ دد  إعتمددكه مدده س 
ل مولته وتحهيه متللبكت ل تحدوس إحدو ل مإامدكت ل تيكهيد  بدك مولته )ل مكهيد ، ل بصدتي ، ل مك يد ، 

 ل مقلومكتي ن.
 : االستنتاجات العمليةثانياا 
ولأل ليددد ن بقيدددكهة ل محددديل لألزتر  ددد  ضدددوت إمتاإهدددك ل تمدددكش ل  كمقدددكت ل مبحو ددد  )ل حإوميددد   .1

 ألبقددكه ل مقبددتة عإهددك إ مددكن ، وأص إتددب تول ت ددك  دد  ل  كمقددكت لأل ليدد  ل مبحو دد  إكإددت أعلدد  
 مإهك    ل  كمقكت ل حإومي  ل مبحو  .

تمتلددز ل قيددكهلت لنهلتيدد   دد  ل  كمقددكت ل مبحو دد  )ل حإوميدد  ولأل ليدد ن تؤيدد   قددهتلت مولته ددك  .2
 صتي ، وت لت ل  كمقكت لأل لي  إتب  أعل  تيكتك  بك  كمقكت ل حإومي .ل ب

بمدددإهج ل تحدددوس مدددص  ل حإوميددد  ولأل ليددد ن)كت ل مبحو ددد ل  كمقددد لت لنهلتيددد   ددد قيدددكهل  هتعتمدددإ  .3
ولص تدول ت مؤصدتلت ل تحدوس  د  ل  كمقدكت لأل ليد  ،  د  تيدكهة ل محديل لنزترإتقليهي  ل قيكهة ل 

إمدك أص إدوع  ل  كمقدكت ل مبحو د    دأت ل د  تلدويت مإك  هدك بمدك  أعل  مإهك    ل حإوميد ،
  .يتول ر مع متللبكت تور ل قمس

، ل تغييدت إهلتةتدهعش  لتض  أص ل قيكهلت لنهلتي   د  ل  كمقدكت ل مبحو د  )ل حإوميد  ولأل ليد ن .4
وأص ل  كمقددددكت لأل ليدددد  إكإددددت أإ ددددت هعمددددك  مددددص ل  كمقددددكت ل حإوميدددد ، إص تتإددددز ل ددددهعش  دددد  
ل  كمقكت لأل لي  عل  تإ يص متللبكت تور ل قمس    ل متتويكت ل تإ يصي ،  يمك تتإدز ل دهعش 

     ل  كمقكت ل حإومي  عل  لتتيقكبهك ل تغييتلت ل ت  تحهث    ل بيئ  ل  كت ي .

  دإ   دهق  ل بهت بتلبير عمليد  ل تلدويت وتإ يدص أصدتع  تيدكهة ل محديل لألزترمؤصتلت  تول ت .5
وتد لت ل  كمقدكت لأل ليد  إتدب  تدول ت أعلد  تيكتدك  ، حو   )ل حإومي  ولأل لي نل  كمقكت ل مب

تقمدددداص علدددد   ل  كمقكت)ل حإوميدددد  ولأل ليدددد ن ل  ددددإ يص مددددصبك  كمقدددكت ل حإوميدددد ، إمددددك أص 
  ت  يض ل إ قكت ول م تو كت ل ت  نمبتت هك .

ن بك دددصإكت ل تيدددكهي  ددد  إ تمددكش ل قيدددكهلت لنهلتيددد   دد  ل  كمقدددكت ل مبحو ددد  )ل حإوميددد  ولأل ليدد  .6
ضددوت لمددتاز لألبقددكه ل مقبددتة عددص )ل ت إيددت ول مقت دد  ل تيددكهييصن، وتدد لت ل  كمقددكت لأل ليدد  

 إتب أمتاز  لصإكت ل تيكهي أعل  مإهك    ل  كمقكت ل حإومي .
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تول ت ل مؤصتلت ل مقبتة عص ل ت إيدت ل تيدكهي  دهق ل  كمقدكت ل مبحو د  )ل حإوميد  ولن ليد  ن،  .7
تول ت دددك  ددد  ل  كمقدددكت لأل ليددد  أعلددد  عإهدددك  ددد  ل  كمقدددكت ل حإوميددد  ، وصددد قت  وأص إتدددب 

ل  كمقدددددكت ل مبحو ددددد  )ل حإوميددددد  ولأل ليددددد ن مولته دددددك ل بصدددددتي  علددددد  تبإددددد  لأل إدددددكت ل تيكهيددددد  
 ولنبهلعي .

إ تمدددكش ل قيدددكهلت لنهلتيددد   ددد  ل  كمقدددكت ل مبحو ددد  )ل حإوميددد  ولن ليددد  ن بك مقت ددد  ل تيكهيددد ،  .8
 كمقكت لن لي  ل مؤصتلت ل مقبدتة عدص إتدب أعلد  مدص ل  كمقدكت ل حإوميد ،   د  ولمتلإت ل 

مدص إهتلز ووعد   بيئتهدك ل  كت يد  ل وتت ل صي إعتمهت  يد  ل  كمقدكت لأل ليد  علد  مكتمتلإد  
مدددص  ددديكغ  تؤيتهدددك ل متدددتقبلي ، إ ددده أص ل  كمقدددكت ل حإوميددد  تإدددزت علددد  لعتمدددكه لتدددلوب 

 ل هك.لنتإكا ول حولت    تحقير أ ه

ل قيكهلت لنهلتيد   د  ل  كمقدكت ل مبحو د  )ل حإوميد  ولأل ليد ن ل مدولته ل بصدتي  صوي  تتتقلب .9
ل لكتكت ل مقت يد  ل متإوعد  ول  د كت ل تيكهيد ، وأص ل  كمقدكت لأل ليد  إكإدت  د  لألعلد   د  

  صل ل م كس تيكتك  بك  كمقكت ل حإومي .

ن متللبدددددكت ل  كمقددددد  ل تيكهيددددد  ل متم لددددد  إمتلإدددددت ل  كمقدددددكت ل مبحو ددددد  )ل حإوميددددد  ولأل ليددددد  .11
 مقلومكتي ن، وتد لت ل  كمقدكت لأل ليد  إتدب إمدتاز أعلد  ل)ل مكهي ،ل بصتي ،ل مك ي ،و ك مولتهب

تيكتددك  بك  كمقددكت ل حإوميدد ،  ضددا  عددص ل تبددكيص  دد  تددولل ت  ددصه ل مددولته علدد  متددتوق إددوع  
 ل  كمقكت )ل حإومي  ولأل لي ن.

أتضددد  و دددوه تإكتدددب بددديص تيدددكهة ل محددديل لألزتر بهن ددد  أبقدددكهه )م تمقددد  ومإ دددتهةن ول دددصإكت  .11
ل تيدددكهي وعلددد  متدددتوق إدددوع  ل  كمقدددكت ل مبحو ددد  )ل حإوميددد  ولأل ليددد ن وتددد لت ل  كمقدددكت 
ل حإوميدد  أعلدد  تإكتددب بدديص ل متغيددتيص تيكتددك  بك  كمقددكت لأل ليدد  ، وأمتلددز ب قدده ل بددهت بتلبيددر 

وتإ يددص أصددتع  تيددكهة ل محدديل لألزتر أعلدد  إتي دد  إتتبددكل مددع ل ددصإكت ل تيددكهي عمليدد  ل تلددويت 
 وعل  متتوق إوع  ل  كمقكت ل مبحو   )ل حإومي  ولأل لي ن.

و ددوه تإكتدددب بددديص تيددكهة ل محددديل لألزتر بهن ددد  أبقدددكهه )م تمقدد  ومإ دددتهةن ول ت إيدددت ل تيدددكهي  .12
وحققددت ل  كمقددكت ل حإوميدد  أعلدد   وعلدد  متددتوق ل  كمقددكت ل مبحو دد  )ل حإوميدد  ولأل ليدد ن،

لتتبكل تيكتك  بك  كمقكت لأل لي ، وحكز بقه ل بهت بتلبيدر عمليد  ل تلدويت وتإ يدص أصدتع  تيدكهة 
ل محدددديل لألزتر أعلدددد  تيمدددد  إتتبددددكل مددددع ل ت إيددددت ل تيددددكهي وعلدددد  متددددتوق إددددوع  ل  كمقددددكت 

 ل مبحو   )ل حإومي  ولأل لي ن.

)م تمقد  ومإ دتهةن بقاتدكت مقإويد  مدع ل مقت د  ل تيكهيد  إتتبلت أبقكه تيدكهة ل محديل لألزتر  .13
ل حإوميدددد  تيكتدددك  بك  كمقددددكت وإكإدددت إتي ددد  لنتتبددددكل أتدددوق وأعلددد   دددد  ل  كمقدددكت ل مبحو ددد  

 لأل لي . 
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و دكتت أعلدد  تديش لنتتبددكل مدص ب قدده ل بدهت بتلبيددر عمليد  تلددويت وتإ يدص أصددتع  تيدكهة ل محدديل  .14
 ل مبحو  .لألزتر وعل  متتوق إوع  ل  كمقكت 

إتضددد  و دددوه تإكتدددب بددديص تيدددكهة ل محددديل لألزتر ول دددصإكت ل تيدددكهي بهن ددد  أبقكه مدددك )م تمقددد   .15
ومإ تهةن ومتللبكت ل  كمق  ل تيكهي  وعل  متتوق ل  كمقكت ل مبحو د  )ل حإوميد  ولأل ليد ن، 
وتدددد لت ل  كمقددددكت ل مبحو دددد  لأل ليدددد  أعلدددد  تدددديش لتتبددددكل بدددديص ل متغيددددتيص تيكتددددك  بك  كمقددددكت 

 حإومي .ل 

تددددد  لتتبدددددكل مقإويددددد  بددددديص تيدددددكهة ل محددددديل لألزتر بهن ددددد  أبقكهه)م تمقددددد  ومإ دددددتهةن تو ددددده عا .16
ومتللبكت ل  كمق  ل تيكهي ،وإكإت تلز ل قات  أتوق    ل  كمقدكت ل حإوميد  ل مبحو د  تيكتدك  

تدددكت لنتتبدددكل بدددديص ل متغيدددتيص  دددد  تلددددز ب قددده إهلتة ل تغييدددت أتددددوق عابك  كمقدددكت لأل ليددد . وأم
ل  كمقددكت ل مبحو دد  ل حإوميدد ، مقكبددس ب قدده ل بددهت بتلبيددر عمليدد  تلددويت وتإ يددص أصددتع  تيددكهة 

 ل محيل لألزتر    ل  كمقكت لأل لي .

   إتتدددددددبل ل دددددددصإكت ل تيددددددددكهي بهن ددددددد  بقهيدددددددد  )م تمقددددددد  ومإ دددددددتهةن بقاتددددددددكت لتتبدددددددكتل مقإويدددددددد               .17
 د  ل  كمقدكت ل مبحو د  لن ليد  تيكتدك  مع متللبكت ل  كمقد  ل تيكهيد ، وإكإدت أتدوق ل قاتدكت 

بك  كمقدددكت ل حإوميددد ، ولمتلدددز بقددده ل ت إيدددت ل تيدددكهي أتدددوق عاتدددكت لنتتبدددكل مدددع متللبدددكت 
 ل  كمق  ل تيكهي  وعل  متتوق إوع  ل  كمقكت ل مبحو  )ل حإومي  ولأل لي ن.

بقيكهة ل محيل لألزتر بهن د   تأ ت ل صإكت ل تيكهي    ل  كمقكت ل مبحو   )ل حإومي  ولأل لي ن .18
أبقكهه )م تمق  ومإ تهةن وإكص متتوق ل تدأ يت أتدوق  د  ل  كمقدكت ل مبحو د  ل حإوميد  تيكتدك  
بك  كمقكت لأل لي ، و كتت أعل  لتهكمكت ل تأ يت مص بقه ل بهت بتلبير عملي  تلويت وتإ يص 

 و إوع  ل  كمقكت ل مبحو  .أصتع  تيكهة ل محيل لألزتر 

 د   ل ت إيت ل تيكهي مقومكت تحقيق  مص أبقكه تيكهة ل محيل لألزتر )م تمقد  ومإ دتهةنيتتمه  .19
ل  كمقكت ل مبحو   )ل حإومي  ولأل لي ن، وت لت ل  كمقكت ل حإومي  أعل  متتويلت ل تأ يت 
تيكتددك  بك  كمقددكت لأل ليدد ، و ددكتت أعلدد  لتددهكمكت ل تددأ يت  دد  ل  كمقددكت ل حإوميدد  ولأل ليدد  

 هت بتلبير عملي  تلويت وتإ يص أصتع  تيكهة ل محيل لألزتر.مص بقه ل ب

تتتمه ل مقت   ل تيكهي  مقومكت تول ته    ل  كمقدكت ل مبحو د  )ل حإوميد  ولأل ليد ن مدص أبقدكه  .21
متدددتويكت  تيدددكهة ل محددديل لألزتر )م تمقددد  ومإ دددتهةن وحققدددت ل  كمقدددكت لل حإوميددد  ل مبحو ددد 

تأ يت أعل  مص ل  كمقكت لأل لي  وتك ش بقه ل بهت بتلبير عملي  تلدويت وتإ يدص أصدتع  تيدكهة 
 ل محيل لألزتر    تول ت ل مقت   ل تيكهي     ل  كمقكت ل حإومي  ولأل لي  ل مبحو  .

 ددد  ل  كمقدددكت ل مبحو  )ل حإوميددد  ولأل ليددد ن علددد   يقتمددده تحقيدددر متللبدددكت ل  كمقددد  ل تيكهيددد  .21
ك )م تمقددددد  مددددهق تبإيهدددددك  قيددددكهة ل محددددديل لألزتر ولمتاإهددددك ل دددددصإكت ل تيددددكهي بهن ددددد  أبقكه مدددد

 لأل ليددددد  ل مبحو ددددد  تيكتدددددك   ددددد  ل  كمقدددددكت ومإ دددددتهةن. وأص أعلددددد  متدددددتويكت ل تدددددأ يت اهدددددتت 
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وأمتلز بقه لهلتة ل تغييت  هق ل قيكهلت لنهلتي     ل  كمقكت ل حإومي  .   كمقكت ل حإومي بك
س متدددتويكت ل تدددأ يت  ددد  تحقيدددر متللبدددكت ل  كمقددد  ل تيكهيددد  ، وبقددده ل ت إيدددت ل مبحو ددد  أ ضددد

 ل تيكهي    ل  كمقكت لن لي  ل مبحو  .

أتددهش تيددكهة ل محدديل لألزتر بهن دد  أبقددكهه )م تمقدد  ومإ ددتهةن  دد  تحقيددر متللبددكت ل  كمقدد   .22
وميد  ل مبحو د  ، وتد لت ل  كمقدكت ل حإل تيكهي     ل  كمقكت ل مبحو   )ل حإومي  ولأل ليد ن

أعل  متتويكت ل تأ يت تيكتك  بك  كمقكت لأل لي ، و كتت أعل  لتهكمكت ل تأ يت مص بقه إهلتة 
ل تغييدددت  دددهق ل قيدددكهلت لنهلتيددد   ددد  ل  كمقدددكت ل حإوميددد  وبقددده ل بدددهت بتلبيدددر عمليددد  تلدددويت 

 وتإ يص أصتع  تيكهة ل محيل لألزتر    ل  كمقكت لأل لي .

ل  كمق  ل تيكهي  بمهق لمتاز ل  كمقكت ل مبحو   )ل حإومي  ولأل ليد ن تأ ت تحقير متللبكت  .23
 لددصإكت ل تيددكهي بهن دد  بقهيدد ، وإددكص ل تددأ يت  دد  ل  كمقددكت لأل ليدد  ل مبحو دد  أعلدد  مإهددك  دد  
ل  كمقدددكت ل حإوميددد ، وأمتلدددز ل ت إيدددت ل تيدددكهي أعلددد  لتدددهكمكت ل تدددأ يت  ددد  تحقيدددر متللبدددكت 

 وق إوع  ل  كمقكت )ل حإومي  ولأل لي ن.ل  كمق  ل تيكهي  وعل  متت
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 المبحث الثاني
  المقترحات

تتحددكت ل تدد  تتل ددك ل هتلتدد  مددص ل مق يبدديص  ددصل ل مبحددث عددههل  ،  متددتلزمكت ل هتلتدد  تددتإمكن  إ
كت ل تيددددكهي  دددد  ل  كمقددددكت مإكتددددب   تقزيددددز أبقددددكه تيددددكهة ل محدددديل لألزتر ومإوإددددكت ل ددددصإ ل حك يدددد 
ضددك   ل دد  إتتددتلح عددهه مددص بكإل، ل  كمقدد  ل تيكهيدد وزيددكهة تددهتتهك علدد  تحقيددر متللبددكت ، ل مبحو دد 

حك يددد  ل تددد  تتل دددك ل هتلتددد  ل حك يددد  مهمددد  ومدددص ل هتلتدددكت ل متدددتقبلي  ل متقلقددد  بمحدددكوت ل هتلتددد  ل 
 و   إكآلت :، مص بكح يص آ تيص ل ضتوتي إ تلؤ ك

أص تو   إ تمكمك أوتع وتتإيدزل أإبدت ، ولن لي يإبغ  عل  ل  كمقكت ل مبحو   ل حإومي  مإهك  .1
متللبددكت ل  كمقدد  ل تيكهيدد  ميص أبقددكه تيددكهة ل محدديل لنزتر ول ددصإكت ل تيددكهي علدد  و ددر بمضددك

ويقددهش مإاددوت مؤصددتلت تيددكهة ل محدديل لنزتر  ت دد  مإكتددب   تبإدد  أتددك يب ، ل تدد  تقمددس  يهددك
وميد  مإهدك ولن ليد   د  ل تقكمدس مدع عمس مبتإتة تإت ش مع تللقكت ل  كمقكت ل مبحو   ل حإ

 . مقليكت ل تحهي    بيئ  ل تقليش ل قك   ومتللبكت ل  كمق  ل تقليمي  ول بح ي  ل تيكهي 

ك أإ دت بكنضك   ل   إعتمكه ، ل محيل لنزتر بمتتإزلت  لنتبق ل قمس عل  تقزيز أبقكه تيكهة  .2
يدز تدهتلتهك  د  تقز ، مإهدك ولن ليد يد  وعلد  ل  كمقدكت ل حإوم، مص مؤصت ولحه    وتت ولحه

مدص لعتمدكه مدإهج ل تحدوس ، ة ل  ك د  بقدهتلت ل مدولته ل بصدتي : تؤي  ل قيكه ولإب متقههة مإهك
مددص ، ة ل تغييددت  ددهق ل قيددكهلت لنهلتيدد ت قيددس لهلت ، ل قيددكهة ل تقليهيدد  ل دد  تيددكهة ل محدديل لنزتر

  .ل محيل لألزتر  اس ل بهت بتلبير عملي  ل تلويت وتإ يص أصتع  تيكهة

ل ق دددوق مدددص مإوإدددكت ل دددصإكت ل تيدددكهي بتصددد يع ل ت إيدددت ل تيدددكهي وت قيدددس ل مقت ددد   لنتدددت كهة .3
، ي ي مإإهددك مددص لن ددكهة ل ق ددوق مددص إضددك   و/أو إبتإددكت ل قيمدد  ل إكت دد ل تيكهيدد  بك صددإس ل ددص

ول محك ادد   تحقيددر مؤصددتلت تيددكهة ل محدديل لألزتر  تحقيددر ل ميددزة ل تإك تددي  ل متددتهلم   و ددون  
مددص  دداس ل ددصإكت ل تيددكهي ل ددصي يقددزز متللبددكت ل  كمقدد  ل تيكهيدد  إمدده ات  لإاددكش ، عليهددك

 ل تقليم  إمإاوم  متإكمل .

و دد  تددولت ل حإوميدد  مإهددك ل قمددس علدد  تلددويت مهددكتلت ل قيددكهلت لنهلتيدد   دد  ل  كمقددكت ل مبح .4
 ددت  ومقك  دد  ل تههيددهلت بكإتتإددك  ل  بهددهذ تحهيدده م ددكنت ل تؤيدد  لنتددتتلتي ي ، ولن ليدد 

مددددص ل ق ددددذ  لتي يكت مبتإددددتةبإعتمددددكه إتددددتت ، وتصدددد ي  إقددددكل ل قددددوة وتدددده   ددددولت ل ضددددقذ
عتمكه إتتتلتي ي   تر ل قمس ل تيكهي ، ل ص إ   .يس تإولت لنت كس بإ كتة و كعلي وت ق، ول 

 ل قمددس علدد  تقزيددز لأللددت ل تإايميدد  ول قكإوإيدد   ل كمقددكت ل تيكهيدد  مددص  دداس وضددع  يإليدد  .5
، ول مولته ل بصتي  ل ت  تقوش بدإهلتة تلدز لنإامد ، تب  بأعتمكه لنإام  ل ت  تهيت كتح يزي  مإك
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وتح يددددز ل إليددددكت وللبتهددددك  وبهددددصل يددددتش بمددددإ  مإك ئددددكت وحددددول ز تح يزيدددد   تصدددد يع ل  كمقددددكت
 . لتول س

 وتتدهيس عمليد  بإدكت، ح ي  إلتت هلمهك    ل قلدكا ل  دك ل تأإيه عل  ت  ي  ميزلإيكت ب .6
 أ دددحكب تؤوس لنمدددولس ، ل  تدددوت وت ددده ل   دددولت بددديص ل بحدددث ل قلمددد  ول قلدددكا ل  دددك 

، ول للبدددد ، ول تهتيتدددديوص، ول  كمقددددكت ل حإوميدددد ، ص وبضددددمإهش ل  كمقددددكت لأل ليدددد ول متددددك مي
وص دز ، ول تيكهيوص  ميقهش  هش هوت مميز و كش    إي كه ل  كمقكت ل تيكهي     ل تقليش ل قك  

 متلتبدد  ومتكبقدد  ل تغيددتلت ل مإامكتيدد   يإددوص بكنمإددكص متكبقدد  ل تلددوتلت  بكإعتمددكه إلددكت عمددس
 ول متت هلت ل تتيق .

ل ددصيص ، ل تكإيدده علدد  ت قيددس ل ددصإكت ل تيددكهي وص ددز بتوايددذ وتقيدديص ل إددولهت ل تهتيتددي  ل مبتإددتة .7
إعتمدددكه ل إدددولهت ل تهتيتدددي  وص دددز ب،  دددت   دددهيهش إصدددكلكت أبقددده مدددص إوإهدددك بح يددد  وتقليميددد  

، ال  تدددت إ وبدددتلتلتل دددصيص  دددهيهش بحدددوث علميددد  ومو  دددكت إتدددب  نل دددتوله لنإدددكهيميوص)يدددكهييصل ت 
 دش ل دصيص يمتلإدوص ل  قك د  ل تيكهيد  ، هلتي  عليدك  د  ل هيإليد  ل  كمقيد ول صيص  ش    مإك ب إ

و ددصل يددهعش متللبددكت ل  كمقدد  ل تيكهيدد  ، و هددش لهولت وأإمددكل ومقت دد  تيكهيدد ول قمليدد  ول  بددتلت 
 -وص مص  اس:إ  ي مإص أص ي   ول صي

 . ل تؤي  ل صكمل   لقيكهلت لنهلتي  لنتتتلتي ي  . أ

وضدددع لأل دددهلذ ل تقليميددد  ل تيكهيددد  ب دددوتة ولضدددح  ل مقدددك ش ول تددد  تولإدددب مإدددك ج ل قمدددس  . ب
 ل  كمق  ل تيكهي.

  ول  كت يدددد   مولإبدددد  عتمددددكه صددددبإكت ل قمددددس ل هل ليددددبإتقزيددددز ل  قدددد  بك قيددددكهلت ل  كمقيدددد   . ت
ول  ددتلت ل تغيددتلت ل متددتمتة  دد  إك دد  م ددكنت ل قمددس  لمددس ل بيئدد  ل  كمقيدد عو  ل تغيددتلت  دد 

وعدددهش ل  دددوذ مدددص ،   ل بيئددد  ل تددد  تقمدددس  يهدددك ل  كمقددد مدددع ل تغيدددتلت  ددد ل  دددكمق  تمكصددديك  
 ل قكم  مإهك ولن لي . ل  كمقكت ل مبحو   ل حإومي   لتتو ، كحل  صس وعهش ل إ 

مدص  داس ، قدكت ل مبحو د  ل حإوميد  مإهدك ولن ليد  ل كم تل تأإيه عل  مبهأ  قك د  لنبتإدك . ث
تؤتددكت ل  كمقدددكت  وص ددز بدديص، ول  بدددتة  دد  صددغس ل مإك ددب ل قيكهيددد تقزيددز مبددهأ ل إ ددكتة 

ل  كمقددكت ومتددكعهيهش وعمددهلت ل إليددكت وتؤتددكت لنتتددكش  دد  ل  كمقددكت ل مبحو دد  تددولت 
ت ل مصتتإ   بحث ل  ولإب و صل يتش بت قيس عقه ل لقكتلت ول إهول، ل حإومي  مإهك ولن لي 

، وت قيددس ل تقددكوص بيددإهش ول م ددكنت ل تدد  يمإددص ممكتتددتهك إإصددكلكت مصددتتإ ، ل مصددتتإ 
 . و صل يهعش ل تقليش ل ت تيب  و ت  إقس ل مقت    أل تيص

تقتدددتح ل هتلتددد  ل حك يددد  عمدددس  دددكئزة أو مإك ئددد  مدددص تبدددس ل صدددتإكت لنتتصدددكتي  ل متحك  ددد  مدددع  .8
ل قدك   تدولت   مؤتتكت ل تقلديش ، ضص م س  صه ل ح ات  مإ  ل  كئزةصتإكت ل تق ول ت  تحت

، يددر  ددصه ل مؤتتددكت ل تقليميدد ول تدد  تتقلددر بمددهق تلب، ولن ليدد ، ل  كمقددكت ل حإوميدد  مإهددك
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علد  لتدكس  إدتة إي دكه محديل ، ل لنزترقيكهة ل محيل لنزتر مص مإاوت لتدتتلتي ي  ل محدي 
 ددد  ت ميدددع عدددهه مدددص ل إقدددكل بإتدددت هلش م دددكنت ، مإك تددد إبتإدددكتين بقيدددهل  عدددص ل )ت أزتر ت دددو 

ل ت ور ل  هيهة ل مبتإتة م س ل بحث ل قلم  وممكتتكت ل تهتيس ضدمص أحدهث أهولت ولتدك يب 
وتصددد يع ل ددهوتلت ل تهتيبيددد  وت قيدددس ل بدددتلمج ل تهتيبيدد  مدددص  ددداس ل قاتدددكت ، ل تقلدديش ول تدددهتيس

عك ميد  وم تبددتلت تلئدهة  د  م دكنت متقددههة  ل  قك يد   لتد كتلت ل  كت يد   دد  إعتمدكه  كمقدكت
  .مص مإك ج ل تقليش ول تهتيس ولإتهكتل  بك ح وس عل  ل صهكهلت ل تقهيتي 

 :ي مإص لتتتلح بقض ل  ولإب ل ت  ي مإص هتلتتهك متتقبا     صل ل م كس عل  و ر مكتقهش
هتلتد  حك د   د  عدهه مدص  هوت لهلتة ل تغييت  هق ل قيكهلت لنهلتي     تحقير ل تقليش ل تيدكهي. .1

 ل صتإكت صلت لن تمكش ل بيئ .
هتلتددد  تلبيقيددد   ددد   –تلبيقدددكت مؤصدددتلت تيدددكهة ل محددديل لنزتر  ددد  تقزيدددز ل  قك ددد  ل مإاميددد   .2

 م موع  م تكتة مص صتإكت لنت كنت ل قتلتي .
أ دددت ل بدددهت بتلبيدددر عمليددد  ل تلدددويت وتإ يدددص أصدددتع  تيدددكهة ل محددديل لألزتر  ددد  تحقيدددر ل تيدددكهة  .3

 . هتلت  حك      عيإ  مص ل صتإكت ل  إكعي  ل حإومي  مإهك ول  ك   – مإامي  ل
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 والمراجع المصادرثبت 
 المصادر بالمغة العربية: -أوال

 الرسائل واألطاريح الجامعية: .أ
األ ققققققا ال  ققققققابا  لم ة بققققققات الا ققققققا ة  ،(0212) ،محمققققققد  محمقققققق  امقققققق     مققققققا  ،الباشقققققق ال  -1

االس اا  ج ة دأباقا  ال دجقا الا قا ي تق   ح  قي ال  مقة ايسق اا  ج ة    ااسقة إسق ة   ة  اا  
ة  ققة  ،اسققالة ماجسقق  ا م ققا مكشققداة ،ال  ققا ات اال اا ققة تقق    كققة مقق  ة  ققات جاماققة   ققد 

 . جاماة   د ، الاااي ،اال ااة داالق صا 
 دا أباققا  القءةا  ال كاتسقق  تق  مؤشققاات اال ا   ،(0212) ،  قق ا  بق  الةققا ن حسق   ،يا البقادا -0

 ااسة إس ة   ة  اا    كة م  الم  ا   ت      م  المصااف اال   قة  ،المال  ل مصااف
 . الاااي .  د  ،جاماة   د  ،اسالة ماجس  ا م ا مكشداة ،ت  محاتظ     د  دااب ل

(،  دا اسقققق اا  ج ة المحقققق ة األ اي تقققق   ح  ققققي الم قققق ة 0229البكققققا ،   كققققب مةقققق  محمققققد ، ) -2
 ااسة م ااكةب   شاة       دآس ا ل  صاالت، اسقالة ماجسق  ا )م قا  -ال كاتس ة المس  امة

 . المكشداة(، ة  ة الإل ااة داالق صا ، جاماة ةاب  ، الاااي
دالققكمة ال  ققا ي ، الا قققة بقق   الصصققايئ الب ي ققة (1998) أحمقق  سقق  ما  محمقق ، الجاجققاي، -4

دأ ا مقققا تققق   ح  ققق  الص قققاا االسققق اا  ج     ااسقققة  شص صققق ة د ح    قققة تققق  باققق  الشقققاةات 
اال ااة ة  ققققة  ،أةادحققققة  ة ققققداان )م ققققا مكشققققداة( ،الصققققكا  ة المسققققا مة تقققق  محاتظققققة ك كققققد 

 . ل، الااايجاماة المدص ،داالق صا 
(، أ ا األكماة ال  ا  ة ل م  ا   ت   ح  ي م ة بات إ ااة الجد ة 0226) ،الحم ،       ان -5

 . ، الااايجاماة الةدتة ،ة  ة اال ااة داالق صا  ،اسالة ماجس  ا م ا مكشداة ،الشام ة
 الصصقققققققققايئ الشصصققققققققق ة د  ق  قققققققققا بال دجققققققققققا  ،(0221) ، دبقققققققققز  بققققققققق  الا  ققققققققق  ،القققققققققاادي -6

 . ، الااايجاماة بغ ا  ،ة  ة اال ااة داالق صا  ،أةادحة  ة داان )م ا مكشداة( ،االس اا  ج 
سق  ماا اال المقال ال ةققاي 0212) ،ك قا  ةمقال ،اشق   -7 (،  دا ال  قا ات ايب ا  ققة تق   كم قة داا

داالق صقا ،  دأ ان ت  األ ا  المكظمق  الم م ق ، أةادحقة  ة قداان )م قا مكشقداة (، ة  قة اال ااة
 . ، الااايماك ةجاماة الس  

 اال مققال  م  قات دم ة بقات الاؤ د قة ل   قا ة ال  قابا  اال قا ،0228  ق ، محمق  اتاقت ةقا، -8
  .، الاااي  د  جاماة مكشداة، م ا  ة داان اةادحة الم م  ، ال كظ م  اال ا  ت 

(، األكمقققاة ال  ا  قققة دال  قققة ال كظ م قققة دأ ا قققا تققق   ح  قققي 0227اكقققا كاصقققا صقققبا، ) ،الةقققاي  -9
، ة  قققة اي ااة داالق صقققا ، جاماقققة بغققق ا  ،االل ققق ان ال كظ مققق ، اسقققالة ماجسققق  ا م قققا مكشقققداة

 .  الاااي
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(، داققز إ ااة ال غ  قا دأ ا قا   قد ا ق ا  الاقام    تق  د ااة 0229 ب  ،  دك  ت ح  ص  قل،) -12
سة ك ة   ااسقة حالقة مجمقز الشق ا  الةبق ، اسقالة ماجسق  ا م قا مكشقداة، ة  قة الصحة ال  

 . ، ت سة  ال جااة، الجاماة االس م ة، م ة
 اال اا ققققة الما دمققققات كظققققن بقققق   المدا مققققة اسقققق اا  ج ة ،(0214) مشققققال، هللا  بقققق   ب قققق ات، -11

 ال جاا قققة البكقققد    قققد م  اك قققة  ااسقققة_  المكظمققق  الققق ا ن   قققد دأ ا قققا بالمااتقققة دال شقققاا 
 ةقااب ل، الجكا ، جاماة األ مال، ة  ة األ مال، إ ااة ت  ت س ة  ة داان أةادحة األا ك ة،
 . لبكا 

 االبق ا  تق  د دا قا الما دمقات   اكقة قق اات ،(0228)حسق  ، مكصقدا  ب   حم ا  الاك ي، -10
 اسققالة" الاققااي تقق  الم ك  ققة اال صققاالت شققاةات مقق    كققة تقق   ةب   ققة  ااسققة" االسقق اا  ج 
 . الاااي المدصل، جاماة داالق صا ، اال ااة ة  ة ماجس  ا،

 دا ااة المااتة ا ااة  م  ات دتي   د الص مات جد ة     ن ،(0228) جاسن، ب ل ال  س ، -12
 الص د ققة ل  صققاالت   قق  شققاةة مقق اا  مقق    كققة الاا  اسقق ة   ة  ااسققة  ال بققد    قققات
 بغقققق ا ، جاماققققة ،داالق صققققا  اال ااة ة  ققققة ،مكشققققداة م ققققا ماجسقققق  ا اسققققالة بققققالاااي، الاام ققققة
   .الاااي

  ااسققة  ال كظ مقق  االبقق ا  تقق  دأ ا ققا المااتققة ا ااة ،(0220) ققدا ، القق    صقق ح الةب سقق ، -14
 م قققا  ة قققداان اةادحقققة المصققق  ة، الصقققكا   ال ةقققا  شقققاةات مققق  لا كقققة م ااكقققة اسققق ة   ة
 . الاااي بغ ا ، المس كصا ة، جاماة ،داالق صا  اال ااة ة  ة مكشداة،

(،  مةقق   المااتققة تقق  المكظمققة الج ايا ققة   ااسققة م  اك ققة لمة بققات 0228ةحقق ت، سققماا ،) -15
جاماقققة با كقققة، اسقققالة ماجسققق  ا م قققا مكشقققداة، ة  قققة الا قققدن االكسقققاك ة دالا قققدن االج ما  قققة، 

 . جاماة مك داي قس كة كة، الج ايا
 أ  ا الكمة ال  ا ي ت  بكا  ال ق اات ايسق اا  ج ة (، 0227ةشمدلة،  ما محم  صبح ، ) -16

 . ، الااايجاماة المدصل ،ة  ة اي ااة داالق صا  ،ل مكظمة، اسالة ماجس  ا م ا مكشداة
(،  دا أباا  المااتة الا ا  ة دمةدكات ال  ة ا الا قا ي 0212ةمة ، حة ن  دت ي أحم ، )  -17

ال اي    ااسقة اسق ة   ة  اا  ال  قا ات ت   ح  ي ماا  ا دمؤشاات اس اا  ج ة المحق ة ا
 اسققققالة ماجسقققق  ا م ققققا  ،اال اا ققققة تقققق    كققققة مقققق  المكظمققققات الصققققغ اة تقققق  محاتظققققة   ققققد 

 . الاااي ،جاماة   د  ،ة  ة اال ااة داالق صا  ،مكشداة

(، أباا  الب ية الا ا  ة د كاصا االب ا  االسق اا  ج  0215ةدل  ، م   ا  شا ف  دسف، ) -18
 ح  ققققي م ة بققققات الجاماققققة الا ا  ققققة   ااسققققة  ح    ققققة م ااكققققة  اا    كققققة مقققق  د دا مققققا تقققق  

الاققااي، أةادحقققة  ة ققداان م قققا  -ال  ققا ات اال اا قققة تقق   ققق   مقق  جاماقققات إق قق ن ةدا سققق ا 
 . مكشداة، ة  ة اال ااة داالق صا ، جاماة   د ، الاااي
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اقات الاااق قة تق   بكق  (،  دا ماقا  ا    ق ن جقد ة الجام0216محمد ، كاج   ب  الس اا، ) -19
   ااسقققة  شص صققق ة مؤشقققاات إسققق اا  ج ة المحققق ة األ اي دتقققي مكظقققدا اةقققاي  إ ااة المااتقققة

الاقققااي، أةادحقققة  ة قققداان م قققا  - اا    كقققة مققق  ال  قققا ات األةا  م قققة تققق  جاماقققات مص قققااة
 . مكشداة ة  ة اال ااة داالق صا ، جاماة المدصل، الاااي

 
 :ثانيًا: المجالت والدوريات

البكقا  الاقام   ألكمقاة  ،(1986) ، بق  الاقاة  أحمق  ،دالصق ا  ،حسق  محمق  إبقاا  ن ،حسا  -1
ال  ققا ة ال ابد ققة د  قققة  ققءن األكمققاة بالا ققا الققدظ    ل ما ققن دباقق  الم غ ققاات األصققا  تقق  

  .(، الساد  ة6السكة ) ،(17اسالة الص  ج الااب ، الا   ) ،الم اسة الم دسةة )الساد  ة(
مج قة  ،الءةا  المكظمق    تةقاة مااصقاة تق  إ ااة األ مقات ،(0212) ،كامة  بال ،الص اج  -0

جاماققة  مققا   ،اال ااة داالق صققا ، قسققن إ ااة األ مققال، ة  ققة ال ااسققات اال اا ققة دالمال ققة الا  ققا
 . (8)مج  ، ال(84الا   )،االا   ،الااب ة ل  ااسات الا  ا

إ ااة األ مات د  ق  ا بأكماة الس د   ،(0220) ،كما  جدا  ،جاسن محم  دالاب  ي ،الء ب  -2
، مج ققة الا ققدن االق صققا  ة داال اا ققة ،ال  ققا ي    ااسققة  ةب   ققة تقق    يققة الة ابققا  د شققة    ا

 .  الاااي ،(20الا   ) ،(9المج   ) ،جاماة بغ ا 
المج ققق   ،مج قققة  قققالن ال ةقققا ،الب ادقااة قققة االبققق ا  اال ااي تققق  ظقققل ،(0220) ،اكققق ة ،ال  قققاي -4

 . (، الةد ت2الا   ) ،(22)
(، ال  ة ققا االبقق ا   لقق   المقق اا  د  ق ققا 0210سقق ةا ، دتققا    قق  د ةققاا،   كققب شقق ل، ) -5

مج ققة الا ققدن  ، ااسققة  ةب   ققة تقق  الا  قق  مقق  المكظمققات الحةدم ققة ،بحققل المشققة ت اال اا ققة
  .، الاااي21الا   ( 8ة  ة اال ااة داالق صا ، المج   ) ،االق صا  ة،جاماة البصاة

(، اسققق اا  ج ة السقققدي اال اي ة قققف  ة سقققك السقققدي د  قققا  المكاتسققق   صقققااج 0225الشقققاا ،) -6
ال ابة، الشاةة الااب ة ل   ن الا م  ال ا اة، مج ة ص صات ة ب الم  ا داجال اال مقال، 

 . WWW. edara. co .(، ال ا اة، مصا0225( ش ا شباة، لسكة)090الا  )
(، األكماة ال  ا  ة د دا قا تق    قد ن 0229 ن  ا ي دالااب ي،     ا اي، ) ب  الةا  ،شابا  -7

(، الاقق   11مج ققة اال ا سقق ة ل ا ققدن اال اا ققة داالق صققا  ة، المج قق  ) ،أ  ققا  ال  يققة ال  ا سقق ة
   .(، الاااي0)

(، "الاؤ ققة االسقق اا  ج ة 0228الةققاي ،  دسققف حجقق ن سقق ةا  دالابققا ي،  اشققن تققد ي  بققال،) -8
 ااسقققة  ةب   قققة تققق  جاماقققة  -الجاما قققة د دا قققا تققق  ا ااة   ققققات ال بقققد  الققق اص   ل   قققا ات

 . (4(،    )12الةدتة "، مج ة ال ا س ة ل ا دن اال اا ة داالق صا  ة، مج   )



185 

(، م ة بققققات إاسققققا  ال ةكدلدج ققققا المصققققات ة تقققق    ققققن الققققءةا  0212) ،مةققققاي ، بقققق  ال ققققا ا -9
ة ل  ااسققققققات ايج ما  ققققققة دايكسقققققاك ة، قسققققققن الا ققققققدن ال كاتسققققق  بققققققالبكد  الج ايا ققققققة، األةا  م ققققق

 . (، الج ايا12االق صا  ة دال اكدك ة، الا   )
(، ال صةق ة االسق اا  ج  تق  مؤسسقات الما دمقات  ااسقة  صة ة قة 0229 ب  ،  صقان، ) -12

 ،تققق  االسقققل دالماقققا  ا ل اؤ قققة دالاسقققالة تقققق  مج مقققز المااتقققة، مج قققة  ااسقققات الما دمققققات
 .  (4الا  )

(، "مس د ات الءةا  الم ا   ل   ة بقة 0224  د اسما  ل دص ك اا، كاي ة كج ب،)،   اكة -11
ماح قققة ال ا ققق ن األساسققق  بغققق ة د  ق  قققا بال حصققق ل تققق  الا ا ققق ات دالم قققدل كحد قققا" مج قققة 

 . (0(،    )10الجاماة االس م ة س س ة ال ااسات االكساك ة، مج   )
 

 ثالثًا: الندوات والمؤتمرات:
(، أ ققا ب يققة   ا ققل 0212شققدق  كققاج  دحجققا ي،   قق ن   قق  دالاج ققدك ، محمقق  اقبققال،) جققدا  -1

المااتققة تقق  المكظمققات الا ا  ققة  أكمققدءج م  ققاح ل مكظمققات االا ك ققة، المققؤ ما الا مقق  القق دل  
السكدي الااشا  الا ا ة ت  مج مز المااتة، ة  ة االق صا  دالا دن اال اا قة، جاماقة ال   دكقة، 

 .   االا  ، ما 

المققققؤ ما الا مقققق  القققق دل   ،الققققءةا  االق صققققا ي   م اابققققة كظا ققققة ،(0210) ،  ققققد  ،حسقققق   -0
جاماقققة  ،ة  قققة اال ااة داالق صقققا  ،السقققكدي الحقققا ي  شقققا   ءةقققا  اال مقققال داق صقققا  المااتقققة

 . االا   ، ما  ،ال   دكة
المحق ة (،  ح  قل م قمد  اسق اا  ج ة 0229ال داي،  ةا ا مة   دالسا  ي،  ااب   كا ،) -2

اال اي  ققققققققققم  ت سقققققققققق ة ال سققققققققققد ي االص ققققققققققا، المققققققققققؤ ماالا م  القققققققققق دل  ال اسققققققققققز لجاماققققققققققة 
 . ال   دكة، ما ،االا  

 ااسقة  .(  اال جا قات الح   قة تق   ااسقة القءةا ات الم اق  ة0222محم   ب  السق ن ) ،سالن -4
 قق ن مسقق  بل س اسققات ال ا ،المققؤ ما الا مقق  السققكدي ال ققام  ، ح    ققة تقق   ققد  كظا ققة جققاا كا

 ة،ة  ةال اب ق ،(1)المج ق  ،ادلمقات د قداة الما دمقاتدال  ا ب ت  الدة  الااب  تق   صقا ال

  .جاماةح دا 
(، أ ا  كاصا ال  ة ا االبق ا   0211) ،محمد  محم  ام   ،  ما  ،حةمت اش   ،س ةا  -5

 ، ااسققة  ةب   ققة تقق  ة  ققة اال ااة داالق صققا  جاماققة صقق ح القق    ،تقق   م  ققات إ ااة المااتققة
ة  قة االق صقا  دالا قدن  ،المؤ ما الا م  الق دل  السقكدي الااشقا   الا قا ة تق  مج مقز المااتقة

 . االا   ، ما  ،جاماة ال   دكة ،اال اا ة
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المقؤ ما  ،القءةا  اال ااي دأ قان ال كم قة  ااسقة حالقة جاماقة ال ق ل ،(0210) ، مقا ،الص  ب  -6
ة  قققققة اال ااة  ،الا مققققق  الققققق دل  السقققققكدي الحقققققا ي  شقققققا   ءةقققققا  اال مقققققال داق صقققققا  المااتقققققة

 . االا   ، ما  ،جاماة ال   دكة ،داالق صا 
اة تقققاادي، أسقققل اص  قققاا د ةقققد ا ال  قققا ات اي اا قققة المب  قققة مققق  صققق ل ماقققا  ا إ ا ،تاحقققات -7

الجققققد ة الشققققام ة، المققققد ما السققققكدي الاابقققققز تقققق  اال ااة، ال  ققققا ات ايب ا  ققققة ل ةققققد ا د كم قققققة 
، 0222أة ققدبا 16-12 مشققي،  ،الجم دا ققة الااب ققة السققدا ة،المؤسسققات تقق  الققدة  الااب 

  .209 ئ
 ،ال ااة الم اسقققق ة الاشقققق  ة مجققققال مقققق  مجققققاالت الحةققققن الااشقققق ا، (0227، )أحمقققق  ،مسققققاد ا  -8

ال دل  حدل الحةن الااش  داس اا  ج ات ال غ  ا تق  الاقالن الكقام ، مق     الم   دم اص ة  م
 . ، الج اياسة ف جاماة تاحات  بال ،ن االج ما  ة كظ ن قسن الا د 

 -(، "ق اة الءةا  الصكا     د االب ا  داالب ةاا0210المامااي،  ب  الغ دا حس  ةكاا ،) -9
ال   دكقققة االا ك قققة، ة  قققة االق صقققا  دالا قققدن اال اا قققة، القققدة  الاابققق  الداققققز داالتقققاي"، جاماقققة 

 . المؤ ما الا م  السكدي الحا ي  شا  ءةا  األ مال داق صا  المااتة،  ما ،االا  
، ال مةققق   مققق  دج قققة كظقققا اؤسقققا  الجاماقققات الحةدم قققة تققق  0226 ، ح قققد سققق  ن ،م حقققن -12

بققققق ا  دال حققققققدل اال ااي  ااسقققققة م  مقققققة لمقققققؤ ما اال ،االا      ااسقققققة ة   قققققة  ح    قققققة مام قققققة
 . االا   ،ااب  ،جاماة ال امد  ،داالق صا ي

 
 رابعًا: الكتب:

(، اس اا  ج ات 0222 ااي ) ،ا  شاا  ؛  اا ا، ادبات ؛ ج سد  ،أادل خ،  دكال ؛ ةاال ا  -1
 اا ال ققق ح ل كشقققا  ،الةد قققت ، بققق  هللا ، اجمقققة أبقققد كباقققة ،ال ا ققق ن الققق ل ل كحقققد  ققق ا ل أت قققل

 . دال د  ز
ل كشققا  السقق د  ال كظ مقق    سقق د  األتقاا  تقق  المكظمققات،  اا   ققاا  (1997) ،حسقق   ،حقا ن -0

 . األا   ، ما ،دال د  ز
(، السققققق د  ال كظ مققققق    سققققق د  األتقققققاا  دالجما قققققات تققققق  مكظمقققققات 0229) ،حسققققق   ،حقققققا ن -2

 . االا   ، ما  ،، الحام  ل كشا دال د  ز2اال مال، ة

 ، مققققا  ،الحامقققق  ل كشققققا دال د  ققققز ،0ة ،(، مبققققا ئ اال ااة الح   ققققة0229) ،حسقققق   ،حققققا ن  -4
 . االا  

 اا الا قققققدن ل كشقققققا دال د  قققققز،  ،1(، ال  ققققا ة الءة قققققة، ة0211 ، محمققققق   بققققق  ال قققققا ي، )حسقققق -5
 . ب ادت، لبكا 
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 اا ال ةققققا ل ةبا ققققة  ،1ة ابد ققققات المققققخ البشققققاي، (  0222حسقققق  ، محمقققق   بقققق  ال ققققا ي، ) -6
 . ب ادت، لبكا دالكشا دال د  ز، 

 ، مققا  ،،  اا صقق ا ل كشققا دال د  ققز1ة (، السقق د  ال كظ مق ،0220) ،حمقد ، ص قق ا ةققاظن -7
 . االا  

،) ال ةقققققققا االسققققققق اا  ج   ققققققققاا ات مااصقققققققاة(،  اا ال  اتقققققققة ل كشقققققققا 0228،الص قققققققاج ، كامقققققققة -8
 .  ما ، االا  ،دال د  ز

(، كظا قة المكظمقة دالسق د  ال كظ مق ، 0222 قا ل حاحقد ، ) ،دصقالك ،مك ء محمق  ، اما -9
 . ، الاااي اا الة ب ل ةبا ة دالكشا، بغ ا 

(، ا جا ققات مااصققاة تقق  ا ااة المااتققة، الةباققة االدلققد،  اا 0228ال  ققا ات، محمقق   ققدا ،) -12
 . االا   ،ص ا  ل كشا دال د  ز،  ما 

،  اا 0ةكظا قققة المكظمقققة، (، 0227الشقققما ، ص  قققل محمققق  حسققق  دحمقققد ، ص ققق ا ةقققاظن،) -11
 . ، االا  المس اة ل كشا دال د  ز،  ما 

 اا بققد   ،1ة ،(، االسقق اا  ج ات الام  ققة لقق ا ن االبقق ا  داالب ةققاا0229) ،ام ققا  ،الشقق خ -10
  . ما ،االا  ،س    ل كشا

،  اا الدتققققا  ل ةبا ققققة 1ة(، اال ااة االسقققق اا  ج ة، 0228الصقققق ات ، محمقققق   بقققق  ال  ققققاح، ) -12
 . االا   ، ما  ،دالكشا

(، اس اا  ج ة المح ة األ اي دالم  ة 0210    تاحا  دالبكا ،   كب مة  محمد ،)ةالب، -14
 . ،  اا الحام  ل كشا دال د  ز،  ما ، االا  1ةال كاتس ة المس  امة، 

 اا ال قا داي  ،(،  سقد ي الصق مات0229الةاي ، حم    ب  الكب  دالاق ي، بشق ا  بقال،) -15
 . االا   ،الةباة االدلد،  ما ل كشا دال د  ز، 

اال ااة ال ابد ققة دالسقق د  المكظمقق    سقق د   (0221) ، ققاك   بقق  الققاحم  صققالك ،الةد ققل -16
 . االا   ، ما  ، اا دايل ل ةبا ة دالكشا ،2ة ،األتاا  دالجما ات ت  الكظن

دأ دات البحقققققث االسقققققل السقققق دة ة  –(، ا ااة ال قققققد  الاام ققققة1982صقققق ا،) اشققققدا، أحمققققق   -17
 . ، لبكا ، ب ادتال ةب   ،  اا الك  ة الااب ة

،  اا الققكظن 0ة ،( مقق صل الققد   ققن اي ااة0222) ،،   قق  دباةققات،  بقق  هللا  قق ت بققال -18
 . االا   ، ما  ،ل كشا

 ، اا ال  ح ل كشقا دال د  قز ،(، ال  ة ا دالمك اج الم اس 0222  اكة ) ،  د ،دل ن ، ب   -19
 . الةد ت

 ، اا ابققق  حققق ن ل ةبا قققة دالكشقققا ،1ة ،(، الامقققل المؤسسققق 0220)،لاققق لدك ، محمققق  أةقققانا -02
  .لبكا ، ب ادت
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  . اا الكشا الااب ، ال ا اة ،(، اصدل اي ااة1979) ، ساف، محمد  -01
،  ااالشقادي ل كشقا 1ة ،(،،سق د  المكظمقة، سق د  ال قا  دالجما قة0222) ،ماجق ة ،الاة ة -00

 . األا   ،دال د  ز،  ما 
(، الا ققا ة دا ااة اال مقققال 0226دالكجقققاا، تققا   جماققة صققالك،)  محمقق الا قق ،  بقق  السقق اا  -02

 . االا   ،،  اا دمة بة الحام  ل كشا دال د  ز،  ما 1ةالصغ اة، 
،  اا دايل 4ة ،(، الس د  ال كظ م  ت  مكظمات األ مال0212الام ا ، محمد  س ما ، ) -04

 . ، االا  ل كشا،  ما 
، اةق  الة قب األا كق ، م4ةالم ا  ن اي اا ة الح   ة، ، (1994تؤا  الش خ سالن دَاصاد ، ) -05

 .  ما ، االا  
 اا دايقل ل كشقا دال د  قز،  ،1ة ،كظا ة المكظمقة دال كظق ن ،(0222) ،محم  قاسن ،ال ا د   -06

 . االا   ، ما 
 اا  ،الكظا ققققات دالام  ققققات دالدظققققايف –( مبققققا ئ اال ااة 0221) ،محمقققق  قاسققققن ،ال ا ققققد   -07

  .،االا  ا  م ،الص ا  ل ةبا ة
 ااسققققة ل سقققق د  ايكسققققاك  دال ققققا ي  ،(، السقققق د  ال كظ مقققق 0229محمقققق  قاسققققن، ) ،ال ا ققققد   -08

 . االا   ، اا دايل ل كشا دال د  ز،  ما  ،5دالجما   ت  مكظمات اال مال، ة
،  اا دمؤسسققة اسقق   ل ةبا ققة 1، ة(، اق صققا  ات الب يققة دالادلمققة0214ةققات ،  دسققف،) -09

 . سدا ا دالكشا دال د  ز،  مشي،
المم ةقققققة الااب قققققة  ،الا قققققا  ، اا الا قققققدن ،1ة ،(، ال  قققققا ة اي اا قققققة1982)،كقققققداف ،ةكاقققققا  -22

  .الساد  ة
 . االا   ، ما  ، اا ال  اتة ل كشا دال د  ز ،1ة ،(، ال  ا ة اال اا ة0229) كداف، ،ةكاا  -21
بقاةا، ،  اجمقة  ت صقل  بق  هللا 2ة ،ةد  ا   ح ث  ق  ال سقد ي ،(0224) ،ت   ب ،ةد  ا -20

 . مة ب جا ا ل  د  ز دالكشا،  ما ، االا  
،  اجمقة  جقاكبدت 1ةسق اا  ج ة المحق ة األ اي، إ(، 0226ة ن،  شا  دمدابدا ، ا ك قا، ) -22

 . حاتظ،  اا ال ةا،  مشي، سدا ا

(، السقق د  ال كظ مقق   م ققا  ن دأسققل سقق د  ال ققا  دالجما ققة 1995ةامققل محمقق ، ) ،المغابقق  -24
 .  ما ، االا   ،ا ل كشا دال د  ز،  اا ال ة0ةت  ال كظ ن، 

(، اال ااة االسققق اا  ج ة دمداج قققة  حققق  ات ال قققا  1999المغابقق ،  بققق  الحم ققق   بققق  ال  قققاح،) -25
 . الحا ي دالاشا  ، مجمد ة الك ل الااب ، ال ا اة، مصا

الج   االدل، ال  ية المصقا ة  ،( س ةدلدج ة الجما ات دال  ا ة1989لد ل ةامل، ) ،م  ةة -26
  .ال ا اة ،الاامة ل ة اب
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، كظا قة المكظمقة  مق صل الام  قات، 0212مكصدا، ةا ا محس  دالص اج ، كامة  بال، -27
 . االا   ،ال ا داي الا م ة ل كشا دال د  ز،  ما   اا

،  اا ال ققققققا داي 1ة ،إ ااة ماال  ققققققال –م مدسقققققات  ل(، إ ااة ا0212) ،كجققققققن  بققققققد  ،كجقققققن -28
 . االا   ، ما  ،ا م ة ل كشا دال د  زال

،  اا صقق ا  1ة ،(، ال  ققا ة اال اا ققة تقق  ال ققا  الحققا ي دالاشققا  0211) ،كجققن، كجققن  بققد  -29
 . االا   ، ما  ،ل ةبا ة دالكشا دال د  ز

مة بققققة  قققق    ، ااسققققة  ح    ققققة الكمققققاة المقققق  ا   ،(، المقققق  ا ال اققققال1976) ،سقققق   ،ال ققققدااي -42
 . شمل، ال ا اة

(، اال ااة االسقق اا  ج ة،  اا ال ققا داي الا م ققة ل كشققا دال د  ققز، 0220مالققب،)  اسقق  ، سققا  -41
 .  ما ، االا  

 االنترنيت
(، إسقق اا  ج ة السققدي األ اي ة ققف  ة سققك 0226الشققاةة الااب ققة لإل قق ن الا مقق  )شققاا (، ) -1

(، شققق ا 090السقققدي د  قققا  المكاتسققق   صقققااج ال ابقققة، ة قققب المققق  ا داجقققل األ مقققال، الاققق   )
 . www. edara. comشباة، ال ا اة، جم دا ة مصا الااب ة  
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 (1الممحق )
 إنموذج إستبانة آراء الخبراء في قياس صدق اإلستبانة

 م / صدق اإلستبانة
السيد الخبير.......................................................................... 

 المحترم 
العالقة بين قيادة المحيط األزرق و الذكاء  تعتزم الباحثة القيام بدراسة موسومة )

واثرىا في تحقيق متطمبات الجامعة الريادية: دراسة تحميمية مقارنة آلراء عينة من  الريادي
. ونظرا لعدم توافر متغيرات جاىزة تقيس القيادات االدارية في عدد من جامعات إقميم كردستان(

اتيا لتحقيق عممية القياس ىذه ، والمبينة متغير  معظم متغيرات الدراسة أعدت الباحثة إستبياناً 
 .وعناصرىا في األنموذج المرفق طيًا مع ىذه األستبانة

يرجى التفضل بإبداء رأيك بخصوص األستبانة واألبعاد والفقرات التي تندرج ضمنيا مع 
 بيان المالحظات الضرورية في ضوء األجابة عن األسئمة اآلتية:

 : ىل الفقرات واضحة وتقيس الغرض الذي وضعت من أجمو ؟1س
 ي كل فقرة مدرجة تحت كل الُبعد الُمحَدد ليا ؟: ىل تنتم2س
 : ىل ىناك فقرات أخرى يمكن إضافتيا ضمن كل ُبعد من األبعاد ؟3س
 : ىل ىناك أبعاد أخرى يمكن إضافتيا إلى األبعاد المؤشرة ؟4س
ن كانت غير مناسبة فيل تقترح بدائل أخرى ؟5س  : ىل بدائل القياس مناسبة؟ وا 

 )أتفق بشدة، أتفق، غير متأكد ، ال أتفق، ال أتفق بشدة ( :ىي عممًا أن بدائل القياس
 مع التقدير

 
 

 المشرف  التوقيع
 أ.م.د.أحمد سميمان الجرجري  أسم السيد الخبير الثالثي:

 الكمية التقنية  :المقب العممي
 طالبة الدكتوراه/ جامعة الموصل  المنصب:

 ريم سعد الجميل  االختصاص:
 اليوم والتاريخ  مكان العمل:
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 (2الممحق )
 المقب العممي والحروف اليجائية اسماء السادة المحكمين الستمارة االستبانة حسب

 
 مكان العمل المقب العممي التخصص االسم ت
 رئيس جامعة الموصل أستاذ إدارة تسويق ُأبي سعيد الديوه جيد.   .1
 جامعة الموصل -االدارة واالقتصاد كمية أستاذ   االقتصاد الرياضي أنمار البرواريد.   .2
 جامعة دىوك –كمية االدارة واالقتصاد  أستاذ إدارة تسويق درمان سميمان صادقد.   .3
 جامعة الموصل -كمية االدارة واالقتصاد أستاذ إدارة مالية سرمد كوكب الجميلد.   .4
 .واالقتصاد / جامعة نوروزكمية االدارة  أستاذ  إدارة إنتاج وعمميات  محفوظ حمدون الصوافد.   .5
 جامعة الموصل -كمية االدارة واالقتصاد استاذ  إدارة انتاج وعمميات ميسر إبراىيم احمدد.   .6
 جامعة اربيل. -كمية االدارة واالقتصاد استاذ مساعد ادارة منظمة أحالم احمد وليد.   .7
 جامعة دىوك. –االدارة واالقتصاد كمية  استاذ مساعد إدارة إنتاج وعمميات حكمت رشيد سمطاند.   .8
 جامعة الموصل –كمية االدارة واالقتصاد  استاذ مساعد إدارة مالية مقاس عدناند.   .9
 جامعة الموصل. -كمية االدارة واالقتصاد استاذ مساعد استراتيجيةإدارة  حسن  أحمد عالءد.   .11
 جامعة الموصل –واالقتصاد كمية اإلدارة  أستاذ مساعد إدارة تسويق عالء عبد السالمد.   .11
 كمية االدارة واالقتصاد /جامعة دىوك. استاذ مساعد إدارة منظمة ىادي خميل إسماعيلد.   .12
 الكمية التقنية االدارية/موصل. مدرس إدارة استراتيجية جالل سعد المموكد.   .13
 جامعة زاخو -كمية االدارة واالقتصاد استاذ مساعد  إدارة استراتيجية مييفان شريف يوسفد.   .14
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 (3الممحق )
 انموذج االستبانة

 
 ......................................................................... المحترم.السيد

 
 تحية طيبة وبعد

نأمل ان تمنحوا جزءا من وقتكم الثمين لالجابة عن فقرات االستبانة التي بين ايديكم ، 
 .شاكرين لكم حسن التعاون

الغرض من تصميم ىذه االستبانة ىو وضع أداة لقياس المتغيرات الخاصة بموضوع  ان
االطروحة الموسومة )تحميل العالقة بين قيادة المحيط االزرق والذكاء الريادي وأثرىا في تحقيق 
متطمبات الجامعة الريادية: دراسة تحميمية مقارنة آلراء عينة من القيادات االدارية في بعض 

ميم كوردستان( ، وىي جزء من متطمبات نيل شيادة دكتوراه فمسفة في ادارة االعمال جامعات اق
  .من جامعة الموصل/ كمية االدارة واالقتصاد

 
 

 مالحظة عامة 
يرجى التفضل باالطالع عمى المصطمحات التي تضمنتيا استمارة االستبانة من اجل 

  .م ازاء الفقراتازالة الغموض وعدم الوضوح قبل البدء بابداء مالحظاتك
 
 
 
 

 المشرف  طالبة الدكتوراه
 أ.م.د. احمد سميمان محمد الجرجري  ريم سعد الجميل

 الجامعة التقنية الشمالية  جامعة الموصل/ كمية االدارة واالقتصاد
 الكمية التقنية االدارية/ الموصل
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 بيانات عامة  :اوال
 ( عمى االختيار الموافق لطفا في ادناه مجموعة من الفقرات يرجى وضع عالمة )

 الجامعة .1

 المنصب االداري/ االكاديمي .2

 ( ( ، دكتوراه ) ماجستير ) :التحصيل الدراسي .3

 ( ( ، استاذ )   ( ، استاذ مساعد ) ( ، مدرس ) مدرس مساعد ) :المقب العممي .4

 ( ( ، انثى )  ذكر ) :لجنسا

 ( سنة ) :العمر

 ة ( سن ) :مدة الخدمة في المنصب الحالي

 ( سنة   ) :مدة الخدمة االجمالية
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 :قيادة المحيط االزرق لمتغيرالمقاييس الخاصة  :ثانياً 
القيادة التي تمتمك الرؤية الخاصة بادراك قدرات الموارد البشرية لالستفادة  :قيادة المحيط االزرق

من طاقاتيم ومياراتيم وتحجيم الموارد البشرية التي ال تستخدم قدراتيا الفعمية من اجل عدم اىدار 
  .الوقت في اطار عمل المنظمة

  :ذا البعد وكما ياتي( التي تمثل وجية نظرك حول مؤشرات ىيرجى وضع عالمة ازاء الفقرة )

 العبارات ت
اتفق 
 بشدة

 اتفق
اتفق 
 نوعا ما

 ال اتفق
ال اتفق 

 بشدة
 الركيزة االولى: رؤية القيادة الخاصة بقدرات الموارد البشرية 
المنظمة مبدأ ادراك قدرات الموارد  (*)تعتمد قيادة .1

 البشرية الموىوبة
     

ذوي  تستقطب قيادة المنظمة الموارد البشرية .2
 الطاقات المعرفية المتنوعة

     

تشجع قيادة المنظمة مواردىا البشرية عمى  .3
 استخدام كامل طاقاتيم في العمل.

     

تعمل قيادة المنظمة عمى تطوير الطاقات  .4
 .المتاحة لمواردىا وتحسينيا

     

تممتك قيادة المنظمة رؤية واضحة عن كيفية  .5
 الموىوبة.اكتشاف الموارد البشرية 

     

تستثمر قيادة المنظمة المعرفة غير المستغمة  .6
 .لدى مواردىا البشرية

     

تعمل قيادة المنظمة عمى االرتقاء بمستويات  .7
اداء الموارد البشرية ذوي القدرات غير 

 .المستغمة

     

نمجأ قيادة المنظمة الى التخمي عن الموارد  .8
 .البشرية غير الكفوءة

     

 الركيزة الثانية: نيج التحول من القيادة التقميدية الى قيادة المحيط االزرق  
تركز قيادة المنظمة عمى فرق العمل لتييئة  .9

مواردىا البشرية باتجاه التحول نحو قيادة 
 .المحيط االزرق

     

     تمارس قيادة المنظمة دورًا مؤثرا في االرتقاء  .11

                                           

يقصد بقيادة المنظمة القائمين عمى قيادة الجامعة او الكمية ممثمة برئيس الجامعة ومساعديو وعمداء الكميات ( *)
 ومعاونييم ورؤساء االقسام .
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 العبارات ت
اتفق 
 بشدة

 اتفق
اتفق 
 نوعا ما

 ال اتفق
ال اتفق 

 بشدة
التحول نحو قيادة بمواردىا البشرية لتحقيق 

 .المحيط االزرق
تحفز قيادة المنظمة مواردىا البشرية من اجل  .11

 .التحول نحو قيادة المحيط االزرق
     

تعمل قيادة المنظمة عمى تمكين مواردىا البشرية  .12
 .لمواجية سوق العمل

     

تمجأ قيادة المنظمة الى تطوير مناىجيا بما  .13
 .متطمبات سوق العمليتوافق مع 

     

تمجأ قيادة المنظمة الى تفويض السمطات حيثما  .14
 .يتطمب التحول نحو قيادة المحيط االزرق

     

تمتمك قيادة المنظمة القدرة عمى استثمار الوقت  .15
 .المتاح لمواردىا البشرية

     

تتشارك قيادة المنظمة مع مواردىا البشرية في  .16
 .ممارسة ميامياجدولة اوقات 

     

 الركيزة الثالثة: ادارة التغيير لدى القيادات االدارية 
تستوعب قيادة المنظمة بمستوياتيا المختمفة   .17

 .التغييرات التي تحدث في البيئة الخارجية
     

تتشارك قيادة المنظمة مع مستوياتيا المختمفة في  .18
 التغييرات التي تزمع احداثيا.

     

تمنح قيادة المنظمة الحرية لمواردىا البشرية الجراء  .19
 .التغييرات المطموبة في العمل

     

تمجأ قيادة المنظمة الى اعادة تغيير ورسم  .21
الصورة المستقبمية بما يتناسب مع التحول نحو 

 قيادة المحيط االزرق.

     

تركز قيادة المنظمة عمى تنفيذ متطمبات العمل  .21
 .المستويات التنفيذيةفي 

     

تتمقى قيادة المنظمة التغييرات التي تحدثيا قبوال  .22
من المستويات التنفيذية رغم تعارضيا مع 

 مصمحتيا الشخصية.

     

تتبنى قيادة المنظمة اسموب االدارة الذاتية في  .23
مستوياتيا االدارية المختمفة بما يسيل عممية 

 .اجراء التغييرات المطموبة
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 العبارات ت
اتفق 
 بشدة

 اتفق
اتفق 
 نوعا ما

 ال اتفق
ال اتفق 

 بشدة
تعمل قيادة المنظمة عمى تنفيذ التغييرات من  .24

قبل المستويات االدارية ضمن التوقيتات 
 .المناسبة لكل منيا

     

 الركيزة الرابعة: البدء بتطبيق عممية التطوير وتنفيذ اشرعة قيادة المحيط االزرق  
تمجأ قيادة المنظمة الى التطوير المستمر  .25

 .البشريةلميارات مواردىا 
     

تستثمر قيادة المنظمة الفرص المتاحة لتطوير  .26
 .ممارستيا وانشطتيا )مناىجيا الدراسية(

     

تستبعد قيادة المنظمة الميام غير الضرورية  27
 .والتي تعد نقاط غير محفزة لمواردىا البشرية

     

تجتيد قيادة المنظمة في استبعاد المعوقات  .28
 .تنفيذ قيادة المحيط االزرقالتي تحول دون 

     

تعمل قيادة المنظمة عمى تخفيض النفقات  .29
 والمصروفات التي ال مبرر ليا.

     

تمجأ قيادة المنظمة الى تقميص االعمال التي   .31
 .تجدىا غير ضرورية

     

تستثمر قيادة المنظمة االنشطة التي تدعم رفع  .31
 .مستويات ادائيا

     

تعمل قيادة المنظمة عمى امتالك التدابير الخاصة  .32
 .بدعم استراتيجيات عمميا

     

تتبنى قيادة المنظمة تطوير القيم المنظمية التي  .33
 تدعم االبداع واالبتكار.

     

تتخذ قيادة المنظمة القرارات التي تمكنيا من  .34
 .تحقيق االبتكار في خدماتيا وانشطتيا

     

 :الذكاء الريادي لمتغيرالمقاييس الخاصة  :ثالثاً 
القدرة او القابمية عمى استخدام متضمنات كل من التفكير الريادي الذي يترجم  :الذكاء الريادي

االبداع واالستباقية واستغالل الفرص والسعي وراء الحمول غير االعتيادية لممشاكل ، وكذلك 
استخدام المعرفة الريادية المرتبطة بكيفية تحديد النشاط المستقبمي عن طريق التوجو نحو اليدف 

 .لمنافسة في مجال االعمال واالبداع وتحديد الفرص الريادية وتوظيفيا وتجديدىا آنياالحتواء ا
  .( التي تمثل وجية نظرك حول متغيرات ىذا البعديرجى وضع عالمة ازاء الفقرة )
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اتفق  العبارات ت
اتفق نوعا  اتفق بشدة

ال اتفق  ال اتفق ما
 بشدة

 التفكير الريادي .اوال 
المنظمة مواردىا البشرية عمى تشجيع قيادة  .35

 تبني االفكار الريادية واالبداعية.
     

تستقرئ قيادة المنظمة بيئتيا الخارجية بما يمكنيا  .36
 .من توقع االحداث المستقبمية

     

تنمي قيادة المنظمة قدرات مواردىا البشرية  .37
التي تمكنيا من اتخاذ القرارات في ظل ظروف 

 .عدم التاكد

     

توظف قيادة المنظمة مواردىا البشرية وفق  .38
 .التفكير العقالني الولوياتيا

     

تعتمد قيادة المنظمة المعايير المنطقية  .39
والعقالنية في تقييم البدائل المتاحة لمقرارات 

 .التي تتخذىا

     

تتكيف قيادة المنظمة مع الظروف االستثنائية في  .41
 .الحصول عمى مواردىا

     

تجتيد قيادة المنظمة عمى توفير الفرص  .41
المناسبة لمواردىا البشرية وبما يمكنيم من 

 .اطالق طاقاتيم الفكرية

     

تتبنى قيادة المنظمة االطر الريادية في  .42
 .ممارسة اعماليا

     

 المعرفة الريادية: .ثانيا 
تعتمد قيادة المنظمة في صياغة رؤيتيا  .43

عمى ما تمتمكو من ادراك ووعي  المستقبمية
 .لبيئتيا الخارجية

     

تنمي قيادة المنظمة القدرات المعرفية لمواردىا  .44
البشرية بما يعزز من وعييا لمتطمبات البيئة 

 .الخارجية

     

تتبنى قيادة المنظمة االستراتيجيات التي من  .45
 . شأنيا تقميص حاالت عدم التأكد البيئي

     

تمتمك قيادة المنظمة ميارات التحميل  .46
 .لممعمومات عن المتغيرات البيئية

     

     تمتمك قيادة المنظمة معمومات كافية عن  .47
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اتفق  العبارات ت
اتفق نوعا  اتفق بشدة

ال اتفق  ال اتفق ما
 بشدة

 االىداف المرسومة لتحقيق الريادة.
تمجأ قيادة المنظمة الى اعتماد اسموب االقناع  .48

 والحوار من اجل تحقيق اىدافيا.
     

المنظمة بعض الفرص التي تستثمر قيادة  .49
 .تتضمن نوعًا من المخاطرة

     

تدعم قيادة المنظمة االنشطة الريادية لمواردىا  .51
البشرية وبما يمكنيا من تحقيق نجاحات غير 

 .اعتيادية

     

توظف قيادة المنظمة نظم االتصاالت المتوفرة  .51
 .لدييا في تبادل الخبرات المعرفية

     

قيادة المنظمة عمى تحقيق االنسيابية في تعمل  .52
 .االتصاالت بين مختمف المستويات االدارية

     

    
 :متطمبات الجامعة الريادية :رابعاً 

وىي المتطمبات الالزمة لمتحول نحو الجامعة الريادية والمتمثمة في الموارد المادية والبشرية والمالية 
 .والمعموماتية

  .( التي تمثل وجية نظرك حول متغيرات ىذا البعدالفقرة )يرجى وضع عالمة ازاء 

اتفق  العبارات ت
اتفق  اتفق بشدة

ال اتفق  ال اتفق نوعا ما
 بشدة

تعتمد الجامعة عمى اليياكل التنظيمية العضوية  .53
 .التي تتصف بالمرونة

     

تتصف ميام وادوار العاممين في كافة المستويات  ..54
 .بالوضوح والشفاقيةاالدارية لممنظمة 

     

تمتمك قيادة الجامعة االستقاللية وحرية التصرف  .55
 .في ادارة الجامعة

     

تعمل قيادة الجامعة عمى اشاعة مبادئ الثقافة  .56
 .الريادية لدى المستويات المختمفة

     

لدى الجامعة بيئة مناسبة تشجع السموكياات  .57
تحقيق فرص التحول والتفكير الريادي بما يضمن 

 .نحو الجامعة الريادية

     

تمتمك الجامعة تقنيات حديثة في مجال التعميم  .58
 .االلكتروني
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اتفق  العبارات ت
اتفق  اتفق بشدة

ال اتفق  ال اتفق نوعا ما
 بشدة

تمتمك الجامعة موارد بشرية ذات خصائص ريادية  .59
 .تساعدىا عمى التحول نحو الجامعة الريادية

     

تتمتع الموارد البشرية في الجامعة بالمينية  .61
 .والرغبة في العمل

     

يتوافر لدى الجامعة مديرين واكاديميين يعممون  .61
كجيات داعمة لعممية التحول نحو الجامعة 

 .الريادية

     

تعمل الجامعة عمى تمطوير مواردىا البشرية عن   .62
 .طريق تزويدىا بالمعارف الريادية

     

الموارد تجتيد قيادة الجامعة في الحصول عمى  .63
المالية الالزمة لعممية التحول نحو الجامعة 

 .الريادية

     

تمجأ قيادة الجامعة الى مصادر اضافية لمحصول  .64
 .عمى الموارد المالية الالزمة

     

تعمل قيادة الجامعة عمى استنفاذ التخصيصات  .65
المالية المخصصة ليا واالستفادة منيا وفق 

 .الخطة الموضوعة

     

تحصل الجامعة عمى التمويل االضافي باعتماد  .66
 .المكاتب االستشارية

     

تعتمد قيادة الجامعة عمى نظم وسياسات  .67
موضوعية لمحوافز والمكافآت تساعدىا عمى 

 .التحول نحو الجامعة الريادية

     

تمتمك الجامعة مراكز بحثية تساعدىا عمى تدفق  .68
 .المعرفة

     

قيادة الجامعة الممكية الفردية وتوليد تشجع  .69
 .براءات االختراع

     

تعمل الجامعة عمى امتالك المعرفة لتكون قادرة  .71
 .عمى ابتكار القيمة لتوليد براءات االختراع

     

تتيح الجامعة الفرصة لكافة مواردىا البشرية  .71
 لموصول الى المعمومات المطموبة.

     

الجامعة الفرصة لمواردىا البشرية تمنح قيادة  .72
 .بتقاسم المعمومات وتداوليا

     

توازن قيادة الجامعة بين المصادر الداخمية  .73
 .والخارجية في الحصول عمى المعمومات
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 (4الممحق )
 االتساق الداخمي لفقرات متغيرات الدراسة

 اوال: االتساق الداخمي لفقرات أبعاد قيادة المحيط األزرق
 (1الجدول)

 االتساق الداخمي لمركيزة االولى: رةية القيادة الخاصة بقدرات الموارد البشرية
X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1   
       1 Pearson 

Correlation X1 

      1 0.4911 
Pearson 
Correlation X2 

     1 0.4231 0.3741 Pearson 
Correlation X3 

    1 0.5271 0.4741 0.4461 Pearson 
Correlation X4 

   1 0.5641 0.4681 0.5101 0.4571 Pearson 
Correlation X5 

  1 0.6091 0.4631 0.3711 0.4601 0.3241 Pearson 
Correlation X6 

 1 0.6091 0.541 0.4601 0.3901 0.3961 0.3901 Pearson 
Correlation X7 

1 0.3431 0.4531 0.4341 0.2841 0.2871 0.3251 0.3061 Pearson 
Correlation X8 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 

 (2الجدول)
 الثانية: نيج التحول من القيادة التقميدية إلى قيادة المحيط األزرقاالتساق الداخمي لمركيزة 

X16 X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9   
       1 Pearson 

Correlation 
X1 

      1 0.595 Pearson 
Correlation 

X2 

     1 0.557 0.538 Pearson 
Correlation 

X3 

    1 0.496 0.503 0.502 Pearson 
Correlation 

X4 

   1 0.617 0.531 0.422 0.435 Pearson 
Correlation 

X5 

  1 0.516 0.443 0.410 0.383 0.418 Pearson 
Correlation 

X6 

 1 0.555 0.515 0.534 0.529 0.483 0.543 Pearson 
Correlation 

X7 

1 0.564 0.488 0.506 0.382 0.429 0.500 0.404 Pearson 
Correlation 

X8 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
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 (3الجدول )
 االتساق الداخمي لمركيزة الثالثة: ادارة التغيير لدى القيادات االدارية.

X24 X23 X22 X21 X20 X19 X18 X17   
       1 Pearson 

Correlation 
X1 

      1 0.605 Pearson 
Correlation 

X2 

     1 0.497 0.377 Pearson 
Correlation 

X3 

    1 0.6211 0.438 0.428 Pearson 
Correlation 

X4 

   1 0.5191 0.4631 0.530 0.478 Pearson 
Correlation 

X5 

  1 0.3981 0.4301 0.4091 0.414 0.395 Pearson 
Correlation 

X6 

 1 0.4431 0.5201 0.4461 0.3741 0.502 0.424 Pearson 
Correlation 

X7 

1 0.5551 0.4531 0.4471 0.4471 0.350 0.449 0.341 Pearson 
Correlation 

X8 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)                   
 

 (4) لالجدو 
 االتساق الداخمي لمركيزة الرابعة: البدء بتطبيق عممية التطوير وتنفيذ أشرعة قيادة المحيط األزرق

X34 X33 X32 X31 X30 X29 X28 X27 X26 X25   
         1 Pearson 

Correlation 
X25 

        1 0.561 Pearson 
Correlation 

X26 

       1 0.543 .4671 Pearson 
Correlation 

X27 

      1 0.581 0.518 .5041 Pearson 
Correlation 

X28 

     1 0.497 0.446 0.387 .4041 Pearson 
Correlation 

X29 

    1 0.689 0.518 0.442 0.392 .4351 Pearson 
Correlation 

X30 

   1 0.519 0.526 0.527 0.378 0.456 .3841 Pearson 
Correlation 

X31 

  1 0.476 0.413 0.350 0.479 0.425 0.409 .5341 Pearson 
Correlation 

X32 

 1 0.640 0.458 0.408 0.385 0.584 0.472 0.459 .5891 Pearson 
Correlation 

X33 

1 0.705 0.497 0.397 0.309 0.349 0.473 0.377 0.530 .4491 Pearson 
Correlation 

X34 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)                   
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 ثانيا: االتساق الداخمي لمكونات الذكاء الريادي  
 (5الجدول)

 االتساق الداخمي لمتفكير الريادي
X42 X41 X40 X39 X38 X 37 X36 X35   
       1 Pearson 

Correlation 
X35 

      1 0.6521 Pearson 
Correlation 

X36 

     1 0.6381 0.5911 Pearson 
Correlation 

X37 

    1 0.4921 0.5341 0.4831 Pearson 
Correlation 

X38 

   1 0.6541 0.5401 0.6061 0.5571 Pearson 
Correlation 

X39 

  1 0.5301 0.4371 0.4221 0.4341 0.4471 Pearson 
Correlation 

X40 

 1 0.5281 0.6121 0.5531 0.5361 0.4871 0.5301 Pearson 
Correlation 

X41 

1 0.514 0.4781 0.5971 0.6101 0.5191 0.5821 0.5021 Pearson 
Correlation 

X42 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  
 (6الجدول)

 االتساق الداخمي لممعرفة الريادية
X52 X51 X50 X49 X48 X47 X46 X45 X44 X43   
         1 Pearson 

Correlation 
X43 

        1 0.563 Pearson 
Correlation 

X44 

       1 0.579 0.4851 Pearson 
Correlation 

X45 

      1 0.517 0.5611 0.4301 Pearson 
Correlation 

X46 

     1 0.591 0.5031 0.4571 0.481 Pearson 
Correlation 

X47 

    1 0.433 0.4231 0.2771 0.3591 0.3721 Pearson 
Correlation 

X48 

   1 0.431 0.3731 0.417 0.2871 0.2791 0.3201 Pearson 
Correlation 

X49 

  1 0.512 0.4521 0.5361 0.4401 0.4751 0.3571 0.4751 Pearson 
Correlation 

X50 

 1 0.548 0.5141 0.4301 0.373 0.3801 0.3641 0.4671 0.3951 Pearson 
Correlation 

X51 

1 0.590 0.464 0.4281 0.4121 0.3461 0.4401 0.3871 0.4581 0.3561 Pearson 
Correlation 

X52 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  
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 ثالثا: االتساق الداخمي لمتطمبات الجامعة الريادية

 (7الجدول)
 االتساق الداخمي لمتطمبات الجامعة الريادية

X62 X61 X60 X59 X58 X57 X56 X55 X54 X53   
         1 Pearson 

Correlation 
X53 

        1 0.591 Pearson 
Correlation 

X54 

       1 0.5291 0.4971 Pearson 
Correlation 

X55 

      1 0.683 0.5491 0.5541 Pearson 
Correlation 

X56 

     1 0.659 0.650 0.5571 0.514 Pearson 
Correlation 

X57 

    1 0.422 0.374 0.392 0.391 0.2901 Pearson 
Correlation 

X58 

   1 0.439 0.567 0.490 0.477 0.4921 0.4431 Pearson 
Correlation 

X59 
  1 0.573 0.377 0.526 0.508 0.482 0.4351 0.4351 Pearson 

Correlation 
X60 

 1 0.649 0.609 0.373 0.549 0.501 0.503 0.4461 0.5011 Pearson 
Correlation 

X61 

1 0.610 0.520 0.466 0.329 0.498 0.545 0.472 0.5101 0.4231 Pearson 
Correlation 

X62 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 (8الجدول)

 االتساق الداخمي لمتطمبات الجامعة الريادية
X73 X72 X71 X70 X69 X68 X67 X66 X65 X64 X63   
          1 Pearson 

Correlation 
X63 

         1 0.597 Pearson 
Correlation 

X64 

        1 0.594 .6001 Pearson 
Correlation 

X65 

       1 0.420 0.545 0.422 Pearson 
Correlation 

X66 

      1 0.551 0.535 0.577 0.489 Pearson 
Correlation 

X67 

     1 0.657 0.541 0.446 0.481 0.495 Pearson 
Correlation 

X68 

    1 0.654 0.544 0.424 0.436 0.480 0.516 Pearson 
Correlation 

X69 
   1 0.726 0.688 0.658 0.552 0.510 0.476 0.472 Pearson 

Correlation 
X70 

  1 0.629 0.621 0.552 0.580 0.402 0.531 0.391 0.442 Pearson 
Correlation 

X71 

 1 0.744 0.602 0.568 0.466 0.492 0.379 0.501 0.333 0.478 Pearson 
Correlation 

X72 

1 0.690 0.697 0.556 0.600 0.553 0.527 0.411 0.546 0.398 0.527 Pearson 
Correlation 

X73 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  
 

 



A 

ABSTRACT 

The current study aims at identifying the impacts of blue ocean 

leadership dimensions and the components of entrepreneur-

ship intelligence on achieving the requirements of entrepreneurship 

university in some of Kurdistan Province universities. Through reviewing 

blue ocean leadership as the important source in dealing with the 

requirements of constructing entrepreneurship university that most of 

modern organizations aim at, such leadership will depend on 

entrepreneurship intelligence to review the surrounding conditions of the 

organizations and the competitors in addition to market trends and 

customers as these are growing to be of the organization knowledge 

assets and enhance their abilities to be more able to deal with the 

requirements of the entrepreneurship university and the organizational 

requirements. Despite the many studies that deal with blue ocean 

leadership, entrepreneurship intelligence and requirements of 

entrepreneurship university and their mutual relations and impacts, the 

current study aims at dealing with these dimensions within a 

comprehensive framework in an attempt to examine the relation and the 

significant impacts. In general, the current study attempts at answering 

the following:  

1. What is the availability of study population have a clear understanding 

on dimensions of blue ocean leadership in the universities examined?  

2. How would the examined universities adopt elements of 

entrepreneurial intelligence (Entrepreneurs :Thinking & Knowledge) ?  

3. What is the availability of entrepreneurship university requirements in 

the examined universities?  

4. Are there significant differences among answers of examined 

individuals towards blue ocean leadership, entrepreneurship 

intelligence and requirements of entrepreneurship university?  



B 

5. What is the nature of correlation relations and impact among blue 

ocean leadership, entrepreneurship intelligence and requirements of 

entrepreneurship university in the examined universities?  

A hypothetical is drawn reflecting the nature of relations and 

impacts among blue ocean leadership, entrepreneurship intelligence and 

requirements of entrepreneurship university in the examined universities. 

Main and minor hypotheses have been adopted after being tested using 

statistical means for the collected data using the questionnaire form and 

sums up with the following: 

1. Descriptive analysis results of the examined individuals answers 

showed their agreement on adopting organization leadership the 

movement from the traditional leadership to blue ocean leadership 

when the organization leadership develop the curriculum to be 

compatible with job market requirements of public and private 

universities that in turn explain that both of them focus on this 

indicator.  

2. Analysis results indicated the strong correlation among the 

independent variables (dimensions of blue ocean leadership and 

components of entrepreneurship intelligence) and the adopted variable 

(requirements of the entrepreneurship university) in the examined 

universities. This result recorded the surveyed private universities the 

highest correlation between the values of two variables compared to 

public universities  

3. Influenced by entrepreneur intelligence in the surveyed universities 

(governmental and private), blue ocean leadership in terms of its 

dimensions (collectively and individually), and was the strongest level 

in government universities surveyed influence compared to private 

universities. The highest contribution came from the effect after 



C 

starting the application process development and implementation of 

the sails of the Blue Ocean leadership of the two types of universities 

surveyed. 

4. Deviation analysis results indicated the significant impact of blue 

ocean dimensions and components of entrepreneurship intelligence to 

achieve the requirements of entrepreneurship intelligence in the 

examined public and private universities. The best impacts go for 

change management variable for the administrative leaders of the 

examined public universities. This in turn indicates that the examined 

public universities depend on change management for the 

administrative leaders more than the dimensions of blue ocean 

leadership to achieve the requirements of entrepreneurship university. 

On the other hand, deviation analysis results indicated the significant 

impact of entrepreneurship intelligence with its two indicators: 

entrepreneurship thinking and entrepreneurship knowledge where the 

best impact goes for entrepreneurship thinking indicator for the 

examined public universities. This explains that the examined private 

universities depend on entrepreneurship thinking to achieve the 

requirements of entrepreneurship university.    

 

Accordingly, suggestions and proposals for future studies are put 

that copes with the current conclusions.       
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