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 الملخص 
الوقىوف مقومىتت القاىتدة الراتداىة تىتلتعلام اليىتمع   و علىى  التعرفىدفت الدراسة إلى 

آللاىتت تصىور مقتىرح القاتدة الراتداة تيتمعة دمنيور؛ وذلىك لوعىع واقع تطتاق مقومتت  على
مىىن لىى ل الدراسىىة فىى  ت قاىىق اىىىدافيت علىىى المىىني  الوصىى    تعتمىىد  واتطتاقيىىت تتليتمعىىة

القاىتدة الراتداىة  االستعتنة تأ د اىم ادواتو وىى  االسىتتتنة للوقىوف علىى واقىع تطتاىق مقومىتت
 (050)تلىىع عىىدد افىىراد العانىىة قىىد و   ائىىة التىىدراساععىىت  ى تيتمعىىة دمنيىىور فىى  عىىو   را 

  وتوصىىلت الدراسىىة إلىىى ان دريىىة تطتاىىق مىىن الميتمىىع ا صىىلىتقراتىىًت % 55 ععىىوًا  امولىىون
تدريىة مم تاىدم   يىت الدراسىة   را  افىراد عانىةالقاتدة الراتداة تيتمعة دمنيور  سىب  مقومتت

 الراتداىىة تيتمعىىة دمنيىىور  و ىىتنوىىىذا ارىىار إلىىى ويىىود معوقىىتت ت ىىول دون تطتاىىق القاىىتدة 
-الوقتفىىة الراتداىىة المت تملىىة-اليتمعاىىة لللىىدمتت يىىت تنتزلاىىًت علىىى الن ىىو التتل ق)التسىىواقترتات

اتتىىداع التقنىى (  وفىى  عىىو  ذلىىك قىىدمت الدراسىىة -الملىىتطرة الم سىىوتة-الرؤاىىة اتسىىتراتاياة
  علىىى مىىت توصىىلت إلاىىو تنىىت تصىىورا مقتر ىىت آللاىىتت تطتاىىق القاىىتدة الراتداىىة تيتمعىىة دمنيىىور

 .الدراسة الماداناة

 القاتدة الراتداة   لاتت تطتاق القاتدة الراتداة  يتمعة دمنيور.ال لمتت الم تت اةق 
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A proposed perception for the mechanisms of applying 

Entrepreneurial leadership at Damanhur University 

Abstract 

The study aimed to identify the elements of Entrepreneurial Leadership 

in university education, and examine the reality of applying the elements of 

entrepreneurial leadership at Damanhur University, in order to develop a 

proposed perception for the mechanisms of applying entrepreneurial leadership 

at Damanhur University, the study relied on achieving its goals on the 

descriptive approach through the use of one of its most important tools which 

is the questionnaire to find out the reality of the availability of the elements of 

entrepreneurial leadership at Damanhur University in the light of  views of 

faculty members, the number of sample members reached (121) members, 

representing approximately 22% of the target population. The  study found that 

the sample came with a "neutral" degree, which indicates the presence of 

obstacles preventing the application of entrepreneurial leadership at Damanhur 

University, and it was arranged in descending order as follows: (Marketing for 

University Services - Integrated Entrepreneurial Culture - Strategic Vision - 

Risk Taking - Technical Innovation), the study presented a proposed 

perception for the mechanisms of applying Entrepreneurial leadership at 

Damanhur University based on the findings of the field study. 

Keywords: Entrepreneurial leadership, Mechanisms for implementing 

Entrepreneurial leadership, Damanhur University. 
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 مقدمة الدراسة 

إداراىىة وىىورة ت عصىىر الراىىتدةم والىىذي اتماىىزمام ىىن ان نطلىىق علاىىو  عصىىراً اعىىاش العىىتلم 
 التعلاماىىىىةاتداراىىىىة و معرفاىىىىة  تاىىىىرة  يعلىىىىت المنتفسىىىىة تىىىىان الىىىىدول فىىىىى الماىىىىتدان وقتفاىىىىة و و 
   . يتدفةالتنتفساة ال القدرة على ت قاق الراتدةالميناة قتئمة على و االيتمتعاة و 

صىى  يت فىى  العىىتلم إلىىى  واسىىتيتتة لعصىىر الراتداىىة اتييىىت ييىىود تطىىوار اليتمعىىتت وال
ميمىىىت  تنىىىت إم تناتتيىىىت المتداىىىة  لليتمعىىىة ال ام ىىىن اىىىث ؛ تلقاىىىتدة الراتداىىىةعىىىرورة االىتمىىىتم ت

  القاىىتدة الراتداىىةتطتاىىق ايىىتت  وفعىىتل إال مىىن لىى ل إوظتئ يىىت ترىى ل  ان ت قىىق واالقتصىىتداة
إمداد الط ب تتلميترات والمعرفة ال زمة لا ونوا قىتدران علىى ت داىد ال ىرص   على تعملوالت  

نتىىىتج اف ىىىتر يداىىىدة  وتطىىىوار لطىىىط ا عمىىىتل  تتتعىىىتفة إلىىىى فيىىىم وتقاىىىام القعىىىتات   الوقتفاىىىةوال
اععىىىت  الميتمىىىع تعزاىىىز وقتفىىىة راىىىتدة ا عمىىىتل تىىىان تعمىىىل علىىىى ة   مىىىت والمؤسسىىىاة والتائاىىى

زود ا فىىراد تىىتلمواقف والميىىترات التىى  تسىىم  لل ىىرد ان ا ىىون مسىىئواًل عىىن تطىىوار تىىو   اليىىتمع 
  .(Baker, Islam & Lee, 2015, 92)ال رص  وصنتعةالوعع الراىن 

 ىىىول عىىىمتن ت قاىىىق الماىىىزات  اليتمعىىىتت مىىىدلل لتطىىىوار  القاىىىتدة الراتداىىىةوتىىىدور 
التنتفساة من ل ل العملاتت الت  اتم من ل ليىت تتنى  ونرىر التيداىد علىى يماىع المسىتواتت 

تعزاىىز وقتفىىة االتت ىىتر والملىىتطرة علىىى  القاىىتدة الراتداىىةفلسىى ة  تقىىوم؛  اىىث تتليتمعىىتتاتداراىىة 
 الم سوتة.

ت سىىىان ا دا ؛ علىىىى اعتتىىىتر ان و  لإلصىىى حقىىىوة رئاسىىىة  القاىىىتدة الراتداىىىةتعىىىد  مىىىت 
اسىتومتر علىى القىتدرة  القاىتدة الراتداىة مىن لى للن ات قق إال  فعتلالوصول إلى نظتم تعلام  

االسىتلدام ا موىل للقىدرات القاتداىة ال رص المتت ة لدى العتملان وتوظاف قىدراتيم اتتداعاىة  و 
مسىىئولاة علىىى ت مىىل قتل والقىىدرة والقىىدرة علىىى ت لاىىل المسىىتاتتداعاىىة واتداراىىة موىىل الرؤاىىة 

 اليدادة الت  تماز اليتمعة وت قىق رؤاتيىت المسىتقتلاةالملتطر للترام  والساتستت واتيرا ات 
 (.433  5102  للف اهلل &) (01  5105)م مد  

وعىىع االسىىتراتاياتت الراتداىىة القاىىتدة الراتداىىة ال تعتمىىد فىى  ومىىن اليىىدار تتلىىذ ر ان 
نمىىتوصىىات ة الساتسىىتت علىىى اتدارة العلاىىت فقىىط   ترىىترك اتدارة المتوسىىطة والىىدنات فىى  وعىىع  وال

تلىىك الساتسىىتت واالسىىتراتاياتت  وذلىىك مىىن لىى ل االتصىىتالت المتواصىىلة والمسىىتمرة التىى  تىىرتط 

https://0810gjr7n-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%AE%D9%84%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://0810gjr7n-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%AE%D9%84%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
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تان ا فراد والنظم والعملاتت افقًات وراسًات على السوا  تمت انم  المرىتر ة فى  نرىر المعلومىتت 
 ف  يماع المستواتت اتداراة تتليتمعة.

القدرة التنتفساة  ت سانعلى  تعمل القاتدة الراتداةان  الدراستت إ دىاظيرت وقد 
نتتج ق االتت تر والتيداد و امن ل ل ت ق لليتمعتت التر از على ادا  العمل و الت وث اليدادة  ال

من اول مرة تينتًت لعاتع الموارد وتتدادىت او سو   موتلى ومنتسبتطراقة ص ا ة وتأسلوب 
 .(Carsrud & Renko-Dolan& Brannback, 2018, 211)استغ ىت 

فى  التعلىام  القاىتدة الراتداىةفوائىد تطتاىق  إلىى مDean & Ford دراسىة م ذلك ترار 
دعىىىم عملاىىىة التلطىىىاط االسىىىتراتاي   والت سىىىان المسىىىتمر تنىىىتً  علىىىى اليىىىتمع   مىىىن اترزىىىىت؛ 

عىىىتدة ىا لىىىة التصىىى ا اةالتيىىىترب المقصىىىودة الواعاىىىة  والتغذاىىىة    تتتعىىىتفة إلىىىى التقاىىىام وال
ة توع  توص يت عملاة تعلم  ونرر ت نولويات المعلومتت لتم ىان ا رىلتص اليتمعاستراتاياة 

تعمىل قواعىد التاتنىتت  اىث ال صول على المعلومىتت وفيىم التاتنىتت ترى ل واسىع وسىراع  من 
  علىى اتلىتذ قىرارات صىتئتة  واالطمئنىتن اليىتمعوالمعلومتت على زاتدة قىدرة اععىت  الميتمىع 

 .(Dean & Ford, 2017,187) إلى س مة التن اذ
دعم الممترسىتت اتتداعاىة  تى فى  التعلىام اليىتمع  القاىتدة الراتداىةىذا  فعً  عن ان 

اليداىىدة  ف انمىىت اىىدرك العىىتملون ان اليتمعىىة   ىىث علىىى تطتاىىق ا ف ىىتر االتت تراىىة والتقناىىتتوت
تستعدىم وتستندىم  فإن ذلك اؤدي إلى زاتدة سلو اتت اتتداع التنظامى  ت تفىة ارى تلو  ومىن 

  اىىث اعىىد اتتىىداعوىىم ارىىتر ون تصىىورة تنىىت ة فىى  ت قاىىق اىىىداف اليتمعىىة ت  ىىت ة وفعتلاىىة  
تيىتوز متطلتىتت الىدور ااقوم تو اععىت  الميتمىع اليىتمع  طواعاىة و  تتنظاما تالتنظام  سلو 

 .ستعد الزم   ف  المواقف العملاة الملتل ةاتعمن الرعور تتلمسؤولاة  و االرسم   و 
وتتطلىىب القاىىتدة الراتداىىة االنتقىىتل مىىن العمىىل التقلاىىدي إلىىى العمىىل اتتىىداع  المتيىىدد  
وت ون المسئولاة مرتر ة تان  ل افراد العمل ولاس القتئد و ده  ولذا انتغى  علىى  ىل فىرد ان 
اتماىز تميموعىىة مىن الميىىترات اتتداعاىة التىى  تؤىلىو للقاىىتم تىذلك   اىىث تقىوم القاىىتدة الراتداىىة 
تتلتاتر افراد ذوي مسىتوى عىتل مىن الميىترات والقىدرات الراتداىة وفى  ن ىس الوقىت العمىل علىى 

 ادىم تترام  تدراتاة ترتع  تيتتيم ال قاقاة.تزو 
 دورا ليىت ا ىون ان اليتمعتت المعتصىرة تعمىل علىى  انولقد ا دت العداد من الدراستت 

 والقىدرة اتقلاماة والوطناىة التنماة تعزز الت  المرروعتت تتنظام قاتميت من ل ل واتت ترات راتدات
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واصىت ت  ،(Antoncic & Hisrich,2005,17)والىدول  الم لى  المسىتوى علىى التنتفسىاة
تقىوام ادا  المؤسسىتت و   التصىنا تت العتلماىة لليتمعىتتاآلن من اىم مؤرىرات  القاتدة الراتداة

تصناف التىتامز   فمن اىم مؤررات معاترًا ذا قامة للمقترنة تان اليتمعتتو التعلاماة اليتمعاة  
مىىدى ت قاىىق الراىىتدة والماىىزات التنتفسىىاة سىىوا  دالىىل اليتمعىىة او  (times – Qs) إس  اىىو

تتليتمعىتت  القاتدة الراتداىةتطتاق   تأن م  وعلاو ام ن القول (Andrejs, 2011,28)لترييت
 التعلام اليتمع م. تطوارنقطة االنط ق إلى  المصراة ىو

المسىتدامةق رؤاىة لطىة اسىتراتاياة للتنماىة من ىنت سعت الدولة المصىراة إلىى وعىع 
عىىم   و ىىتن مىىن اىىىم اىىىدافيت االسىىتراتاياة تطىىوار التعلىىام اليىىتمع  مىىن لىى ل د5141 مصىىر

وترىياع اتتىداع واالتت ىتر  نرر وقتفىة راىتدة ا عمىتلو   وتطوار قدرات ىائة التدراس والقاتدات
ايىتد  لىول متت ىرةف  الميتالت الملتل ىة  و  تمىع مىن للمرى  ت والت ىداتت التى  توايىو المي  ال

يية والتعلام اليىتمع  مىن ييىة  لىرى  وال ات قىق ذلىك إال مىن لى ل تطتاىق القاىتدة الراتداىة 
 التنماىىة تىىتلتعلام اليىىتمع )وزارة التلطىىاط والمتتتعىىة واتصىى ح اتداري  وواقىىة مرىىروع لطىىة

 (5100/5102المستدامة 
تعيىىىد  علىىىى 5141وواقىىىة اسىىىتراتاياة التنماىىىة المسىىىتدامةق رؤاىىىة مصىىىر  ا ىىىدت مىىىت 

ال  ومىىة المصىىراة تتلعمىىل علىىى تنىىت  يتمعىىتت راتداىىة  قتئمىىة علىىى االتت ىىتر والت ىىث العلمىىى  
وات قىق ذلىىك مىن لىى ل منظومىة وطناىىة مت تملىة للت ىىث العلمىى والت نولوياىىت واالتت ىتر  وتناىىة 
ت تاىىة وترىىراعاة للت ىىث العلمىىى عتلاىىة اليىىودة  وعنصىىر ترىىرى قىىتدر علىىى التيداىىد واتتىىداع 

 .الراتدي
-5102تصات ة اسىتراتاياة لتطىوار التعلىام اليىتمع )وزارة التعلام العتل  لذا  قتمت 

   اىث إن التعلىام اليىتمع  ىىو عمىتد التنماىة الترىراة 5141مع رؤاة مصر  ( تتنت م5141
الت  تستند إلاو الرؤاة المصراة  و ىتن مىن اىىم اىىدافيت االسىتراتاياةق تطىوار نظىم ت نولوياىت 

طىىوار اليا ىىل التنظامىى  تتليتمعىىتت  وت قاىىق القاىىتدة الراتداىىة وت سىىان القىىدرة المعلومىىتت  وت
 (33-34  5102  وزارة التعلام العتل  التنتفساة لليتمعتت.)

 ( 5151-5100وعلاىىو  فقىىد سىىترعت يتمعىىة دمنيىىور توعىىع اللطىىة االسىىتراتاياة )
(  و تن مىن 5141-5102واستراتاياة تطوار التعلام اليتمع ) 5141ف  عو  رؤاة مصر 

 يتذتىة  منىو تعلاماىة تائىة التنتفسىاة لليتمعىة  وتىوفار القىدرة اىىم اىىدافيت االسىتراتاياةق زاىتدة
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واتتىىداع  وت قاىىق القاىىتدة الراتداىىة فىى  ملتلىىف الميىىتالت اتداراىىة  العلمىى  ل تت ىىتر وم  ىىزة
 .(25-03  5151-5100والترتواة وااليتمتعاة)اللطة االستراتاياة ليتمعة دمنيور

وتىىر م ال وائىىد التىى  ت ققيىىت القاىىتدة الراتداىىة فىىإن المسىىتقرئ لواقىىع التعلىىام اليىىتمع  
علىىى الىىر م مىىن الييىىود التىى  تتىىذل  –المصىىري  ا  ىىظ انىىو اعىىتن  مىىن يوانىىب للىىل  متعىىددة 

 اترزىتق  –لتطواره 
  عىعف االسىىت تدة مىىن اللتىىرات العتلماىىة واالقلاماىىة والعرتاىىة  وقلىىة ويىىود  لاىىتت

ث العلمىى  تمؤسسىىتت االنتىىتج  وعىىعف   ىىت ة ومسىىتوى اللىىرا  فىى  لىىرتط الت ىى
 ( 2100-214  5100ا سواق الم لاة والعتلماة)الديدج 

  عىىىدم ويىىىود إدارة متلصصىىىة لتطىىىوار تىىىرام  الرىىىرا ة مىىىع مؤسسىىىتت الميتمىىىع
قلىىىىة اىتمىىىىتم اليتمعىىىىتت تتسىىىىواق لىىىىدمتتيت ومرىىىىروعتتيت الت واىىىىة و  المىىىىدن  
 . (521-504  5102) سن   واللدماة

  عىىىىعف توظاىىىىف الت نولوياىىىىت ال داوىىىىة فىىىى  العملاىىىىتت اتداراىىىىة دالىىىىل ولىىىىترج
 اليتمعىىتت  و اىىتب وقتفىىىة العمىىل اليمىىتع  دالىىىل مؤسسىىتت التعلىىام اليىىىتمع 

 . (30-44  5102)تييت و لرون  

  العتاقىى  عىىدم مراعىىتة ساتسىىتت ولطىىط التعلىىام العىىتلى لمتطلتىىتت سىىوق العمىىل(
 . (505  5102وتيتم   

والمسىىتقرئ  ويىىو القصىىور السىىتتقة  ايىىد انيىىت تريىىع فىى  معظميىىت إلىىى  اىىتب تطتاىىق 
وعلى ذلك فىإن ا مىر اىدعو إلىى التعىرف علىى واقىع   تتلتعلام اليتمع  المصريالقاتدة الراتداة 

تصىور مقتىرح آللاىتت تطتاقيىت  ؛ وذلىك لوعىع القاتدة الراتداة تيتمعة دمنيىور مقومتت تطتاق
 تمت اسيم ف  ت سان وتطوار  دا  اليتمعة وت قاق مازات تنتفساة فعتلة.
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 مشكلة الدراسة 

علىىىى الىىىر م مىىىن اىتمىىىتم وزارة التعلىىىام العىىىتلى فىىى  مصىىىر تتلقاىىىتدة الراتداىىىة تىىىتلتعلام 
لواقع ىذه اليتمعتت ال ىظ انيىت تعىتن  مىن اويىو للىل متعىددة  رى ت  اليتمع   فإن المستقرئ

-431  5104)عتىىد اليلاىىل  عنيىىت درسىىتت متعىىددة سىىتق اترىىترة إلايىىت  فعىىً  عىىن دراسىىة 
عىعف قاىتم  اث ارترت إلى ععف تموال التعلام اليىتمع  المصىري ومر زاىة اتدارة و (؛ 430

اىتب الىنمط اتداري الىذي امىدعم االتىداع واالتت ىتر  اتدارة تتقدام ال لول للمر  ت المويىودة و 
؛ وقىد اريىع ىىذا الللىل فى   واىر المتىوافرة اليتمعتت لإلم تنتت المتداىة والترىراة استومتر وقلة

 من يوانتو إلى قلة تطتاق القاتدة الراتداة تتليتمعتت المصراة.
لراتداىة تيتمعىة وعلى ذلك فإن ا مر اىدعو إلىى ت داىد واقىع تطتاىق مقومىتت القاىتدة ا

دمنيىىور وتقىىدام تصىىور مقتىىرح آللاىىتت تطتاقيىىت تمىىت اتىىوا م مىىع ظىىروف واقىىع التعلىىام اليىىتمع  
 المصري.
 ا سئلة التتلاة ق تسعى الدراسة إلى اتيتتة عنوتنتً  على مت تقدم  
 ؟ تتلتعلام اليتمع  القاتدة الراتداة مقومتتمت  -0

 ؟تيتمعة دمنيور  القاتدة الراتداة مقومتت واقع تطتاقمت  -5

 ؟ تيتمعة دمنيور القاتدة الراتداةتطتاق آللاتت مت التصور المقترح  -4
 أهداف الدراسة 

الوقىوف   و تىتلتعلام اليىتمع  القاىتدة الراتداىة مقومىتت على تعرفالالدراسة إلى  تسعى 
آللاىتت تصىور مقتىرح ؛ وذلىك لوعىع تيتمعة دمنيور القاتدة الراتداة مقومتتتطتاق واقع  على

 تطتاقيت تتليتمعة.

 أهمية الدراسة

 تستمد الدراسة ال تلاة اىماتيت ممت الى ق 
والتى  منيىت العمىل علىى تلتاىة   ال وائد الت  ت ققيت القاىتدة الراتداىة تىتلتعلام اليىتمع  -

التنتفساة لليتمعتت  واستومتر المىوارد الترىراة  القدرةا تاتيتت سوق العمل وت قاق 
  والموارد المتلاة والموارد المتداة تيت.
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مىىن لىى ل ا لىىذ  اليىىتمع تتىىزامن الدراسىىة مىىع تزااىىد التىىزام الدولىىة تتطىىوار التعلىىام   -
االسىىت تدة   وم تولىىة تتليتمعىىتت القاىىتدة الراتداىىةال داوىىة ومنيىىت التعلاماىىة  تتلمىىدالل

 .يتمعة دمنيورمع  تمت اتنتسب منيت

المعناىىان تىىتلتعلام اليىىتمع  المصىىري تصىى ة عتمىىة ويتمعىىة دمنيىىور تصىى ة تم اىىد انيىىت  -
تتليتمعىىتت واالسىىت تدة منيىىت فىى  قاىىتدة الراتداىىة للفىى  تطتاىىق  لاىىتت متطىىورة  لتصىىة

 .تطوار المنظومة اليتمعاة
 حدود الدراسة  

 اآلتاةقاتستقًت مع اىداف الدراسة تم التر از على ال دود 
الدراسة على مقومتت القاتدة الراتداة تتلتعلام اليتمع  وى ق  اقتصرتال دود الموعوعاة ق -  

 -الوقتفة الراتداة المت تملة  -الملتطرة الم سوتة -اتتداع التقن  -)الرؤاة اتستراتاياة
 .( التسواق لللدمتت اليتمعاة

اععت  ىائة التدراس ت لاتت يتمعة الدراسة على ميموعة من  اقتصرتق ال دود الترراة -
القاتدة  مقومتتواقع تطتاق  ول ل ستعتنة تآرائيم ( ععوًا؛ 050والتتلع عددىم ) دمنيور

  .الراتداة تيتمعة دمنيور
على يتمعة دمنيور  وتم التاتر عدد من ال لاتت تم إيرا  الدراسة ق ال دود الم تناة-

- -)العلوم ق(  وعدد من ال لاتت العملاة وى  الترتاة-التيترة  -النظراة وى ق )اآلداب
الزراعة( تيتمعة دمنيور؛  اث إن ىذه ال لاتت من اقدم  لاتت اليتمعة  ول ل - -الصادلة

ت قاق القاتدة الراتداة ف  ملتلف  ستراتاياةاال  لاة منيت لطة استراتاياة من اىم اىدافيت
 الميتالت اتداراة والترتواة وااليتمتعاة.

 العىىتم اليىىتمع  ايراىىت الدراسىىة الماداناىىة فىى  ال صىىل الدراسىى  ا ول مىىنق ال ىىدود الزمتناىىة-
 م .5151/ 5104

 أدوات الدراسة 

وذلك  ؛قتم التت ث تتصمام استتتنة ليمع التاتنتت والمعلومتت من افراد عانة الدراسة
تيتمعة  الراتداةالقاتدة  مقومتت تطتاقمدى ف  اععت  ىائة التدراس  را  للتعرف على 

 دمنيور .
 مصطلحات الدراسة
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 بالتعليم الجامعي القيادة الريادية

تمعرف القاتدة الراتداة تأنيتق عملاة التأوار اتايتت  ف  العتملان  والقدرة على 
 Renko , El) .تسواق اللدمتت والمنتيتت والموارد؛ لصنع قامة معتفة لليتمعة

Tarabishy , Carsrud & Brannback,2015,59) 

 مت تمعرف القاتدة الراتداة تأنيتق ميموعة من العملاتت المستمرة والت  تتعمن روح 
المتتدرة والدعوة إلى التغاار وقاتدة ال رق وا فراد واست رتف ال رص واستومترىت  ىذا اتعتفة 

 .(Leitch & Harrison,2018,13) إلى تلتاة ا تاتيتت ا فراد وزاتدة الت واض 
القدرة على  على انيتقف  ىذه الدراسة  تتلتعلام اليتمع  القاتدة الراتداةوتمعرَّف 

؛ تيدف اتتداع التقن  والملتطرة الم سوتةتطتاق استلاب إتداعاة ف  العمل من ل ل تتن  
مازات اتستراتاياة و الرؤاة   وت قاق التسواق لللدمتت اليتمعاةو  استومتر ال رص المتت ة

 .ليتمعة دمنيورتنتفساة 
 آليات التطبيق ُتعّرف في هذه الدراسة على أنها:

مميموعة اتيرا ات والوستئل والتغاارات الت  تمستعد ف  نيتح تطتاق القاتدة 
 الراتداة تيتمعة دمنيور من ل ل تقدام تصور مقترح آللاتت التطتاق م. 

 منهج الدراسة

والذي ام ن من  ؛ال تلاة ف  ت قاق اىدافيت على المني  الوص  تعتمد الدراسة 
ل لو استقصت  وت لال القاتدة الراتداة تتلتعلام اليتمع  من  اث الم يوم والمدالل 

 والمقومتت والواقع و لاتت التطتاق تيتمعة دمنيور.
 خطوات السير في الدراسة

  ال  ق  مت ة وى  م تور رئاس لمسةوفق  الدراسةسار تسوف 
 .ولصتئصيت تتلتعلام اليتمع  القاتدة الراتداةم يوم  قالم ور ا ول
 تتلتعلام اليتمع . القاتدة الراتداةمدالل ق  تن الم ور الو

 تتلتعلام اليتمع . القاتدة الراتداة مقومتتالم ور الوتلثق 
علىىى  را   تيىىدف فىى  ىىىذا الت ىىث إلىىى م تولىىة التعىىرفق و الدراسىىة الماداناىىة الراتىىعقالم ىىور 

 .تيتمعة دمنيور القاتدة الراتداة مقومتت تطتاقراس  ول مدى داععت  ىائة الت
 تيتمعة دمنيور. القاتدة الراتداةآللاتت تطتاق  مقترح تصور اللتمسقالم ور 

 .وخصائصها بالتعليم الجامعي القيادة الرياديةمفهوم  :المحور األول
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 بالتعليم الجامعي القيادة الرياديةمفهوم -
 الريادة لغًة:

وَاصل الرائد الذي   الراتدة لغة مصدر مرتق من ال عل رود  واسم ال تعل منو الرائد
 (.422  0425. )ال اروز اتتدى  اتقّدم القوم

نيتزه تصورة فعتلة ال المتتدرة والقدرة على التد  ف  مرروع يداد و واصط  ًتق ى  
(Oxford, 2005, 260). 

م إلى ان القاتدة الراتداة ى  عملاة تقوم على الملتطرة ”Kuratkoوتوصل 
واتتداع  وتتن  راًئت ذا قامة  وا تنتم ال رص عمن رؤاة م ددة مع ا لذ تعان االعتتتر 

 (Kuratko,2007,3 ). تقدار الملتطر على ا نرطة الراتداة
فرص اتتداع  وىذا الم يوم ار ز على الملتطرة الم سوتة والت  تتا  لليتمعة

واالتت تر  من ل ل قاتم القتئد تتصمام تائة تنظاماة م ئمة تتعمن استلاب وطرق متعددة 
 تستعد على تنماة قدرات ا فراد ف  النمو والت سان.

 الت  از ذاتاة استتتقاة  ان القاتدة الراتداة عتترة عن قاتدة مChen وذ رم
 ) اليدادة ا ف تر وتطوار وصنع اتتداعاة  اللدمتت تقدام تقصد والتوياو؛ 

Chen,2007,239). 
ووفقت للق طتن  فإن القاتدة الراتداة تعنى استلدام سانتراوىتت تصوراة  تستلدم 
فرق تعلم داعمة من ميموعة المرتر ان الذان لدايم رؤاة واع ة ال ترتف وال داث قامة 

رة للمستقتل المنظور إستراتاياة  وا رصون على ان ت ون الرؤاة تساطة وموتلاة وصو 
 (.330  5102وت قق القام واآلمتل والمول العلاتم)الق طتن   

ميموعة الممترستت اتداراة الت  تسيم ف  تنت   تأنيتقالقاتدة الراتداة   مت تعرف
 ,Harrison)القامة التنظاماة من ل ل التويو اتستراتاي  وتوياو الموارد تأفعل الطرق 

Leitch& McAdam, 2015,697). 

وارى التعض ان القاتدة الراتداة ى ق عملاة تقوم على تقاام ال رص  وترلاص 
 انًستمجهيخ إم تناتت المؤسسة وال صول على الموارد المطلوتة؛ لت قاق ا ىداف 

(Carsrud & Renko-Dolan& Brannback, 2018, 201). 

تدعام القدرة عل  ى انيت تر ز علاتع   القاتدة الراتداةومن ل ل استقرا  م تىام 
رست  دعتئم  تر ل مستمر وتقتل الملتطرة    وتطوار استلاب العملال راق العمل اتتداع وال
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مولق است رتف ا ف تر اليدادة تتتعتفة إلى للق تتتعتفة إل  التمتع تمزاات تنتفساة عدادة 
تنيتز الميتم تر ل عملاتت ومنتيتت عمل يدادة  وتنت  الوقة الت  تزاد من قدرات العتملان 

 .ياد  وتوفار منتخ إايتت  ف  العمل
 القاتدة الراتداةتمعرف الدراسة  القاتدة الراتداةوتعد ىذا العرض لتعض م تىام 

القدرة على تطتاق استلاب إتداعاة ف  العمل من ل ل تتن   على انيتق تتلتعلام اليتمع 
التسواق لللدمتت و  ال رص المتت ة اتتداع التقن  والملتطرة الم سوتة؛ تيدف استومتر

 .ليتمعة دمنيور  وت قاق الرؤاة اتستراتاياة ومازات تنتفساة اليتمعاة
 بالتعليم الجامعي القيادة الرياديةخصائص -

  ف  تععيت ذ ر تمقاتدة الراتداة للصتئص ل عدة ىنتك

(Dahleez&Migdad,2013,541) &( Danald & Riichard,2001,29),    
 (  فامت الى ق40-42  5102وايمليت)ستلم والرتعر 

 واعنى ان ا ون ال رد قتدرا على العتط والساطرة  و أساس الثقة بالنفسه الت  م الذاتىق
على العوامل اللترياة المؤورة تو   اث إن ميمة تد  عمل يداد تتطلب من المدار 

 الراتدى ان ا ون لداو إامتن تتلمستقتل الذي استند إلى تصورات واع ة. 

  ل فى الع قة تتآللران عن طراق فيم واقصد تيت التأوار اتايتتى وال عت قإدارة الع قتت
 مرتعرىم والتعتمل معيم تلطف ومودة.تان عتالتيم وات ستس 

 ق ىنتك ملتطر فى اى عمل وال تويد عمتنو تتمة وتقتل  تالت الغموض ت مل الملتطرة
 تأن العمل نتي   ول ن الملتطرة الم سوتة تستعد على ت قاق النيتح.

  تأنو ام ن ان ارت ب ا لطت    القاتدة الراتداةتؤمن القدرة على التعلم من التيرتةق
 ول ن اؤمن تدرية ا تر تعرورة اال تت رر ا لطت  .

  القدرة على اتلتذ القرار والتلطاط ق القدرة على اتلتذ القرار المنتسب فى الوقت المنتسب
 وسراعة  والتلطاط ل ل مرا ل اعمتلو. مطلب استسى فى ظل تائة معقدة متغاراتيت  وارة 

 تترع ومت وق التتر الظروف التى توفر لو النيتح فى  فتلمدار الراتدي  الدافاة لإلنيتز
 عملو الذى اتصف تتلت دى وا ىداف الصعتة لا قق تيت دريتت عتلاة من الرعت. 

 غاار اللطط ومن وم التص ا  وت العتل  لقتول  تالت ال رل واتستعداد مرونة الت  ار
 تتستمرار . 

https://www.researchgate.net/profile/Khalid_Dahleez
https://www.researchgate.net/profile/Mohammed_Migdad
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 اىىث اتواصىىل  القاىىتدة الراتداىىة مىىن اىىىم لصىىتئصتتليتمعىىتت واعىىد منىىتخ االن تىىتح 
 ىل المرى  ت وذلىك ل تطرق ملتل ىة؛ ف  يماع المستواتت اتداراة اععت  الميتمع اليتمع 

واالست تدة من ا لطت   فينتك  راة ف  المتتدرة والتصرف ولتصة عند  دوث مرى لة  فتل ىل 
اسىىتعد فىى  ال ىىل تيىىدف الىىتعلم مىىن التيرتىىة او المرىى لة  وىنىىتك ترىىياع لطلىىب المعونىىة او 

 .(DiBella& Nevis,1998,77-78) المستندة من اآللران  تى اتم إنيتز المطلوب

 بالتعليم الجامعي. القيادة الرياديةمداخل :  انيالمحور الث
قاتدة للرئاسة مدالل  ارتعةتويد من ل ل استقرا  الدراستت الستتقة اتع  انو 

 ق ى و    ام ن توعا يت فامت ال  تليتمعتتتالراتداة 

 :[ المدخل المركز 1] 

وفىق ىىذا المىدلل ت صىل النرىتطتت الراتداىة عىن العملاىتت االعتاتداىة  اليتمعىةوتقوم  
اعنىى  ان النرىىتطتت الراتداىىة تمىىن  نوًعىىت مىىن االسىىتق لاة عىىن تقاىىة نرىىتطتت وىىىذا   لليتمعىىة
ممىت اتىا  ال رصىة  ععىت  ال راىق الراىتدي تىتلت  ار والعمىل تىدون القاىود الم روعىة  اليتمعة

يرا ات العمل الروتاناة  ممت ارىيع  مىن ذوي العقىول  القىتدةتستب القام والمعتاار التنظاماة وال
 تسىمة  واؤلىذ علىى ىىذا المىدلل ان الراىتدي )فىرد  فراىق  المن ت ة على اتت ىتر إسىتراتاياتت

 ىىتظم وم سىىن  )عمىىل( قىىد ال ا صىىل علىىى المىىوارد والىىدعم المطلىىوب لتن اىىذ ا ف ىىتر الراتداىىة 
5101  543) 

 :الجديدة [ مدخل المشروعات0]

  والتى  تيىدف اليداىدة المرىروعتتتت ىوان ميموعىة  اليتمعىةف  ظل ىذا النوع تقىوم  
عىىتدة مىىت ت ىىون و ىىدة رىىتو المرىىروعتت قاىىام وتطىىوار ال ىىرص اليداىىدة  وىىىذه ت داىىد وت إلىىى

مستقلة او من المم ن ان تنظم على ر ل قسم امتلك موازنة لتصة تو و ىتدر وظا ى  مسىتقل 
 مىت   وف     ال تلتان تمن  الميموعة مدى واسع من التيرتة  يل ت مل الملتطر اتتداعاة

انيت تمن  ص  اتت اوسع من الص  اتت الت  اتمتع تيىت قسىم الت ىث والتطىوار  فمسىئولاتيت 
وتتعىمن تيراىب ا ف ىتر اتتداعاىة  فعىً  عىن ييىود التنسىاق مىع   تمتد إلى اتعد من اتتداع

ا قستم ا لرى لتن اذىت وف  تعض ا  اىتن قىد تمىن  صى  اتت ت داىد الرىر ت  فى  المرىروع 
 (Dess, Lumpkin& Eisner,2007,446)د  وتيماع الموارد اليدا

 :الثقافة الريادية[ مدخل نشر 3] 
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ة اىىىفىىى  يماىىىع المسىىىتواتت التنظام الراتداىىىة الوقتفىىىة اقىىىوم ىىىىذا المىىىدلل علىىىى نرىىىر 
علىى   اليىتمع ععىت  الميتمىع  والت  اىز اتايىتت الت ىث عىن ال ىرص اليداىدة  و  تليتمعتتت

التن اذاىىة مىىن لىى ل تقىىدام التىىرام   اتدارةاتتىىداع وت مىىل الملىىتطر وتقىىع المسىىئولاة ىنىىت علىىى 
الستئدة والمتتدرات الت  تعزز من المنتخ الراتدي  إذ ان ا لب ا ف ىتر المولىى تنتىع مىن ا دنىى 

  (Dess, Lumpkin& Eisner,2007,449-450)إلى ا على

تقىوم علىى تقىدام اف ىتر راتداىة وت سىان  الراتداىة القاىتدةاتع  ممىت سىتق ان مىدالل 
سىىىت تدة مىىىن ال رىىىل واالوتقتىىىل التغااىىىر   الت ىىىث عىىىن ال ىىىرص اليداىىىدةو   النتىىىتئ  اتسىىىتراتاياة

العىتملان  و ىث اليتمعىتتونرىر الممترسىتت الراتداىة فى   ىل ان ىت  وت والو إلىى فىرص نيىتح 
 . االتت تريالت  ار لممترسة 

 : المتعلمة الجامعة[ مدخل 4]

عمتن استمراراة عملاتت التعلم وتطوار قدرات العتملان اقوم ىذا المدلل على 
  ل  والعمل على وعع قنوات ترتط ا فراد  لليتمعةة  والتطوار الذات  المتواصل تليتمعت

 ة واستراتاياتتيت.اليتمعتساتستت 
 -عل   تفة المستواتت الملتل ة ىذا المدلل على تطوار ميترات العتملان واعمل 

تر ل مستمر عل  زاتدة وتدعام قدرتيم عل  المرتر ة ف   -سوا  تر ل فردي او يمتع 
من ل ل  (، (Alma & Michelle,2010, 174  اليتمعصنع واتلتذ القرارات والت سان 

 رتف ا ف تر ت راة الملتطرة  والتيرتة  واتتداع  واست ا فرادتمتع االتيراب والمرونة  اث 
 & Gephart اليدادة تتتعتفة إلى للق عملاتت ومنتيتت عمل يدادة.

Marsick,1996, 38-39) .) 
إلىى التيراىب والتسىتؤل  ىول الوعىع الىراىن مىن لى ل طىرح  القاىتدة الراتداىةوت تتج 

التستؤل ممىت السىتال إلىى ا دا  ا فعىل ؟م فتلقاىتدة ت تىتج إلىى ان ت سى  الميىتل لل ىرق  تىى 
 مىىت ا تىىتج نظىىتم   اتم نىىوا مىىن ت ىىوان العملاىىتت وت سىىانيت  او ان اتمتعىىوا تتلقىىدرة اتتداعاىىة

 الم تفأة ان اتتوا م تنة تم نو من تنراط السلوك المر وب فاو  نوع من التعزاز.

 بالتعليم الجامعي. القيادة الريادية مقوماتالمحور الثالث: 

علىى تىتلتعلام اليىتمع  قاتدة الراتداىة للا ستساة  مقومتتالايدف ىذا اليز  إلى ت داد 
 .عو  اتفتدة من ا دتاتت التى تنتولت ىذا المدلل تتلدراسة والت لال 
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تىىىتلتعلام اليىىىتمع  ام ىىىن  القاىىىتدة الراتداىىىةومىىىن لىىى ل اسىىىتقرا  ا دتاىىىتت التىىى  تنتولىىىت 
)الرؤاىىة تتليتمعىىتت وىىى ق  القاىىتدة الراتداىىةالتىى  تسىىتند إلايىىت  مقومىىتتاسىىتنتتط ميموعىىة مىىن ال

التسىىواق  -الوقتفىىة الراتداىىة المت تملىىة  -الملىىتطرة الم سىىوتة -اتتىىداع التقنىى  -اتسىىتراتاياة
لاسىىت من صىىلة عىىن تععىىيت الىىتعض  ول نيىىت متراتطىىة  مقومىىتت وىىىذه ال ( لللىىدمتت اليتمعاىىة

 فامت ال ق مقومتت  وام ن عرض ىذه الومت تعلة اؤور  ل منيت ف  اآللر واتأور تو
 الرؤية اإلستراتيجية أوالً:

تعرف الرؤاة اتستراتاياة تأنيت صورة من المستقتل وانيت تتعمن ا ستتب الت  من 
 ,Bouman & Koopmans, 2007)الوصول إلى ىذا المستقتل اليتمعتت  تولتايليت 

تنت  ونرر ة ف  اليتمعتمرتر ة  ل فرد دالل  القاتدة الراتداة اث ايب ان تقوم ، (11
الرؤاة  و اف ام ن القاتم تر   مت تطراقة ص ا ة  ولتصة ان  ل فرد لداو المعرفة 
 اللتصة تمت اؤور على اآللران  وامتلك اليماع المعلومتت اللتصة ت ا اة تلطاط التعلم 

 ةاليتمعو اف اقامون ا تاتيتتيم المرتتطة تت تاتيتت 
تعمىىىل علىىىى تعزاىىىز عملاىىىة االتت ىىىتر   ان الرؤاىىىة اتسىىىتراتاياة"  Watkinsمواىىىرى 

ة  ولىن اليتمعىوالملتطرة  والتيراب تان العتملان  وتم نيم  ذلك من العمل على ادا  اولواىتت 
ة ان اطىىىىوروا ان سىىىىيم  وات ملىىىىوا اليتمعىىىىاسىىىىتطاع العىىىىتملون تىىىىدون رؤاىىىىة واعىىىى ة لميمىىىىة 

 (Watkins,2005, 46 ).ت تعلاة المسئولاتت او ان اطتقوا ميتراتيم االتت تراة

 اىث   العىتملانو  القتئد تان لل وار من ت  منتخاتستراتاياة على توفار وتعمل الرؤاة 
 وا ىىداف للساتسىتت واعى  فيىم إلىى العىتملان واقود اليداىد الصىتل علىى تقتىل القتئىد اعمىل 
علىى   والقىدرة اليتمع الواقع متتتعة ومن وم  اليتمع الميتمع افراد تان والقرارات فامت والترام 

 ت سانو .
م عىىرورة تىىوافر ميموعىىة مىىن الرىىروط والعىىواتط لتطتاىىق  Renkoواوعىى ت دراسىىة م

 (Renko,2018, 43-49) الرؤاة االستراتاياة  أ د اتعتد القاتدة الراتداة  وى  ق
 ت داد رؤاة قواة وطمو ة تعتمد على استقرا  الت داتت وتقوم على لطط نتي ة. -
لمىدى الطواىل والعملاىتت التى  تىتم علىى المىدى القصىار التوازن تان لطط واسىتراتاياتت ا -

 من ايل عمتن استراتاياة الت سان على المدى التعاد.
 لت قاق.وا وعع اىداف واع ة وطمو تت قتتلة للقاتس -
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 ة.اليتمعفيم مرترك الستراتاياتت واىداف  وتنت العمل على وعوح  -
اللترياىة مىن لى ل تنىت  قىوى ولطىط ة تمتطلتتت التائة اليتمعرتط اىداف واستراتاياتت  -

 مرنة قتتلة للتغاار والت اف.
 قتتلاة االستراتاياة للتغاار ووعع العداد من التدائل اليدادة. -
ة ووعع اتيرا ات وا سىتلاب لتعماميىت فى  اليتمعالتر از على الميتالت الت  تتدع فايت  -

 ة.اليتمع تفة ان ت  
 اليتمعىىىتتوترىىىياع التنتفسىىىاة مىىىع  (Added-value)قىىىام معىىىتفة  صىىىنعالعمىىىل علىىىى  -

 ا لرى.
تقىدام اف ىتر ذات قامىة فى  اتسىتراتاياة لت قاىق الرؤاىة  القاىتدة الراتداىةواتع  دور 

عىىن طراىىق التوصىىل  لليتمعىىةالعمىىل علىىى للىىق الظىىروف العىىروراة اسىىت اد منيىىت اآللىىرون  و 
لألنظمىىىة والعملاىىىتت التىىى  تىىىدعم ىىىىذه ا نرىىىطة اتتداعاىىىة وتعمىىىل علىىىى دمييىىىت دالىىىل نسىىىا  

ومىىن اىىىم ممترسىىتت إدارة عملاىىة التعلىىام والىىتعلم   اليتمعىىتتتسىىتطاع   تىىى ؛العملاىىتت الاوماىىة
 لت قاق ذلك مت ال ق القاتدة الراتداة

م تناتت استلدام منيياة الت  ار النظم   وترىياع العىتملان علىى الت  اىر  - تنماة فرص وال
 (503  5115 ف  قعتات العمل ومر  تو.)السلم  

  علىىى اتتىىداع ال ىىردي واليمىىتع    عىى وة علىىى تن اىىذ اليىىتمعز اععىىت  الميتمىىع اىى  ت -
 .لليتمعةالتويايتت الرسماة 

)عتىىىىد   ا علىىىىون ا وىىىىر ممىىىىت ىىىىىو متوقىىىىع ان ا علوه.اليىىىىتمعيعىىىىل اععىىىىت  الميتمىىىىع  -
 (525  5112القتدر 

تنماة  لاتت الت  ار ف  مر  ت العمل وظروفو  وذلىك مىن لى ل  لقىتت الت ىث  وورش  -
العىتملان علىى الت  اىر والتىدتر  ومىن وىم التوصىل  ؛ ل ىثالعمل  ويلستت العصف الىذىن 

 إلى مستوى متقدم من اتص ح الترتوي.
إلىى افىراد اتمتعىون تمسىتواتت اعلىى وصول لل  اليتمعاععت  الميتمع تمستوى  االرتقت  -

   من ا دا  ا ور من المستواتت العتداة.
لت قاىق  القاىتدة الراتداىةإلى ان من اىىم ممترسىتت  " Pokharel " وتوصلت دراسة

وتىىىدعام  ىىىدوث الىىىتعلم  الرؤاىىىة اتسىىىتراتاياة االسىىىتعتنة تقىىىتدة تعلاماىىىان قىىىتدران علىىى  نمذيىىىة
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المنرىىود علىى   تفىىة المسىىتواتت ال رداىىة واليمتعاىىة والتنظاماىىة  الملتل ىىة  وتسىىتلدم القاىىتدة 
ة عىىن طراىىق ت داىىد ا تاتيىىىتت اليتمعىىىاالسىىتراتاياة الىىتعلم مىىن ايىىىل ت قاىىق اىىىداف ورؤاىىة 

 .(Pokharel,2007, 45)ة ال تلاة والمستقتلاةاليتمع

 اإلبداع التقنيثانياً: 

لت سىىان اللىىدمتت التعلاماىىة   داوىىةالت نولوياىىت الاسىىتلداد اعىىرف اتتىىداع التقنىى  تأنىىو 
فى  يماىع المسىتواتت  وقامة معتفة تنتفساة مازة  وت قاق اليتمعالمقدمة  ععت  الميتمع 

 اتداراة والتنظاماة تتليتمعة.
 لصتئص اتتداع التقن ق

 (00  5100)موسىى   ف  دراسىةتم ذ ر تععيت إلتداع التقن  ىنتك عدة لصتئص ل 
 قوى   تلتتلى

 .ان اتتداع التقن  ىو تطتاق معترف ت نولوياة يدادة اعترف تيت سوق العمل 

   مىىرتتط تتتنتىىتج واتنتتياىىة او اللدمىىة المقدمىىة  ت اىىث ان  ىىل إتىىداع ال ان اتتىىداع التقنىى
ًعت تقنًاىىت تىىتلمعنى اىؤدي إلىىى ت سىىان فىى  عملاىة اتنتىىتج او اللىىدمتت المقدمىىة ال اعتتىر إتىىدا

 الص ا .

   النىىتي  ىىىو إتىىداع ا ظىىى تىىتلقتول فىى  السىىوق  اىىث إن اتتىىداع التقنىى  ان اتتىىداع التقنىى
 عتمل استس  ف  المنتفسة وتتلتتل  ف  نرتط السوق ودانتما اتو.

ارتتط تتتت ة فرص  اتتداع التقن والمستقرئ للدراستت والت وث الستتقة ارى ان 
علومتت مع اآللران ف  ميتل التلصص و اره من ميتالت المعرفة  التواصل وتتتدل الم

تت ة ال رصة للعتملان لتقدام افعل مت عندىم من لترات ومعلومتت   وتقتل التغاار  وال
 الت وق واتتداع ف  العمل. ا مر الذي اؤدي إلى ؛واالتصتل الم توح وتتتدل المعلومتت

 اىماة اتتداع التقن ق
 النقتط التتلاةقف  اىماة اتتداع التقن   (0  5104عتتس  ) اظيرت دراسة 

 .ت سان لدمة المست ادان وذلك من ل ل المرونة والت اف وتوفار ا تاتيتتيم 

  نيىىىتز ا ىىىىداف  اليتمعىىىةت سىىىان إنتتياىىىة وذلىىىك تت قاىىىق ال  ىىىت ة وال عتلاىىىة علىىىى ا دا  وال
 واستلدام الموارد المتت ة تر ل اقتصتدي.
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  علىىى المنتفسىىة عىىن طراىىق سىىرعة تقىىداميت اللىىدمتت اليداىىدة وتطىىوار  تمعىىةاليزاىىتدة قىىدرة
 إيرا ات العمل.

  ليميور المست ادان يتذتةويعليت  اليتمعةت سان صورة. 

 اليتمعة اعنى ر تةقاتدة الراتداة للاتتداع التقن  ان  تعض الدراستتاوع ت وقد 
 )&(Hakala,2011, 203).والتطوار ف  الت ث  ىتواستومتر  الت نولويات من االست تدة ف 

Kim, Im& Slater,2013,141) يعل المعلومتت  على القاتدة الراتداة   اث تعمل
يذب استلدام عن طراق  الص ا ة متوافرة ف  الوقت المنتسب وف  الم تن المنتسب

 ى  قو  التويو الت نولوي مستواتت من ل ل  ت نولويات المعلومتت  مورد استراتاي 

 ( 034-033  5110  رلو ل)

   ىداف  للمؤسسة تت داد ا القاتدة الراتداةق  اث تقوم  لليتمعةالمستوى ال ل
االستراتاياة للمؤسسة   ل ومن وم ت داد الساتستت ال زمة لت قاقيت ومت تتطلتو ىذه 

 الساتستت من موارد.
 لعمل مستوى و دات العمل ق  اث اتم التلطاط االستراتاي  ل ل و دة من و دات ا

ن ت ون متطتتقة ومنسيمة مع اللطط العتمة ادالل المؤسسة واللطط ىنت ايب 
  ور ت صا  .                                         اللمؤسسة ول نيت ذات طتاعة 

  المستوى الوظا   واتعتمل ىذا المستوى مع الميتالت الوظا اة ل ل اتيته من اتيتىتت
 ذلك   تتج المعلومتت وتسواقيت وتوزاعيت ونظم المعلومتتنإوىذا ارمل   و دات العمل

عمتل  ن ت ون متسعة ومنسيمة مع لطط و دات ااىذا المستوى ايب  ف ن اللطط إف
 الت  تنتم  الايت.

واعمل اتتداع التقن  على موايية ا زمتت الطترئة و ل مر  ت قلة اعداد ىائة 
متتتعة المستيدات الت نولوياة المرتتط تنرتط اليتمعة التدراس المؤىلان علمًات وترتوًات و 

ومراقتة اليتمعتت لم اطيت واستلدام المعلومتت ذات الطتتع اتستراتاي  ف  اتلتذ قرارات 
تغاار السلو اتت ن و تطوار ا دا  تتستمرار من ل ل التأوار ف  القام واالتيتىتت   و صتئتة

قتتليم لت عال مرتر ة العتملان وزاتدة دريتت  والئيم وانتمتئيم  ومن وم زاتدة دافعاتيم  وال
  ومن اىم ممترستت القاتدة الراتداة تتلتعلام (Sklaveniti,2017, 201-203)على العمل

 اليتمع  لت قاق اتتداع التقن  مت ال ق
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  وتنىت  إدارة الصىراعتتإ ستب العتملان ميترات العمل اليمتع  تتلتدراب ولتصة ميترات  
 الوقة.

 الميتمىع اليىتمع ععىت  وص  اة اتلتذ القىرار  لألفراد العتملان  مسئولة طت   راة إع 
 فامت الص اعمتليم. 

  اسىتعدىم ا مىر الىذي   ف  التاىتر التىرام  التدراتاىة المنتسىتة ليىممن  العتملان مرتر ة
 .على تأداة اعمتليم تمرونة وت  ار ذات  مستقل من ايل تقدام اف تر ل قة

لت قاىىق اتتىىداع  القاىىتدة الراتداىىة مىىت اعىىد تطتاىىق الىىنطم اللتاىىرة مىىن اىىىم ممترسىىتت 
لمواييىىىة  تتسىىىتلدام الت نولوياىىىت ال داوىىىةالتقنىىى   اىىىث تعمىىىل علىىىى تقىىىدام النصىىىتئ  وال لىىىول 

المرت ل اللتصة تميتل معان  وىذه النصتئ  ترتة النصتئ  التى  اقىدميت اللتاىر الترىري فى  
التىى  ام ىىن االعتمىىتد علايىىت فىى   ىىل  الت نولوياىىة مىىن تىىوفار ا دوات ىىىذا الميىىتل   مىىت تم ىىن

 (Curtice& Lipoff, 2005)مر  ت معانة

ومىىن اليىىدار تتلىىذ ر ان الىىنظم اللتاىىرة ال اقتصىىر دورىىىت علىىى تقىىدام المعلومىىتت  او 
التاىىتر التىىدال ا فعىىل  تىىل امتىىد لارىىمل ت داىىد مماىىزات  ت لاىىل المرىى  ت إلىىى عنتصىىرىت  او

  ل تدال ومن وم ترتاب اولواتت التدائل المطرو ة . وعاوب
لت قاىق اتتىداع التقنى   القاىتدة الراتداىةمن اىم ممترسىتت نظم دعم اتلتذ القرار وتعد 

وىىىى  نظىىىم ت تعلاىىىة معتمىىىدة علىىىى ت نولوياىىىت ال تسىىىب اآللىىى  وتسىىىتلدم سلسىىىلة مىىىن التىىىرام  
  فى  اتلىتذ القىرارات تتلنسىتة للميىتم  اىر الروتاناىة اليىتمعلمستعدة المدار واععت  الميتمع 
 &Bick )&(Giove et al,2009, 55)ة تليتمعىىىفىى  يماىىىع المسىىىتواتت االداراىىة ت

Pawlowski, 2006,277) 

 مت تقوم نظم دعم اتلتذ القرار علىى فلسى ة التىداول ال ىر للتاتنىتت والمعلومىتت دالىل 
اة الت  تقدم تاتنتت ومعلومتت تسىتعد فى  تمعاليوتسيم ف  تأساس اللراطة  ة اليتمعولترج 

صنع واتلتذ القرارات من ل ل توفار تائة تعلماىة نرىطة ومتعىددة المصىتدر ال ا ىون ا ععىت  
 تتستلدام الت نولويات ال داوة. الملتل ة فايت سلتاان ول نيم ات وون عن المصتدر التعلماة

 الملتطرة الم سوتةق وتلوتمق 
الت  تألذ تمتدا  اليتمعتتتلك الراتداة ى   اليتمعتتإلى ان  التت وانارترت تعض   

للتغاار والتعلم من ا لطت  والت سان المستمر  ومن وم ايب  والداعمةالملتطرة الم سوتة 
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الراتداة وقتفة تعلم تدعم االستلدام النظم  المستمر للمعلومتت  اليتمعتتان تتوايد ف  
الملتطرة الم سوتة والقدرة على يعل الوقة والترياع  وتعزز والمعرفة  وتوفر منتلت من 

؛ تيدف التغاار والت سان المستمر  امت وقتفة عد التعلم فتتسم تمقتومة اللطأ فرصة للتعلم
العتملان للتغاار واللوف من ت مل الملتطرة واالتيتىتت السلتاة ن و عملاة يمع التاتنتت 

 (Botcheva ,White& Huffman, 2002, 425-426) والمعلومتت.
ة  من ل ل اليتمعوتعمل الملتطرة الم سوتة على زاتدة فرصة اتتداع واالتت تر لدى 

تصمام تائة تنظاماة م ئمة  تتعمن استلاب وطرق ملتل ة  تستعد على تنماة قدرات ا فراد 
 ف  النمو والت سان.

ال ام ن تدراسيت ول ن ام ن ت  ازىت وتررتيت من  الم سوتة وال قاقة ان الملتطرة
الراتداة  واتم ذلك من ل ل تغاار وقتفة التعلم  وترياع  اليتمعتتاآللران وممترستيت ف  

 اتايتتاتت وتوفار التائة اآلمنة الت  تيعل ممترسة الملتطرة ذات قامة. 
ل التعلم المستمر ليماع  مت ان العتملان ت تية إلى ممترسة الملتطرة الم سوتة من ل  

استلاب وطرق العمل اليدادة والمتطورة  فعً  عن استلدام ا ييزة والتقناتت الت  تستعد 
على سرعة إنيتز العمل  ومن وم  رس ميترات ت مل المسئولاة تقدر من الملتطرة وت مل 

)سلام   اف الوقوع تتللطأ ف  ن وس العتملان  وزاتدة قدرتيم على المتتدرة والمرونة والت
5110  53-54) 

ترياع العتملان علىى تقتىل الملىتطرة  ومن اليدار تتلذ ر ان اليتمعتت الراتداة تعمل على
  والتعتمل مع اال تمتالت  و ىذلك االتت ىتر وتتطلىب موىل ىىذه التائىة نموذيىًت للقاىتدة الترىتر اة 

لك من ل ل دعىم ا ف ىتر ولاس القاتدة اليرماة  وان ا ون القتدة مدرتان ولاسوا مساطران وذ
 اليدادة وترياع ا فراد للمرتر ة ف  المعلومتت والقرارات. 

ان الملىىتطر الم سىىوتة تعتمىىد علىىى عىىرورة م Cassis& Youssef م واظيىىرت دراسىىة
االلتاىىتر تىىان لاىىتران او ا وىىر ت ىىون نتتئييىىت الم تملىىة معقىىدة  وتسىىتلزم تقاامىىًت رىىمولاًت   مىىت 

م تمل وتلسترة مم نة  ف لمىت ازداد ا تمىتل اللسىترة او الىرت   ازدادت تقترن الملتطرة تنيتح 
 .  (Cassis,Youssef,2005) دة الملتطرة

تمترىات مىع  اليتمعىة تفة اريىت   ف إ داث تغارات عدادة الملتطرة الم سوتة  مت تستتتع 
مرىرفان إلىى ن مىن ا  وت ول اتداراىمتدعاانإلى  تقلاداانالتر از على ت ول ادوار ا فراد من 
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روح الملتطرة ىىذا وذلك من ل ل نرر ن إلى قتدة  امدرتان  مت ات ول التن اذاون من م  ظ
 مرنة.إلى  ىرماةتتتعتفة إلى تغار اليات ل من 

 لإلقىدام وسىتئل تطتاىق الملىتطرة الم سىوتة من اىم   معنواتً و  متدات  المتدعان ت  از واعد

 الراتداىة االف ىتر  اث إن   ليم  الممنو ة والوقة  الص  اتت عتر الصعتة والميتم ا عمتل عل 

)صىتل   م مىد   وعىترف  . ا فعىل لتقىدام والدافعاىة االسىتعداد لللىق المنتسىتة التائىة تتطلىب
5103  34) 

تقىدم فاىو الت نولوياىت فوائىد عظامىة إال  الىذيذات الوقىت  فى وممت تيىدر اترىترة إلاىو انىو 
ممترسىىة ا مىىر الىىذي اتطلىىب عىىرورة الملىىتطر الت ىىداتت و  انيىىت ت مىىل معيىىت ااعىىًت ال واىىر مىىن

اسىىتلاب التعلىىام والىىتعلم   فىى المنىىتى  والمقىىررات الدراسىىاة او  فىى سىىوا   الملىىتطرة الم سىىوتة
لل ىىث علىىى  اىىتدة الراتداىىةالق   ومىىن اىىىم ممترسىىتت اليىىتمعاسىىتلاب تسىىاار العمىىل  فىى وااعىىت 

وتغااىىر الطراقىىة التىى  اعمىىل تيىىت ا فىىراد وتقىىدام  لىىول منيياىىة  ممترسىىة الملىىتطرة الم سىىوتة
 متعددة لتلتاة ا تاتيتت المؤسسة مت ال ق

 للق روح االلتزام واالنعتتط دالل ولترج المؤسستت. 
 توافر المصتدر والتييازات المنتستة. 
 تنت  سمعة ومصداقاة ذات قامة. 
 استقطتب ال  ت ات والعمل تروح ال راق. 

  عتدل للم تفأت.نظتم توافر 

 متكاملة الريادية الثقافة رابعاً: ال

مىىع المتغاىىرات اللترياىىة   وىىى  وقتفىىة تىىؤمن تىىتلتغاار وتتطلىىب تيداىىًدا داللًاىىت اتىىوا م
وترمل التزاًمت واسًعت تتلتغاار الراتدي والتطوار من يماع العتملان فى  اليتمعىة  وتعىد  ىً  مىن 
ا ف تر والمعتقىدات واالتيتىىتت والقىام يىزً ا مىن الوقتفىة الراتداىة  وايىب علىى يماىع العىتملان 

 ,Clark, 2004)ة الياىدة ان ت ىون لىدايم دريىة عتلاىة مىن ىىذه اللصىتئص للنتىتئ  الراتداى

361). 
واتعان على اليتمعتت الراتداىة ان ت ىرس ييىوًدا عداىدة لتنىت  وقتفىة تنظاماىة سىلامة 

لترى ال ميموعىة مىن  ال يىم المرىتركتيائ لألفراد فرص التعلم اليمىتع   وتسىعى إلىى ت ىوان 
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ات سىىتس ا ىىىداف والقىىام والىىرؤى والمسىىئولاتت لىىدى اععىىت  ال راىىق  والتىى  تعمىىل علىىى للىىق 
 تتلمسئولاة التعتوناة   تفز ذات  لإلنيتز وت قاق النتتئ .

 المؤسسىتت الراتداىة فى  راتداة مت تملىة وقتفة ويود على عرورة  وا دت دراسة للوط

 لت قاىق التائاىة والمتغارات الت نولوياة لتطورات االستيتتة وسرعة االتت تر ف  ستعد اث إنيت ت

 الميىترات تايىتد التنظامى  الىتعلم تسىتلدم الراتداىة والمؤسسىتت   تنتفسىاة دانتما اىة يىدارة

 مىن عىتل  مسىتوى ذات راتداىةيتمعىة  لت ىون وانرطة يدادة ولدمتت منتيتت إايتد ف  واتتداع

 (00    5101 للوط ) .المطلوتة التنتفساة المازة لت قاق وذلك اتتداع
افىراد تم ىتىام وميىترات معانىة تدراك ال ىرص التى   ويىودوتعمل الوقتفة الراتداىة علىى  

اغ ل عنيىت اآللىرون  والتى  تمىن  تتصىرات ورؤى وتقىدار للىذات للعمىل  اىث اتىردد اآللىرون  
وتزودىم تتعلامتت الستومتر ال رص ويمع الموارد علىى قتعىدة الملىتطرة  وتىزرع لىدايم الر تىة 

 (.0  5103ق   للمتتدرة تإط ق وممترسة إدارة ا عمتل )المل 
تسىىلطتت  تملىىة  القىىتدةالوقتفىىة الراتداىىة فىى  تمتىىع  لنرىىر القاىىتدة الراتداىىةواتعىى  دور 

التلىىتذ القىىرار  وتوياىىو اليتمعىىة ترىى ل ا وىىر تنظاًمىىت  وىا لاىىة إداراىىة قىىتدرة علىىى دمىى  القىىام 
لت قاىق ذلىك  القاتدة الراتداىةومن اىم ممترستت   اتداراة اليدادة مع القام ا  تداماة القدامة

 مت ال ق 
سوا  ا تن من ل ل اتتىداع الىدالل   الراتداة يدادة من ل ل ا عمتلإداراة تطوار انمتط  -

 المرتر ة ف  الملتطرة. او
عطىىىت  ال راىىىة ليىىىم تيىىىرا  اترىىىي - ع ا فىىىراد علىىىى ا تسىىىتب المعلومىىىتت ومرىىىتر تيم فايىىىت وال

 م توالت يدادة والتعلم من ا لطت .

   اىث إن المتت ىة تطوار المؤسستت تواسطة الت داث اتسىتراتاي  او الت تمىل تىان المىوارد -
المؤسسىتت الراتداىة ت تيىة إلىى وقتفىة راتداىة قىتدرة علىى إايىتد نىوع مىن التنىت م تىان مىىت 
تمتل ىىو مىىن معرفىىة  لاىىة وقىىدرات فناىىة  والتلطىىاط اتسىىتراتاي  وامىىت ك الرؤاىىة الوقتفىىة 

إلىى عىتلم المؤسسىتت  للوصىولراتداة  وصواًل تيت إلى مر ىز تنتفسى   ىداف المؤسسة ال
 (0   5101)عواطف المتمازة. 



 ........................................................................ تصور مقترح آلليات تطبيق القيادة الريادية

- 0230 - 

فعنىدمت تتنىىى ع قىتت إايتتاىىة   م وقتفىة االن تىىتح والوقىة واال تىىرام المتتىتدل تىان الىىزم  ادعتى -
ة تان ا فراد العتملان فإن المرتر ة ف  الطرق واالستراتاياتت ايعل الممترسىتت ذات قامى

  .اليتمعوموووق تيت دالل الميتمع 
ت  اىىىىىىز السىىىىىىلوك الراىىىىىىتدي اليمىىىتع  دالىىىل المؤسسىىىىىىة  تداىىىىىىل للسىىىىىىلوك  وقتفىىىةىخ اىىىترسىى -

اليمتعىىىىىى  وتنماىىىىىىة الميىىىىىىترات دعاىىىىىىم اسىىىىىىلوب ت  اىىىىىىز االتتىىىىىى تر وتالراىىىتدي ال ىىىردي 
اليمتعاىىىة المؤسسىىىاة مىىىن لىىى ل تنماىىىة ات سىىىتس تتلمسىىىؤولاة اليمتعاىىىىة التعتوناىىىىة 

 . لمسىىىؤولاة ال رداىىىةفعً  عن ت مل ا
رر الوقتفة الراتداة من لى ل تقىدام الم تفىآت والىدعم نام ن  مWells مووفقت لدراسة 

وتقىىدام اللدمىىة التعلاماىىة تصىىورة  اتداريوالترىىياع المسىىتمر للعىىتملان تيىىدف ت سىىان ا دا  
فعتلة   وتقلال معدالت رى توى العىتملان  وقىد اىتم تقىدام الم تفىأة فى  رى ل عى وات متلاىة  او 

 ,Wells).اتتداعاىىةالقىىدرات   صىى تب  ىى ت ا ت ىىتالت رسىىماة  او نظىىتم م تفىىآت سىىنواة  و 

1997, 90) 
   اىىث ارىىترت نرىىر الوقتفىىة الراتداىىةواعمىىل نظىىتم ت  اىىز العىىتملان تتليتمعىىتت علىىى 

إ ىدى الدراسىىتت ان ت  اىىز المعلمىىان ارىىيعيم للمرىىتر ة وااللتىىزام والموىىتترة فىىى انيىىتز ا عمىىتل 
 (  Karabenick & Others, 2011 : 11التنظاماة  وتزاد ماليم لتنماة قدراتيم الميناة )

 ت تعلاىىة  مىىت اسىىيم نظىىتم الت  اىىز فىى  ت ياىىر قىىدرات العىىتملان وطتقىىتتيم واسىىتلداميت 
الرعت المين  لىدى ا فىراد العىتملان  وا ققتقلال الت تلاف الت  تت مليت اليتمعتت  واعمل على

مرى  ت التى  توايييىت وىذا تدوره استعد ف   ىل ال واىر مىن ال  لمت ا صلون علاو من  وافز
ال ىم اتيىتدة فى  ا دا  مىن  اىث  ارى تلان ارمل نظىتم ال ىوافز  ىل وايب مراعتة اليتمعتت  

   .وتقدام اف تر يدادة الت تلاف  وفت  اسواق  ول ض عيلة  وال اف

 التسويق للخدمات الجامعية خامساً:

تت لال ا تاتيتت اعرف التسواق لللدمتت اليتمعاة تأنوق عملاة إداراة ترتتط 
الميتمع وتعمل على تلتاتيت من ل ل التروا  لألف تر والسلع واللدمتت لتلتاة اىداف 

 (Bhattacharjee,2006,115)اليتمعة من يية واىداف الميتمع من يية الري.
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  وىذا اتطلب تيتتلتااال تاتيتت و  عرورة ت داد وت لالر ز ىذا الم يوم على وقد 
 اليتمعتتت مل ت اث ؛ ( الميتمعاتلتذ قرارات لصتل  المست اد من اللدمة ) اليتمعتتمن 

 من يية والميتمع من يية  لري. مسئولاة العنتاة تتلط ب
واوع ت دراسة اتو نتعة ان التسواق لللدمتت اليتمعاة اعنى تلك الوظا ة الت  

وتطوار  لى ا تاتيتتيم تم ن اليتمعة من اال ت تظ تتتىصتل مىستمر مىع عم ئيت والتعرف ع
اتو  (  .عن اىدافيت اليتمعةمنتيتتيت لتلتاة تلىك اال تاتيىتت وتنىت  ترنتم  اتصتالت لتعتر 

 (442 5115نتعة  
التواصل المستمر مع الميتمع الم اط؛  نو اعمل  اعتف ىذا الم يوم عروةوقد 

على يعل التعلام ا ور استيتتة ل  تاتيتت الت  ان رد تيت  ل ميتمع من الميتمعتت الم لاة 
لليتمعتت  وا ور إفتدة من المعرفة والقدرات اتتداعاة المويودة عند ا فراد عل  مستوي 

 اليتمعة وعل  مستوي الميتمع الم ل  . 
 من ل لىم اللدمتت الت  تقدميت اليتمعة تسواق الت وث العلماة والترتواة  ومن ا

استومتر الت وث العلماة والترتواة الت  ايرايت اععت  ىائة التدراس تتليتمعتت ونقليت إلى 
ت داد ا تاتيتت الييتت  والعمل علىالميتمع  سوا   تنت ت وث نظراة او تطتاقاة  

 وماة واللتصة  وم تن اذ الت ث وتطتاق نتتئيو واستومترىت وفق المست ادة من القطتعتت ال 
 -0  5102)عسارى   المنت  والتسواق والتروا  والتوزاعالذي ارمل المزا  التسواقى 

2.) 
ولقد اصت ت الت وث العلماة من السلع المعرفاة الميمة الت  تتنتفس الدول ف   

اتن تق علايت   اث تسيم ف  ت قاق التنماة الرتملة والمستدامة للميتمعتت إذا مت تم 
  5102ت وال نتتئ  الت وث العلماة إلى سلعة إنتتياة ام ن تسواقيت واستومترىت )عسارى  

وث العلماة ف  تتتدل اللترات تان اليتمعتت والميتمع الم اط تيت  (  واسيم تسواق الت 35
 اث  اعد تسواق الت وث العلماة فرصة للتت وان ل ن تتح على قعتات الميتمع  وذلك من 
ل ل توظاف معترفيم وتطتاق نتتئ  ت وويم من ايل موايية القعتات والمر  ت االيتمتعاة 

 (. 34  5103تمع وتقدمو )م مود الت  تمول عتئقًت امتم تطوار المي
اعمل على مستعدة اليتمعتت ف  التسواق لللدمتت اليتمعاة ومن اليدار تتلذ ر ان 

ت سان المر ز التنتفس  لليتمعة  اث إن نيتح اليتمعتت اعتمد تر ل  تار على العم   
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داميت واص تب المصتل  وذلك من ل ل ت داد اال تاتيتت وتطوار اللدمتت والمنتيتت وتق
 . (Tripathi& Mukerji,2013,15)الص تب المصتل  
على التأ د من فعتلاة ادا  اليتمعتت والتر از التسواق لللدمتت اليتمعاة وامستعد 

على ت سان فعتلاتيت وتطوار لططيت التعلاماة واولواتت التعلام تيت ف  ظل اىداف ومتطلتتت 
 ت قاق ىذه ا ىداف.الميتمع   مت استعدىت على متتتعة التقدم ف  

واعتمد التسواق لللدمتت اليتمعاة على العداد من الطرق وا ستلاب التسواقاة 
ال داوة والت  من اىميت التسواق االل ترون  واعنى استلدام رت ة االنترنت ف  تسواق 

التراد االل ترون  ووستئل التواصل االيتمتع  الملتل ة ال اس  من ل لالمنتيتت واللدمتت 
& )نتال  (Whittaker,2008,14)ك والواتس اب وتوتار للتواصل مع الميتمع الم اط تو 

5102  441) . 
 عملاةتطوار اللدمتت والمنتيتت التعلاماة لليتمعة اتم عن طراق فيم  مت ان 

الم اط الدالل  واللتري  ليت  ت اث ال تقتصر اللدمتت فقط على التعلام تل ف  لتغاار ا
تعلاماة الترام  والاالسترترات والنصتئ  التطتاقاة و اتعدى ذلك إلى تاع نتتئ  الت وث العلماة 

اسىتلدام  ولتصة  لللدمتت الميتمعاة الملتل ةترام  التدراب والتطوار و يدادة الت واة الو 
 ورت تت اتنترنت ف  تسواق وتاع المنت  اليتمع .الت نولوياىت 

ميموعة من العوامل الت  تت  م ف  نيتح  ف  توفار  القاتدة الراتداةواتع  دور 
& )الران و لرون  (Bose,2012تسواق التعلام اليتمع  ام ن تللاصيت فامت الى ق )

5104  243-242) 

تمول وظا ة القاتدة ف   وى  عنصر  ار ملموس وف  يوىرىت: Culture الوقتفة  -
اليتمعة ومن ل ليت وتنت  على وقتفة القتدة تتر ل وقتفة اليتمعة وتنتىرر إلىى ا وستط 

 ا لرى .
وىو للق استيتتة فتعلة إايتتاة لقدرة اليتمعة على إظيىتر  Creativity اتتداع  -

 الوستئل ا  ور م ئمة لتعراف المست اد تتلمنت  اليتمع .
وعلاىو ايب ان تعع اليتمعة   ف تد من االستيتتة ل تيتت الطتلب Client الطتلب  -

 ف  اعتتترىت ان الطتلب ىو مصدر لألف تر والمعلومتت ا ور من  ونو مست اد فقط.
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واتعمن ىذا العتمل  سب وقة المست ادان من اللىدمتت  Commitment االلتزام  -
تزاميت تتطتاق الرؤاة والرسىتلة والقام الت  تقدميت اليتمعة داللات ولتريات عن طراق ال

 .وا ىداف الم ددة والمنرود ت قاقيت
وعن طراقيت تستطاع اليتمعة ت داد اويىو القىصور والللل  Competition المنتفسة -

وتتلتتل  التغلب علايت تطرق إتداعاة لت سان مر زىىت التنتفس  ف    المويود ف  نظميت
 السوق.

ام ىىن  القاىىتدة الراتداىىة تىىتلتعلام اليىىتمع مقومىىتت  وت لاىىلعىىرض مىىن لىى ل ممىىت سىىتق و 
المرتتطة تتليدف الىرئاس للدراسىة وىىو وعىع تصىور مقتىرح  الم  ظتتاللروج تميموعة من 

  مت ال ق  القاتدة الراتداة تيتمعة دمنيورآللاتت تطتاق 
لتعلام اليىىتمع  القاىىتدة الراتداىىة تىىت تقىىوم علايىىتا ستسىىاة التىى   المقومىىتتالدراسىىة ان تىىرى   -

الوقتفىىىة الراتداىىىة  -الملىىىتطرة الم سىىىوتة -اتتىىىداع التقنىىى  -)الرؤاىىىة اتسىىىتراتاياة قىىىى 
 .( التسواق لللدمتت اليتمعاة -المت تملة 

اىىىرتتط سلسىىلة مت تملىىة و لقىىىتت متراتطىىة  القاىىتدة الراتداىىىة تىىتلتعلام اليىىىتمع   مقومىىتتان  -
الرىك انىو مرتتطىة  التسىواق لللىدمتت اليتمعاىة  فنيىد مىوً  تععيت تتعض ف   ىل مت تمىل

وقتفىىة راتداىىة مت تملىىة دون ويىىود رؤاىىة إسىىتراتاياة الىىذي ااسىىر ذلىىك  وال  تتتىىداع التقنىى ت
 وى ذا .

  وال القاىىتدة الراتداىىة تىىتلتعلام اليىىتمع ان ىىىذه المقومىىتت تموىىل ا سىىتس الىىذي تتنىىى علاىىو  -
والتىى  تعىىد  تدة الراتداىىة تىىتلتعلام اليىىتمع القاىىام ىىن لليتمعىىتت ت قاىىق اىىىدافيت دون تطتاىىق 

 عملاة مستمرة.القاتدة الراتداة تتلتعلام اليتمع  مر لة التدااة ولاست النيتئاة وذلك  ن 
التى  توصىلت إلايىت الدراسىة  القاتدة الراتداة تتلتعلام اليىتمع  مقومتت فإن  ؛وأخيراً  

وقىد قىتم  الستتقة  ىول موعىوع الدراسىة قد يت ت من ل ل االست تدة من الدراستت وا دتاتت 
فى  عتىترات  القاىتدة الراتداىة تىتلتعلام اليىتمع التت ث تصات ة عتىترات  ىل مقىوم مىن مقومىتت 

القاىتدة الراتداىة تيتمعىة  تطتاىقعانة الدراسىة للتعىرف علىى مىدى إيرائاة تميادا لعرعيت على 
التىىتل  المتعلىىق الم ىىور فىى   وىىىذا مىىت سىىت تول الدراسىىة القاىىتم تىىو  فىى  عىىو   رائيىىمدمنيىىور 

 .تتلدراسة الماداناة
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تيدف إلى م تولة التعرف على  را  اععت  ىائة و  :الدراسة الميدانية الرابع:المحور 
 تيتمعة دمنيور. القاتدة الراتداة مقومتت تطتاقالتراس  ول مدى 

 عينة الدراسة:

/ 5103اليىىتمع  فىى  العىىتم  ععىىو ىائىىة تىىدراس م232 ا صىىل م تلىىع عىىدد الميتمىىع
-52  5103وات صت  تيتمعة دمنيىور   المعلومتت )إدارةتتل لاتت موعوع الت ث  م5104

ت اىث ترىمل   روعى فىى التاىتر عانىة الدراسىة ان ت ىون طتقاىة وتطراقىة عرىوائاةقد و   (40
وذلىك  تىى ت ىون العانىة  ف  ال لاتت الملتترة؛الملتل ة التلصصتت و ال لاتت النظراة والعملاة 

اموىل و   ععىو ىائىة تىدراس (050)تلىع عىدد افىراد ىىذه العانىة قىد ممولة للميتمىع ا صىلى  و 
 .من الميتمع ا صلىتقراتًت % 55ىذا 

 أدوات الدراسة :

قىىتم التت ىىث تتصىىمام اسىىتتتنة  ليمىىع التاتنىىتت والمعلومىىتت مىىن افىىراد عانىىة الدراسىىة   
  وتىىىم تقسىىىام تيتمعىىىة دمنيىىىور  القاىىىتدة الراتداىىىة مقومىىىتت تطتاىىىقوذلىىىك للتعىىىرف علىىىى مىىىدى 

االسىىتتتنة إلىىى قسىىمان  القسىىم ا ولق ا تىىوي علىىى التاتنىىتت الرلصىىاة والوظا اىىة  فىىراد عانىىة 
)الرؤاىة  قوىى  تتلتعلام اليىتمع  القاتدة الراتداة مقومتتوالقسم الوتن ق ا توي على  الدراسة  

التسىىواق  -الوقتفىىة الراتداىىة المت تملىىة  -الملىىتطرة الم سىىوتة -اتتىىداع التقنىى  -اتسىىتراتاياة
 (. لللدمتت اليتمعاة

( استتتنة  وتلع عدد االستتتنتت التى  لىم 001وتلع عدد االستتتنتت الت  تم توزاعيت )
( اسىتتتنة  لىذلك تلىع 00( استتتنة  واالستتتنتت الت  استمتعدت لعدم استا ت  اتيتتىة )53ٌترد )
  . (050الذان استوفوا اتيتتة على االستتتنتت ) راسدىائة التععت  عدد 

 صدق االستبانة:

علىى عىدد مىن الم  مىان  تتلتأ ىد مىن صىدق االسىتتتنة مىن لى ل عرعىيت قتم التت ث 
المتلصصان ف  ميتل الدراسة للتأ د مىن صىدقيت الظىتىري  وقىد اعىد التت ىث اسىتمترة لتصىة 
الستط ع  را  الم  مان  ول مدى م  مة العتترات لقاتس مىت وعىعت  يلىو  ومىدى وعىوح 

اىىة الىذي تنتمىى  إلاىو  ومىىدى   ت مقىىومصىات ة العتىىترات ومىدى منتسىىتة  ىل عتىىترة للم ىور او ال
ىىذا تتتعىتفة إلىى اقتىراح   العتترات  لتغطاة  ل م ور مىن م ىتور متغاىرات الدراسىة ا ستسىاة

                                                           

 السككادة العمككدال والككوكزل والككزمزل األفاضككل مككن أعضككال هيئككة التككدريس والهيئككة المعاونككة  يشكككر الباحككث
 .والعاملين بجامعة دمنهور الذين ساعدوا الباحث في تطبيق االستبانة
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مت ارونو عرورًات من تعدال ف  صىات ة العتىترات  او  ىذفيت  او إعىتفة عتىترات يداىدة الزمىة 
  ةعانىة الدراسىى داة الدراسىة  و ىذلك إتىدا   رائيىم فامىت اتعلىىق تتلتاتنىتت ا ولاىة المطلوتىة مىن 

 إلى يتنب مقاتس لا رت المستلدم ف  االستتتنة.
 ثبات االستبانة :

 Cronbach’s) رونتىىىتخ  قىىىتم التت ىىىث تتسىىىتلدام طراقىىىة تتسىىىتلدام معتدلىىىة ال ىىىت
Alpha )  للتأ د مىن وتىتت اداة الدراسىة تطراقىة وتناىة تيىتم تتلم ىتور   اىث طتىق المعتدلىة

( التىىتل   اوعىى  معىىتم ت وتىىتت اداة الدراسىىة  0(   واليىىدول  ) 52علىىى عانىىة اسىىتط عاة )
 .الدراسة مقومتتمن  مقومل ل 

 ( 1جذول )

 كشوَجبخ أداح انذساسخ ثبستخذاو طشيمخ أنفب نًحبوسيعبيالد انخجبد 

 يعبيم انخجبد عذد انعجبساد يحبوس االستجبَخ

 0..7 6 األول
 0..7 5 انخبَي 
 1..7 0 انخبنج 
 4..7 6 انشاثع
 3..7 6 انخبيس

 4..7 37 االستجبَخ ككم 

االسىىتتتنة  م ىىتورواتعىى  مىىن اليىىدول السىىتتق ان قىىام معىىتم ت الوتىىتت سىىوا  مىىع  
ال رعاة ام مع الدرية ال لاة ل ستتتنة الت  تم  ستتيت عن طراق )معتمل ال ت رونتتخ( ليماىع 

إلىى وتىتت   وىى  يماعيىت قىام مرت عىة  ممىت ارىار 1.34و 1.30عتترات الم تور تراو ت تىان
 النتتئ  الت  ام ن ان تس ر عنيت ىذه االستتتنة.

وتعىىد التأ ىىد مىىن الصىىدق الظىىتىري ووتىىتت اداة الدراسىىة  اصىىت ت ا داة فىى  صىىورتيت  
 .النيتئاة 

 المجال الزمني لتطبيق االستبانة 

/ 5104 العىتم اليىتمع  ال صل الدراس  ا ول مىن طمتقت االستتتنة على عانة الدراسة ف 
 . م5151

 أساليب التحليل اإلحصائي :

 تم الت لال ات صتئ  الستيتتتت افراد العانة من ل ل اللطوات التتلاةق
  ستب عدد ت رارات االستيتتة )ك( ل ل درية موافقة ل ل عتترة من عتترات االستتتنة. -0
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  ارتع دريتت لموافق   تردةإعطت  درية وزناة )د(  تلتتل ق )لمس دريتت لموافق  -5
( وذلك ل ل عتترة من تردة لغار موافق  درية لغار موافقو ث دريتت لم تاد  دريتتن 

 عتترات االستتتنة. 
عرب عدد ت رارات االستيتتة )ك( ل ل درية موافقة ف  الدرية الوزناة المعطتة لدرية  -4

 الموافقة )د( ل ل عتترة على  دة.
نيتئاة على  ل عتترة  وذلك تيمع  واصل عرب الت رارات ف   ستب درية الموافقة ال -3

 د( (×الدرية الوزناة المعطتة لدرية الموافقة على العتترة ) م )ك
ت داد المتوسط الوزن  ) م و ( ل ل عتترة  تقسمة  تصل اليمع الستتق على عدد افراد  -2

 0440تو  طب و متل صتدق  العانة )ن( تتلنستة ل ل عتترة  وفقًت للقتنون التتل ق )فؤاد ا
 (35ق 5114(&)نتداة عتد الس م   501ق

  
 د ( ×م  ) ك       

 =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وم 
 ن                 
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على الدرية   ستب نستة متوسط االستيتتة ل ل عتترة  تقسمة متوسط درية العتترة -6
 المولى للعتترة  وى  لمس دريتت.

دلتل التاتنتت إلى ال تسب اآلل  تتستلدام ال زم ات صىتئاة   مت  قتم التت ث تترماز وال
م  سىىتب   وتىى Statistical Package for Social Sciencesللعلىىوم االيتمتعاىىة 

  ق متوسطتت االوزان النستاة الستايتتتت افراد العانة على الن و التتل
( تقع ف  منطقة 2ق 3.50العتترات الت  يت ت متوسطتت  االستيتتتت علايت من ) -

(  4.30ق3.51الموافقة الردادة  امت الت  يت ت متوسطتت االستيتتتت علايت من )
و لتتىمت تمول عتترات اتدى  تلتاة افراد العانة موافقتيم على   تقع ف  منطقة الموافقة

 مت ارترت إلاو.
( تقع ف  منطقة 5.00ق4.31العتترات الت  يت ت متوسطتت االستيتتتت علايت من ) -

وافق علايت تعض اللترا  والمتلصصان   ورفعيت التعض عتترات   وتمول ةالم تاد
 اآللر. 

( تقع ف  منطقة 0.30ق5.01العتترات الت  يت ت متوسطتت االستيتتتت علايت من ) - 
( تقع ف  0ق0.31  امت الت  يت ت متوسطتت االستيتتتت علايت اقل من )م ار موافقم

  و لتتىمت تمول عتترات لم اوافق  تلتاة اللترا  والمتلصصان م ار موافق تردةممنطقة 
 على مت ارترت إلاو.

 نتائج الدراسة وتفسيرها

  صىورة تعد إيرا  المعتليىتت ات صىتئاة للتاتنىتت  يىت ت نتىتئ  الدراسىة الماداناىة فى
 يداول إ صتئاة تم ت لاليت وت سارىت على الن و التتل ق

تتلتعلام  القاتدة الراتداة مقومتت أ د الرؤاة اتستراتاياة تيتمعة دمنيور  تطتاقاوالق مدى 
 افراد العانة. ف  عو   را  اليتمع 

 مقومىتتالرؤاة اتسىتراتاياة  أ ىد عتترات تعتر عن  ست( 0) مقوماندرج ت ت ىذا ال
( التىىتل  المتوسىىطتت ودريىىة الموافقىىة 5. واوعىى  اليىىدول)تىىتلتعلام اليىىتمع  القاىىتدة الراتداىىة

                                   .  مقومالستيتتتت عانة الدراسة  ول عتترات ىذا ال
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 (2)جذول

 انشؤيخ اإلستشاتيجيخ يمىوانًتىسطبد واالَحشافبد انًعيبسيخ الستجبثبد عيُخ انذساسخ حىل 

 انًتىسظ انعجبسح و
االَحشاف 

 انًعيبسي
 انتشتيت دسجخ انًىافمخ

1 

تعًم انجبيعخ عهً فهى انىالع 

واستششاف انًستمجم دوٌ إهًبل 

 نتجبسة انًبضي.

2.62 

7.66 

 3 يحبيذ

2 
تشجع انجبيعخ عهً إَجبص سؤيتهب 

 ثشكم جًبعي.

3.41 
7.50 

 2 يىافك 

3 
تعهٍ  تىجذ في انجبيعخ نىحبد ششف

 يٍ خالنهب أسًبء انًتًيضيٍ.

2.22 
7.00 

 4 غيش يىافك

4 
تسعً انجبيعخ إنً تىفيش ثيئخ عهًيخ 

 حبضُخ نهعهًبء وانطهجخ.

3.51 
7.61 

 1 يىافك 

5 
تعًم انجبيعخ عهً إلبيخ األَشطخ 

 انعهًيخ وانتشثىيخ ثصىسح يستًشح.

2.13 
7.64 

 5 غيش يىافك

6 
األسبتزح تستجيت انجبيعخ نًمتشحبد 

 في تطىيش خذيبتهب.

2.76 
7.04 

 6 غيش يىافك

 يحبيذ  7.60 2.65 انًتىسظ انكهً 

 ام ن منتقرة اليدول الستتق من ل ل مت ال  ق
مىىن اسىىتقرا  متوسىىطتت  را  افىىراد العانىىة  وان رافتتيىىت المعاتراىىة علىىى  ىىل عتىىترة مىىن  -

 صىىلت علىىى مموافىىق م  مقىىوم  ام ىىن القىىول تىىأن تعىىض عتىىترات ىىىذا المقىىومعتىىترات ىىىذا ال
عتىىترة وا ىىدة علىىى  إالم فىى   ىىان لىىم ت صىىل  اىىر موافىىقوتعىىض العتىىترات  صىىلت علىىى م 

  مقىومافىراد العانىة   مىت تىدل قامىة المتوسىط ال لى  لعتىترات ىىذا ال فى  عىو   را م  م تادم
 تطتاىققلىة  اتىانم  وىىذا  م تاىد( وارار ذلك إلىى وقوعىو فى  منطقىة م5.02والت  تلغت )

وارىار إلىى قلىة اىتمىتم اليتمعىة تتنىت  رؤاىة   الرؤاة اتستراتاياة تيتمعىة دمنيىور  مقوم
استراتاياة تر ل يمتع  تستعدىت على صنع واتلتذ القرارات وتعمل على توطاد ع قتتيىت 
مع اص تب المصتل  ف  الدالل واللترج تظيتر صورة افعل عن اليتمعىة فى  الميتمىع  

عىرورة تنىت   (McKone –Sweet& Wilson,2011,337-342) اث اظيىرت دراسىة 
 تتليتمعة. القاتدة الراتداةرؤاة استراتاياة معلنة وواع ة لتطتاق 
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تتلتعلام  القاتدة الراتداة مقومتت أ د اتتداع التقن  تيتمعة دمنيور  تطتاقق مدى وتناتً 
 افراد العانة. ف  عو   را  اليتمع 

القاتدة  مقومتتاتتداع التقن   أ د عتترات تعتر عن  لمس( 2) مقوماندرج ت ت ىذا ال
( التتل  المتوسطتت ودرية الموافقة الستيتتتت 4. واوع  اليدول)تتلتعلام اليتمع  الراتداة

                                  . مقومعانة الدراسة  ول عتترات ىذا ال
 (3جذول)

 اإلثذاع انتمُي يمىوانًتىسطبد واالَحشافبد انًعيبسيخ الستجبثبد عيُخ انذساسخ حىل 

 انعجبسح و
انًتى

 سظ

االَحشاف 

 انًعيبسي

دسجخ 

 انًىافمخ
 انتشتيت

1 
يتىافش ثبنجبيعخ اإليكبَيبد انتمُيخ 

 انحذيخخ انالصيخ نعًهيتي انتعهيى وانتعهى. 

2.01 
7.03 

 2 يحبيذ 

2 
 انًعشفخ اكتسبة تعًم انجبيعخ عهً

 ثبستخذاو انتمُيبد انتكُىنىجيخ . انجذيذح

3.30 
7.5. 

 1 يحبيذ

3 
يىجذ ثبنجبيعخ لبعذح يعهىيبد حذيخخ 

 نهخذيبد انًتىافشح ثهب.

2.70 
7.03 

 4 غيش يىافك

4 
يستخذو انعبيهىٌ انتكُىنىجيب انحذيخخ 

 نتطىيش األعًبل اإلداسيخ.

1.0. 
7.60 

غيش يىافك 

 ثشذح

5 

5 
انعبيهىٌ ثبنجبيعخ سهىنخ في يجذ 

 انتىاصم ثبستخذاو انتمُيبد انحذيخخ .

2.20 
7.63 

 3 يحبيذ

 غيش يىافك  7.60 2.44 انًتىسظ انكهً 

 من ل ل مت ال  ق  ام ن منتقرة اليدول الستتق
من استقرا  متوسطتت  را  افراد العانة  وان رافتتيت المعاتراة على  ل عتترة من عتترات  -

 وعتترة وا دةم  م تاد صلت على م مقوم  ام ن القول تأن تعض عتترات ىذا المقومىذا ال
م ف   ان لم ت صل م ار موافق تردة صلت على   ار موافق  وعتترة وا دة صلت على م 
افراد العانة   مت تدل قامة المتوسط  ف  عو   را م  موافق او موافق تردةم اي عتترة على

 ار ( وارار ذلك إلى وقوعو ف  منطقة م5.33  والت  تلغت )ممقو ال ل  لعتترات ىذا ال
وارار إلى ععف استلدام الت نولويات   اتتداع التقن  مقوم تطتاققلة  اوع م  وىذا  موافق

ال داوة ف  تن اذ العملاتت اتداراة تتليتمعة  وقد اريع ذلك إلى قلة تدراب العتملان على 
استلدام الت نولويات ت  ت ة وفتعلاة  وقلة توافر ا مت ن والوستئط ال زمة لللتدراب  وات ق 

وصلت إلى قلة اىتمتم التى ت(Bagheri, Pihie,2009,177-190) ىذا مع دراسة 
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اليتمعة تعملاة اتتداع اتداري والتقن  والتر از على اليتنب النظري وععف االىتمتم تتليتنب 
 التطتاق .

تتلتعلام  القاتدة الراتداة مقومتت أ د الملتطرة الم سوتة تيتمعة دمنيور  تطتاقق مدى وتلوتً 
 افراد العانة. ف  عو   را  اليتمع 
 مقومتتالملتطرة الم سوتة  أ د عتترات تعتر عن  ستع( 2) مقومالاندرج ت ت ىذا  

( التتل  المتوسطتت ودرية الموافقة 3. واوع  اليدول)تتلتعلام اليتمع  القاتدة الراتداة
                                  . مقومالستيتتتت عانة الدراسة  ول عتترات ىذا ال

 (4)جذول

 انًخبطشح انًحسىثخ يمىوانًتىسطبد واالَحشافبد انًعيبسيخ الستجبثبد عيُخ انذساسخ حىل 

 انعجبسح و
انًتى

 سظ

االَحشاف 

 انًعيبسي

دسجخ 

 انًىافمخ
 انتشتيت

1 
 انتي انجذيذح واألفكبس انًجبدساد انجبيعخ تتجًُ

 يمذيهب أعضبء هيئخ انتذسيس.

2.13 
7.05 

 5 غيش يىافك 

2 
 انًتبحخ انفشص استخًبس عهي انجبيعخ تحشص

 انًجبالد انًختهفخ. في

3.30 
7.6. 

 2 يحبيذ

3 
 جذيذح انجبيعخ عهً استخذاو يذاخم تشجع

 انتي تىاجههب. انًشكالد يع نهتعبيم

2... 
7.02 

 4 يحبيذ

4 
تسعً انجبيعخ إنً إحذاث انتغييش يٍ خالل 

 تًُيخ سوح انًجبدأح

2.01 
7.01 

 3 يحبيذ 

5 
تًتهك انجبيعخ خطخ شبيهخ نهتغييش عُذ حذوث 

 انًخبطش.

1.41 
7... 

غيش يىافك 

 ثشذح

6 

6 
 انغيش انُفمبد تششيذ عًً انجبيعخ تحشص

 . ضشوسيخ

1.22 
7..0 

غيش يىافك 

 ثشذح

0 

0 
 تصذس انتي انمشاساد يسؤونيخ تتحًم انجبيعخ

 عُهب.

4.11 
7.62 

 1 يىافك

 غيش يىافك  7.04 2.50 انًتىسظ انكهً 

 من ل ل مت ال  ق  ام ن منتقرة اليدول الستتق
من استقرا  متوسطتت  را  افراد العانة  وان رافتتيت المعاتراة على  ل عتترة من عتترات  -

م وتعض العتترات  م تاد صلت على م مقوم  ام ن القول تأن تعض عتترات ىذا المقومىذا ال
عتترة وا دة على  إالم ف   ان لم ت صل تردة ار موافق او  ار موافق  صلت على م 

  والت  مقومافراد العانة   مت تدل قامة المتوسط ال ل  لعتترات ىذا ال ف  عو   را م  موافقم
 مقوم تطتاققلة  اوع م  وىذا   ار موافق( وارار ذلك إلى وقوعو ف  منطقة م5.22تلغت )
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ترأن تطتاق ا ف تر اليدادة  وقد الملتطرة الم سوتة  وارار إلى ععف ت مل الملتطرة 
 (Hilt et al.,2005)ودراسة   (Richard, Wu& Chadwick,2009) ارترت دراسة

 ان ذلك قد  اريع إلى ععف القدرة على اتلتذ قررات سراعة تتطلتيت المر لة  وقلة الم تفأت
وال وافز وعدم ويود منظومة تدراتاة تعمل على تدراب القاتدات على إدارة الملتطر 

 الم سوتة وتتن  ا ف تر اليدادة.
 القاىتدة الراتداىة مقومىتت أ ىد الوقتفىة الراتداىة المت تملىة تيتمعىة دمنيىور  تطتاىقق مىدى راتعتً 

 افراد العانة. ف  عو   را  تتلتعلام اليتمع 
 مقومىتتالوقتفىة الراتداىة المت تملىة  أ ىد عتىترات تعتىر عىن  سىت( 0) مقىوماندرج ت ىت ىىذا ال
( التىىتل  المتوسىىطتت ودريىىة الموافقىىة 2. واوعىى  اليىىدول)تىىتلتعلام اليىىتمع  القاىىتدة الراتداىىة

 .                                   مقومالستيتتتت عانة الدراسة  ول عتترات ىذا ال
 (5جذول)

 انخمبفخ انشيبديخ انًتكبيهخ  يمىوانًتىسطبد واالَحشافبد انًعيبسيخ الستجبثبد عيُخ انذساسخ حىل 

 انعجبسح و
انًتى

 سظ

االَحشاف 

 انًعيبسي

دسجخ 

 انًىافمخ
 انتشتيت

1 
تجااابدس انجبيعاااخ إناااً تماااذيى ثاااشاي  راد صاااهخ 

 ثحبجبد انًجتًع انجبيعي.

3.42 
7.61 

 2 يىافك 

2 
اكتشاابف أساابنيت جذيااذح تعًاام انجبيعااخ عهااً 

 إلَجبص األعًبل اإلداسيخ.

1.30 
7..3 

غيش يىافك 

 ثشذح

6 

3 

تىجااذ ثبنجبيعااخ  نيااخ نُشااش األعًاابل انشيبديااخ 

واالستشااابسيخ انتاااي تماااذيهب نخذياااخ وتًُياااخ 

 انًجتًع.

1.00 

7.05 

غيش يىافك 

 ثشذح

5 

4 
تعًاام انجبيعااخ عهااً تحىياام انجىاَاات انسااهجيخ 

 إنً يضايب تُبفسيخ .

3.22 
7.60 

 4 يحبيذ 

5 
تشتكااض حمبفااخ انجبيعااخ عهااً انخمااخ واالحتااشاو 

 انًتجبدل ثيٍ انعبيهيٍ.

4.2. 
7.63 

 1 يىافك ثشذح

 3 يحبيذ  7.00 3.33 .ويسبواح ثعذانخ انتذسيس هيئخ أعضبء يعبيم 6

 يحبيذ  7.01 2.07 انًتىسظ انكهً 

 

 من ل ل مت ال  ق  ام ن منتقرة اليدول الستتق
استقرا  متوسطتت  را  افراد العانة  وان رافتتيت المعاتراة على  ل عتترة من عتترات من  -

م وتعض العتترات  م تاد صلت على م مقوم  ام ن القول تأن تعض عتترات ىذا المقومىذا ال
ف  عو  م  موافقعتترة وا دة على م إالم ف   ان لم ت صل  ار موافق تردة صلت على م 
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( 5.41  والت  تلغت )مقومافراد العانة   مت تدل قامة المتوسط ال ل  لعتترات ىذا ال  را 
وقتفة راتداة مت تملة   مقوم تطتاققلة  اتانم  وىذا  م تادوارار ذلك إلى وقوعو ف  منطقة م

وارار إلى ععف توافر استلاب يدادة تنيتز ا عمتل اتداراة  وقلة القدرة على صنع مزاات 
( الت  توصلت إلى 203- 002  5102ة لليتمعة  والتلف ىذا مع دراسة )الن اع  تنتفسا

 يتمعة الملك سعود تتن  توافر وقتفة راتداة اتت تراة تيتمعة الملك سعود  وقدد اريع ذلك إلى
والموىوتان ولتصة ف  ميتل الت ث العلم  والترتوي  وامت ك اليتمعة للموارد  المتدعان

 الت  تمازىت عن  ارىت.الترراة والمتداة 
القاتدة  مقومتت أ د تيتمعة دمنيور  التسواق لللدمتت اليتمعاة تطتاقق مدى لتمستً 
 افراد العانة. ف  عو   را  تتلتعلام اليتمع  الراتداة

 مقومتت أ د  عتترات تعتر عن التسواق لللدمتت اليتمعاة ست( 0) مقوماندرج ت ت ىذا ال
( التتل  المتوسطتت ودرية الموافقة 0. واوع  اليدول)اليتمع  تتلتعلام القاتدة الراتداة

                                  . مقومالستيتتتت عانة الدراسة  ول عتترات ىذا ال
 (6)جذول

 انتسىيك نهخذيبد انجبيعيخ يمىوانًتىسطبد واالَحشافبد انًعيبسيخ الستجبثبد عيُخ انذساسخ حىل 

 انعجبسح و
انًتىس

 ط

االَحشاف 

 انًعيبسي

دسجخ 

 انًىافمخ
 انتشتيت

1 
تعمذ انجبيعخ َذواد حىل انًيضاد 

 انتُبفسيخ نًششوعبتهب انًختهفخ.

4.40 
7.66 

 1 يىافك 

2 
انجبيعخ  ثيٍ تىاصم لُىاد تىجذ

 انعًم. وسىق وانًجتًع

3.30 
7.50 

 3 يحبيذ

3 
تىجذ خطخ واضحخ  نتسىيك انخذيبد 

 انجبيعيخ .

1.10 
7.00 

يىافك غيش 

 ثشذح

6 

4 
تعهٍ انجبيعخ عٍ انخذيبد انتي تمذيهب 

 يٍ خالل يىلعهب االنكتشوَي.

4.33 
7.6. 

 2 يىافك 

5 
يتى االستعبَخ ثخجشاء نتسىيك انخذيبد 

 انجبيعيخ.

2.50 
7.06 

 5 غيش يىافك 

6 
تهجي انخذيبد انجبيعيخ احتيبجبد انًجتًع 

 انًحيظ.

3.10 
7.65 

 4 يحبيذ 

 يحبيذ  .7.6 .3.1 انًتىسظ انكهً 

 من ل ل مت ال  ق  ام ن منتقرة اليدول الستتق
من استقرا  متوسطتت  را  افراد العانة  وان رافتتيت المعاتراة على  ل عتترة من عتترات  -

م وتعض العتترات  م تاد صلت على م مقوم  ام ن القول تأن تعض عتترات ىذا المقومىذا ال
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ف  م  موافقعلى م وتعض العتترات  صلتم موافق تردة ار موافق او  ار  صلت على م 
  والت  تلغت مقومافراد العانة   مت تدل قامة المتوسط ال ل  لعتترات ىذا ال عو   را 

التسواق العمل على  ععف اتانم  وىذا  م تاد( وارار ذلك إلى وقوعو ف  منطقة م4.03)
( ان ذلك قد اريع إلى 0554-0512 5102وقد ارترت دراسة )عمر لللدمتت اليتمعاة   

قلة توافر استراتاياتت تسواقاة تعمل على اقتنتص ال رص ومن وم إعتفة قامة يوىراة 
لليتمعة  وقلة ا لذ ف  االعتتتر ظروف التائة الداللاة واللترياة لتلتاة ا تاتيتت العتملان 

 من يية والميتمع الم اط من يية الرى.
ف  تيتمعة دمنيور  القاتدة الراتداة مقومتت تطتاق لمدىيمتلاتت المتوسطتت ستدسًتق إ
 افراد العانة عو   را 

 (0جذول )

أفشاد  في ضىء  ساءثجبيعخ ديُهىس  انميبدح انشيبديخ يمىيبد تطجيكجًبنيبد انًتىسطبد نًذي إ

 انعيُخ

 ثبنتعهيى انجبيعي انميبدح انشيبديخ يمىيبد و

 يذي انًىافمخ

 انًتىسظ
دسجخ 

 انًىافمخ
 انتشتيت

 3 يحبيذ 2.65 انشؤيخ اإلستشاتيجيخ  1

 اإلثذاع انتمُي 2

 
2.44 

 غيش

 يىافك
5 

3 
 2.50 انًخبطشح انًحسىثخ

غيش 

 يىافك
4 

 2 يحبيذ 2.07 انخمبفخ انشيبديخ انًتكبيهخ 4

 1 يحبيذ .3.1 انتسىيك نهخذيبد انجبيعيخ 5

انميبدح  يمىيبد تطجيكانًتىسظ انعبو ن

أفشاد  في ضىء  ساءثجبيعخ ديُهىس  انشيبديخ

 انعيُخ

 يحبيذ 2.04

تيتمعة دمنيور  سب  القاتدة الراتداة مقومتت تطتاقان درية  ممت ستق اتع 
ت ف  منطقة مم تادم  وىذا ارار إلى ويود معوقتت ت ول دون يت الدراسة   را  افراد عانة

   يت تنتزلاًت على الن و التتل قترتات تيتمعة دمنيور  و تن القاتدة الراتداة مقومتت تطتاق
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 اليتمعاة لللدمتت التسواق .0
 الوقتفة الراتداة المت تملة .5
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 بجامعة دمنهور. القيادة الرياديةآلليات تطبيق تصور مقترح  الخامس:المحور 
لمقومىىىتت القاىىىتدة الراتداىىىة تىىىتلتعلام ت لاىىىل تىىىم وعىىىع التصىىىور المقتىىىرح تنىىىت  علىىىى 

الت  ا دت ان درية تىوافر اتعىتد القاىتدة الراتداىة و مت توصلت إلاو الدراسة الماداناة اليتمع   و 
تيتمعة دمنيور يىت ت تدريىة مم تاىدم   ا مىر الىذي ارىار إلىى عىرورة وعىع  لاىتت واعى ة 

فامىت  التصىور المقتىرح تت ىدَّد م ىتور  و تيتمعة دمنيىوروم ددة ل ا اة تطتاق القاتدة الراتداة 
 قال 

 أوال : منطلقات التصور المقترح 

اىتمىىىىتم اليىىىتمع  واتعىىى  ذلىىىك مىىىن لىىى ل  يىىىز  مىىىن منظومىىىة التعلىىىام القاىىىتدة الراتداىىىة -
 تتليتمعتت الراتداة. التعلام العتلىوزارة 

علىى ت قاىق إنيىتزات ملموسىة وترىياع المزاىد مىن ا ت ىتث التطتاقاىة  القاتدة الراتداىةقدرة  -
 من يية والميتمع الم اط من يية الرى. اليتمعةالت  ت اد 

يماىىىع الميىىىتالت الميتمعاىىىة والت واىىىة  ف  متتكرة أفكتر عىىىرورة لتطىىىوار القاىىىتدة الراتداىىىة-
 والت نولوياة.

لقىدرة ا زاتدة وتتلتىتلى لليتمعة ًاتداراة العلماة القدرات لزاتدةقوة دافعة  القاتدة الراتداةتعد -
 .التنتفساة

علىىى  القاىىتدة الراتداىىةلتطتاىىق اتوقىىف التطتاىىق الصىى ا  لمىىت تطر ىىو الدراسىىة مىىن تصىىورات -
 .يتمعة دمنيورالراىن لواقع ال
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 ثانياً: أهداف التصور المقترح:

القاىىتدة لتطتاىىق  اآللاىىتتات ىىدد اليىىدف ا سىىتس للتصىىور المقتىىرح فىى  تقىىدام تعىىض 
 توتائتيىىاليتمعىىتت المصىىراة م مىىع نتىىتئ  الت ىىث وطتاعىىة    تمىىت اىىت تيتمعىىة دمنيىىور الراتداىىة
 .الوقتفاة
  مت ايدف ىذا النموذج المقترح إلىق 

ولتصىىة يتمعىىة واععىىت  ىائىىة التىىدراس اليتمعىىتت المصىىراة تعراىىف القىىتئمان علىىى إدارة  -
لت قاىق ؛ تمت ام نيم من اتلتذ اتيرا ات ال زمىة  القاتدة الراتداةدمنيور تآلاتت تطتاق 

 .اتتداع الراتدي والوصول إلى يتمعة متدعة ف  يماع الميتالت
 .  لليتمعةتمت اؤدي إلى زاتدة المازة التنتفساة  الوصول إلى يتمعة راتداة -

 التصور المقترح  آلياتثالثا : 

 التصور المقترح من ل ل مت اأت  ق  لاتتام ن عرض  
التىىوازن تىىان ت قىىق و  العمىىل علىىى تنىىت  رؤاىىة إسىىتراتاياة لليتمعىىة تعمىىل علىىى تعزاىىز االتت ىىتر-

الت  تتم على المدى القصىار مىن ايىل عىمتن لطط واستراتاياتت المدى الطوال والعملاتت 
   وات قق ذلك من ل ل اآللاتت التتلاة قاستراتاياة الت سان على المدى التعاد

تت ق مع إستراتاياة الت ث العلم  تتلوزارة ومر  ت الميتمع  وعع اىداف إستراتاياة -
 اولواتت لطة الت ث العلم  لليتمعة.  وتألذ ف  اعتتترىت المصري

وعع لطة ت واة لليتمعة ترملق ت داد النقتط الت واة لت وث الدريتت العلماة  وعع  -
 .المصرييتمع لطة ت واة للت وث المنتية للمعرفة  تتنى اللطة  لوال لمر  ت الم

 العمل على فيم الواقع واسترراف المستقتل دون إىمتل لتيترب المتع . -
ترياع اليتمعة على إنيتز رؤاتيت تر ل يمتع  واالستيتتة لمقتر تت ا ستتذة ف   -

 تطوار لدمتتيت.
 من التت وان والعتملان.ويود لو تت ررف تعلن من ل ليت اسمت  المتمازان  -
 توفار تائة علماة  تعنة للعلمت  والطلتة. -
 إقتمة ا نرطة العلماة والترتواة تصورة مستمرة. -

التىى  اقىىوم تيىىت اععىىت  ىائىىة التىىدراس  إنرىىت  و ىىدات لتسىىواق الت ىىوث العلماىىة والترتواىىة-
رىئون التائىة؛ وذلىك ل سىت تدة منيىت فى   ىل لىدة الميتمىع و  تتليتمعة تتلتعتون مىع قطىتع
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  معاة والمسىتىمة فى  مرىروع االصى ح الترتىوي الرىتمل تىتلتعلام اليىتمع المر  ت الميت
 وات قق ذلك من ل ل اآللاتت التتلاة ق

 إنرت  قتعدة تاتنتت عن الت وث التطتاقاة تتليتمعة. -

 ترياع التت وان على الت ول الى الت وث التطتاقاة التى ت ل مر  ت الميتمع.   -

وعع  لاة لترياع التت وان على ال صول على مرتراع ت واة من ييتت م لاة   -
 وعتلماة.

 .التلصصتت متعددة ت واة فرق تيت تقوم الت  المرتر ة الت واة المرتراع ترياع  -

 .ريتل ا عمتل والمستومران لدعم الت ث العلمى دعوة -

 فت  قنوات مع اليائتت الت واة العتلماة تيرا  ت وث مرتر ة. -

 وزارة التعلام العتلى والت ث العلمى لزاتدة الدعم المتدى.  ث -

دعىىم عملاىىتت اتتىىداع التقنىى  والت ىىول إلىىى نظىىتم اتدارة االل تروناىىة ووعىىع اىىىداف  -
 وات قق ذلك من ل ل اآللاتت التتلاة ق سنواة لت قاقيت فى  ل ا نرطة 

ت  ز االتت تر والتيدد نرر وقتفة اتتداع التقن  الت  تعزز القام والمتتدئ الت   -
 المعرفى وتتتدل المعرفة وترتر يت.

 ت عال التواتة االل تروناة لليتمعة ورتطيت تتلتواتتت االل تروناة لليتمعتت االلري. -

 تدراب  العتملان على  ا اة استلدام الت نولويات ال داوة لتطوار ا عمتل اتداراة. -
 الت نولوياة ال داوة.تيياز القتعتت التدراساة تتلوستئل  -

 تنت  قتعدة معلومتت  داوة لللدمتت المتوافرة تيت. -
ترياع متدا تدفق ا ف تر ت راة  فإدارة المعرفة اداة لت  از اليتمعتت على ترياع  -

 القدرات اتتداعاة لمواردىت الترراة.

 توافر اتم تناتت التقناة ال داوة ال زمة لعملات  التعلام والتعلم . -
 للق تائة تنتفساة تريع ا فراد على اتتداع واالتت تر دالل اليتمعة. -

تىىوافر وقتفىىة راتداىىة مت تملىىة تعمىىل علىىى ترىىياع العمىىل اليمىىتعى تىىروح ال راىىق  وت ىىث  -
ا فىىراد علىىى طىىرح ا ف ىىتر اليداىىدة ومرىىتر تيت مىىن ايىىل تعزاىىز عملاىىة االسىىت تدة منيىىت  

 قك من ل ل اآللاتت التتلاةوات قق ذليتمعة   وت قاق الت تعل اتايتتى تان  ل افراد ال

 تنت  فرق وقتفة العمل الراتدي تتليتمعة. -
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ولتصة قام  نيتز ا عمتل وا نرطةإنرر القام الداعمة للوصل إلى اآلدا  الراتدي ف   -
 .العدل والمستواة

 اليتمعةت لنرر ا عمتل الراتداة واالسترتراة الت  تقدمي وستئل وادوات متنوعة ودوي -
 للدمة وتنماة الميتمع.

 تعمل اليتمعة على ت وال اليوانب السلتاة إلى مزاات تنتفساة . -
 تعزاز الوقتفة القتئمة على الوقة واال ترام المتتتدل تان العتملان. -
علىىىىى لتىىىىرات اآللىىىىران والمتىىىىتدرة تتقىىىىدام اف ىىىىتر  حت مىىىىل الملىىىىتطر الم سىىىىوتة واالن تىىىىت -

 وات قق ذلك من ل ل اآللاتت التتلاة ق  ومقتر تت تنت ة من ل ل تنماة روح المتتداة

 الميتالت الملتل ة. ف   المتت ة ال رص استومتر -
اعمل  تقاام  تلة الملتطرة تر ل واقعىعمل على تتنت  فرق إدارة الملتطر تتليتمعة  -

تداعاة.النظر إلى الملتطرة   و السلتاتتتغاار على     رصة إص  اة وال
 ييت.تواي الت  المر  ت مع للتعتمل يدادة استلدام مدالل -
 تنت  لطة رتملة للتغاار عند  دوث الملتطر. -
 تدراب العتملان على تعزاز الوقة تتلن س والقدرة على موايية الملتطر. -

نيتزىم لألعمتل  ومنتقرة المر  ت إالعتملان ومن يم ال راة لت داد استلاب  تم ان -
 الت  توايييم دون لوف او تردد. 
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م(. تطوير ريادة األعمال في المممكة العربية السعودية: نموذج 2116المخالقي، عبد الممك ) .27
 ح لمسياسات الحكومية )رسالة دكتوراة غير منشورة(، جامعة الممك سعود، السعودية.مقتر 

(.التمكين كمفهوم إداري معاصر، القاهرة: الجامعة العربية لمتنمية 2116ممحم، يحيى سميم ) .28
 .29-28اإلدارية، 

تطبيقية  (. دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية: دراسة2116موسى، كوثر. ) .29
عمى شركة االتصاالت الفمسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التجارة، الجامعة 
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 الجودة إدارة ضوء الجامعية في الخدمات لتسويق تقويمية (.دراسة2115نايل، سحر حسني) .31
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