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  فى دعم وحتقٍق دورهااجلامعت الزٌادٌت و
 املزاٌا التنافسٍت املستذامت

 )تصور مقرتح (

 عدادإ
 أ.د/صالح الذٌن حممذ تىفٍق

 

 الرتبية أصول قشم ورئيص أستاذ

 املعلومات مركز ومدير

 بنها جامعة - الرتبية كلية

 

  د/ شريٌن عٍذ مزسً

 

 مدرض أصول  الرتبية

 جامعة بنها –كلية الرتبية 

 مستخلص البحث
أصبحت الريادية فى ظؿ البيئة سريعة التغير كحدة المنافسة، ضركرة ممحة لمساىمتيا 

كتخػػػري  يجػػػاد ميػػػارية جديػػػدة، إخػػػبلؿ  الكبيػػػرة فػػػق تحميػػػؽ المزايػػػا التنافسػػػية المسػػػتدامة
خريجييػا  يكػكف فأ تطمػ  ذإيجػاد فػرص عمػؿ فػق سػكؽ العمػؿ   إطبلب قادريف عمى 

كتحمػؽ التنميػة  االقتصػاد تػدعـ كمنتجػة ناجحػة اقتصػادية كاقعيػة  ميػارية عػف عبػارة
كطػػرؽ تمػػديـ إطػػار ممػػاىيمى  حػػكؿ الرياديػػة ، المسػػتدامة    اسػػتيدؼ البحػػث الحػػالق  

ىـ معكقاتيا ، كمبررات االىتمػاـ بتحميػؽ المزايػا التنافسػية أك التحكؿ نحك جامعة ريادية 
فػق دعػـ كتحميػؽ  كضة تصكر ممترح لدكر الجامعػة الرياديػةالمستدامة لمجامعات مة  

نػػو صػػار ضػػركريان عمػػى أليػػو البحػػث   إىػػـ مػػا تكصػػؿ أك المزايػػا التنافسػػية المسػػتدامة ، 
تحكيػػػؿ دكرىػػػا مػػػف التركيػػػز عمػػػى امعػػػات أف تعيػػػد النظػػػر فػػػى المؤسسػػػات  كخاصػػػة الج

يجػػػاد فػػػرص العمػػػؿ  كاالىتمػػػاـ إالتكظيػػػؼ كجامعػػػات تمميديػػػة إلػػػى التركيػػػز عمػػػى مبػػػدأ 
بمكاردىا البيرية باعتبارىا ثركة حميمية كىى أفضؿ مكجكدات المؤسسة الجامعية حتػق 

 امة  قادرة عمى دعـ كتحميؽ مزايا تنافسية مستد تصب  جامعة ريادية
  الرياديػػػة ، الجامعػػػات الرياديػػػة ، التنافسػػػية ، المزايػػػا التنافسػػػية ،  الكمماااات المحيا  ااا 

 المزايا التنافسية المستدامة  
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 مقذمت 
؛ بمعنى لى الصراع االقتصادل إااليديكلكجى فق العالـ مف الصراع الصراع تحكؿ 

 سكاؽ جديدة أكالبحث عف  عمى مبدأ المنافسةأف ىذا الصراع المديـ الحديث يمكـ 
كلتحميؽ ذلؾ البد ، عمى السرعة فى االبداع كالتجديد كالمركنة كيمـك مبدأ المنافسة 

مف المبادرة فق مبدأ إيجاد فرص العمؿ بدالن مف التركيز عمى التكظيؼ ، أل تحكيؿ 
نماط جديدة مف خبلؿ أفكار قابمة لمتطبيؽ كالتسكيؽ كتطكير ألى إفرص العمؿ 

     المخرجات
 (  2102، يمرائالسا عمار)كىذا ما أكدت عميو العديد مف الدراسات فمد أكدت دراسة 

، كأيارت إلق أف  لمجامعات كالريادة كالتميز االبداع ثمافة كدعـ بناء ىميةعمى  أ
 فق التكظيؼ متطمبات مة مخرجاتوالدكر الذم تمـك بو جامعاتنا اليكـ يسعق لتكافؽ 

 خمؽ عمى قادريف طبلب لتخري  سعقت الريادية الجامعة أف حيف فق العمؿ، سكؽ
 .المادمة األجياؿ بناء فق الحر العمؿ كثمافة،   السكؽ فق العمؿ فرص

 ةيػريادلمتعمػيـ الأف (  Gibcus, Petra et.al , 2012) كىػك مػا أكدتػو دراسػة جيبكيػكس 
درسكا البرام  الخاصػة بػالتعميـ مػف اجػؿ الرياديػة ،  كىػك مػا الذيف  لمطبلب حدث فرقاأ

المزيد مف األنيطة الرياديػة ، كالحصػكؿ عمػى كظيمػة  قدرتيـ ابتكارمف خبلؿ أظيركه 
ممارنػة بػزمبلئيـ الػذيف لػـ يمكمػكا بدراسػة ىػذه  بعد االنتيػاء مػف دراسػتيـمبكر فق كقت 
 البرام   

 

إلق بياف أثػر الخصػائص الرياديػة فػق تبنػق  ( 2103) مي القاسم،  كأكدت أيضا دراسة 
التكجيػػات االسػػػتراتيجية لممػػػديريف فػػػق المػػػدارس الخاصػػة فػػػق عمػػػاف   ك تكصػػػمت إلػػػق 
كجػػػكد عبلقػػػة بػػػيف الخصػػػائص الرياديػػػة لممػػػديريف بتبعادىػػػا المختممػػػة كتبنػػػق التكجيػػػات 

 االستراتيجية لممديريف بالمدارس الخاصة
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إلػػى قيػػاس خصػػائص الريػػادة ، ( 2100وآخاارون ، ) غسااان الرمااري دراسػػة كمػػا أكػػدت   
الرياديػػة خػػبلؿ دراسػػة ممارنػػة بػػيف جػػامعتق عمػػاف  الميػػركعات طمبػػة كأثرىػػا فػػقاللػػدل 

طمبػػة فػػق الكدميػػؽ  ك تكصػػمت إلػػى كجػػكد عبلقػػة مكجبػػة بػػيف خصػػائص الريػػادة لػػدل 
 ك نجاحيا الريادية الميركعات عماف كدميؽ كبيف  جامعتق

إلى أف المؤسسات بحاجة إلى  (2101)عواطف خموط ، سة كىك ما أكدتو أيضا  درا
إدارة قادرة عمى الحصكؿ عمى  نكع مف التناغـ بيف ما تمتمكو مف إبداع كمعرفة 
كقدرات فنية يمكف تطبيميا فق سكؽ العمؿ إضافة إلق التخطيط االستراتيجق الجيد 

إلق مركز تنافسق بسكؽ كامتبلؾ الرؤية الثاقبة ألىداؼ المؤسسة الريادية كصكالن بيا 
العمؿ كمف ثـ الكلكج إلق عالـ المؤسسات المتميزة ، كما أكدت أيضا عمى مجاالت 
صنة التنافسية المستدامة كخاصة فق مجاؿ التسكيؽ الذم ييد تطكرنا ىائبلن فق فكره 
كممارسة نياطو كفنكف ىذه الممارسة كأساليب اإلقناع كمجاالت كعناصر الجذب 

 التسكيمق  

حػػكؿ تعمػػيـ إحػػدل التمػػارير الصػػادرة عػػف المنتػػدل االقتصػػادم الػػدكلق  مػػا أكدتػػو  كىػػك
،  مف أجػؿ الرياديػة لتعميـ كالتق أكدت عمق ضركرة تبنق االريادييف  المكجة التالية مف

كانتيازىػػا  بتكػػار كالتجديػػد كالتمكيػػر الناقػػد، كالتعػػرؼ عمػػى المػػرصاالاالبػػداع ك تيػػجية ك 
إعػػػادة التمكيػػػر مػػػف حيػػػث المبػػػدأ فػػػق العمميػػػة لػػػذم يتطمػػػب األمػػػر ا  كاالسػػػتمادة منيػػػا 
مخرجػػػػات العمميػػػػة  فكادة  كأف تػػػػتمريػػػػكيميػػػػة ضػػػػـ التعمػػػػيـ لم تحديػػػػدك التعميميػػػػة ككػػػػؿ، 

ما ييجة عمى إعداد األجياؿ الحالية كالمستمبمية مف ؛مالتعميمية مف الكسائؿ التطبيمية 
 (Tranchet,2009 , pp.18-19 )الطبلب باليكؿ المتمكؿ  

ا لمػا نظػرن كقد صاحب ىػذا اإلتجػاه الحػديث أف أصػبحت الرياديػة محػط اىتمػاـ متزايػد ، 
تحػػكؿ كمػػا تسػػيـ بػػو فػػق تسػػيـ  بػػو فػػى االسػػتجابة لتمػػؾ التطػػكرات الككنيػػة المتسػػارعة 

الييادة الجامعية مف ككنيا كثيمة التكظيؼ المستديـ إلى ككنيػا مجػرد بطاقػة دخػكؿ 
 خريجييػا يحمػؿ أف  عمػى تعمػؿالرياديػة  اتالمؤسسػ فأخاصػة كإلػى عػالـ العمػؿ  
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 عػف عبػارة خريجييػا يكػكف فأ تطمػ  ذإ، كرؽ مػف يػيادة كلػيس كرؽ مػف ميػركع
حيث أنيػا تسػعق .المستدامةنمية كالت االقتصاد تدعـ منتجة ك ناجحة اقتصادية ميارية
 فكػارىـأ كتحكيػؿ كخارجيػا الجامعػة داخػؿ مػف األفػراد كتكجيػو كتػدريب تعمػيـإلػق 
 كصيانتو بو كاالستثمار المعرفق المجتمة بناء فق تساىـ كاقعية ميارية لىإ بداعيةاإل

 اختبلؼ عمى لممؤسسات تيجقترااالس األداء بمستكل النيكض ثكابت مف اكعممين  اعممين 
  ا أيكالي

يمانان  كالتعميـ المائـ عمى  اإلبداع  فرص العمؿإيجاد  التركيز عمى مبدأبضركرة  كا 
كالخريجيف الذيف يعتبركف ، اليراكة الحميمية مة أصحاب المصمحة ككاالبتكار 

أصكالن استثمارية ضخمة حيف تحسف الجامعة التكاصؿ معيـ بمميـك التمحكر حكؿ 
الذم يدرؾ المرص كيمتمؾ ركح االبتكار ، كاإلبداع ، كيستثمر المكارد المتاحة  الطالب

صار كمف ىنا  ،لو أىدافو  بطريمة منظمة مف أجؿ الخركج بمخرجات ناجحة تحمؽ
مف  تحكيؿ دكرىاضركريان عمى المؤسسات  كخاصة الجامعات أف تعيد النظر فى 

 فرص العمؿ  إيجادعمى التكظيؼ كجامعات تمميدية إلى التركيز عمى مبدأ  التركيز
كىى أفضؿ مكجكدات المؤسسة  ،بمكاردىا البيرية باعتبارىا ثركة حميميةكاالىتماـ 

  قادرة عمى دعـ كتحميؽ مزايا تنافسية مستدامة تصب  جامعة رياديةالجامعية حتق 

 مشكلت البحث
كحدة المنافسة، أصبحت الريادية ، ك التق ىق بمثابة فى ظؿ البيئة سريعة التغير 

تحميؽ المزايا التنافسية المستدامة ، فيى ضركرة ممحة لمساىمتيا الكبيرة فق دعـ ك 
لجامعات، عمى تكليد مصادر جديدة ليذه المزايا ، تساعد المؤسسة التعميمية خاصة ا

عادة تجديد  إضافة إلق مساىمتيا فق امتصاص البطالة كرعاية المكاىب دكارىا أكا 
كىك ما أكدتو كتيجية االستمبللية  كاالبتكار كاالبداع كالحد مف السمككيات المنحرفة ، 

عمى أف المؤسسات  (  (Wiklund, J. & Sheperd . D, 2005,pp.71-91دراسة 
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الريادية ليا المدرة عمق إيجاد المرص الجديدة كاستغبلليا بما يسم  ليا مف تحسيف 
مركزىا التنافسق كأكدت عمق أف تمديـ أم منتجات جديدة أك تكنكلكجيا جديدة أك 

تحسيف عمميات المؤسسة المكجكدة ىى نتاج العديد مف األفكار الريادية التق يحمميا 
مبادئيا أيارت ، بتف الريادية ب إال أف العديد مف الدراسات المؤسسة ، العامميف فق 

االستباقية، التنافسية، تحمؿ ، المتمثمة بػ   االستمبللية، اإلبداعية كأسسيا المختممة 
دامتيا فضبلن عف كجكد التحديات التق ليا تتثيران عمى  دعـ كتحميؽ التنافسية كا 

 المميزات  مف كاإلستمادةية الرياد تحميؽ كبيف يابين حكؿت قتال مجمكعة مف المعكقات
 Barrow)المزايا التنافسية المستدامة ، فمد أيارت دراسة  تحميؽ دعـ ك بإمكانيا التق

, 1993, p.42) ( 88إلق أف نصؼ الميارية الريادية التق تماـ ال تعيش أكثر مف  )
% ( منيا فمط تبمق ألكثر مف عيرة  سنكات كيرجة ذلؾ إلق 02ييران ، كأف )

غراندا )مجمكعة مف المعكقات التق تمنعيا عف تحميؽ دكرىا ، كما أكدت دراسة 
ى تحكؿ دكف تحميؽ عمق كجكد العديد مف عكمؿ اإلخماؽ الت (2، ص 2113غر غوري ،

الريادية كيخصت أسباب اإلخماؽ إلق عدـ كجكد مؤسسات راعية كداعمة كحاضنة 
( مبادرة تسعق لدعـ ىذه الميارية 80لمميارية الريادية كىذا ىك السبب كراء فيؿ )

 فق ضكء متطمبات االستدامة  
ما تمدـ بالمكؿ   أف تكافر المؤسسات  (33، ص  2115) م مود الوادي ، كأيدت دراسة 

التق تدعـ الميارية ىك أحد الخيارات لتطكيرىا  كدعميا ، إال أف إنياء مثؿ تمؾ 
المؤسسات الريادية يعتمد عمى السياسات كالتكجيات الحككمية فق الغالب ، كربما 

 يككف نياطيا محدكدنا فق أغمب األحياف  
عمق أىـ  (098، ص2101ذ ب المب ض ن ،  )أ مد عمى صالح ، م مدكأكدت دراسة 

األسباب كراء كجكد المعكقات التى تحكؿ دكف تحميؽ الريادية كمف ثـ استدامتيا ، 
كأرجة السبب كراء ذلؾ إلى   نمص خبرات اإلدارة كعدـ اإلمساؾ بمرص االستثمار 
األنسب ، كضعؼ دراسات الجدكل كاالستيارة   ككذلؾ  إغماؿ دكر الحاصنات فق 



د/ شريين عيد مرسى       أ.د/ صالح الدين حممد توفيق 
 

 
 

 6 

زيز األعماؿ الريادية كحمايتيا كتطكيرىا ، كأف استمرار ىذا اإلغماؿ سيخمؽ ما تع
 يسمى بمتبلزمة   )الميارية الريادية كالميؿ العالق أك المكت المبكر( 

(، ودراساا  )  82-76، ص ص  2115سااراد برنااوطي ،  )كقػػد أيػػارت دراسػػة كػػؿ مػػف 

مسببات فيػؿ الريػادة بػا:تق  إلى  ( 22-20، ص ص 2114جهادعحان  ، وقاسم أبو ع د 
عػدـ تػكافر الميػارات اليخصػية كالمنيػة إلدارة الميػركع  –سكء اختيار المػرص الرياديػة 

ضػػعؼ الػػدعـ  -نمػػص كاضػػ  فػػق الخبػػرة التسػػكيمية  –المكقػػة غيػػر مبلئػػـ  –الريػػادم 
 .الحككمى كالبيركقراطية الجامدة

ألفػراد تنصػير فػى بكتمػة المؤسسػة كيمكف المكؿ أف األفكار الريادية التق يحمميػا ا     
خاصة الجامعة  كتتعاضػد  الجيػكد لتحميػؽ اإلبػداع كاالكتيػافات الحاسػمة، عمػى كجػو 
الخصػػكص إذا كجػػدت تمػػؾ األفكػػار المنػػاخ الريػػادم الػػذل ييػػجة كيتبنػػى تمػػؾ األفكػػار  
ة كقد جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى الريادية كأثرىا فى  دعـ كتحميػؽ المزايػا التنافسػي

المستدامة ،خاصة كأف  الجامعة كما تمتمكو مف مراكز بحث متنكعة االختصاص ىػى 
 المصدر األكثر قدرة عمى تكليد األفكار الريادية  

 اآليى :                                                            سؤالفى ال الب ث ييمثل شكم  ملذا فان  
فااي ي ق ااع ودعاام المزا ااا الينافساا   باادور فرااال الجامراا  الر اد اا   ك ااف  مكاان أن يسااهم 

 ؟المسيدام  

  قالرئيس عدة تساؤالت فرعية ى سؤاؿكيتمرغ مف ىذا ال
  الجامعة الريادية ؟ الممسمة التق تمكـ عمييا  ما  8
 مبررات االىتماـ بدعميا كتحميميا  ؟ما المستدامة ك  محددات المزايا التنافسية ما  0
 العبلقة بيف التنافسية المستدامة كالريادية  فق المؤسسات التعميمية ؟ما   3
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المزايػا التنافسػية  دعػـ كتحميػؽ  فػق الجامعػة الرياديػةما التصػكر الممتػرح لػدكر   4
 المستدامة ؟

 همٍت البحث أ
ال يخمػػػػى عمػػػػى أحػػػػد األىميػػػػة التػػػػى تضػػػػطمة بيػػػػا الجامعػػػػة باعتبارىػػػػا مصػػػػدر      

عضاء ىيئة أاألفكار الريادية بما تمتمكو مف مراكز بحثية كامتبلؾ بحثى مف السادة 
 ىمية البحث فيما يمق   أالتدريس مما يزيد مف أىمية إجراء البحث فييا كتبرز 

 تعتبر التق المعرفة إنتاج فق عمييا يعكؿ إذ حيكية أكثر ىق الجامعة الريادية إف -0
 .التنافسية الميزة مصدر لتدعيـ

 تحميؽ المؤسسة الجامعية  تستطية حتى احتمين  امطمبن  أصبحت التنافسية الميزة -0
 .التنافسية البيئة فق كالبماء النمك

 خبلؿ امتبلؾ  مف التنافسية الميزة تدعيـ فق تسيـ الجامعة الريادية ف أيمكف  -3
 .فراد فييا كتطبيميا مف قبؿ جمية األ  االتصاالت ك المعمكمات تكنكلكجيا

 فحسب الخارجية الضغكط لتتثير استجابة أك، يخصق اجتياد االستدامةلـ تعد  -4
 كفؽ كتبنيو المؤسسة داخؿ بو التثميؼ يتكجب استراتيجق مني  أصبحت بؿ.

 .متطمبات التنافسية المستدامة 
   عمى أرض الكاقة اإلبداع كتطبيميا مستكل مة التنافسية الميزةارتباط  -5
 نوإ بؿ ، فحسب فكرتيف الدم  بيف يعنق ال التنافسية كالميزة االستدامة بيف الربط  -6

المكارد  لىإ النظرة مة يتكافؽ المؤسسة  لعمؿ جديد استراتيجق لمسار استيراؼ يعنق
 مف العممية ىذه تخممو يمكف أف كما، المكارد لتمؾ الممرط كاالستنزاؼ المتاحة الطبيعية

 .  المادمة لؤلجياؿ خطير تيديد
 أهذاف البحث 

 فى ضكء تحديد ميكمة البحث كأىميتو يمكف أف تنعكس أىداؼ البحث فى ا:تى   
 كخصائصيا   أسسيا كمبادئياتمديـ إطار مماىيمى متنامق  حكؿ الريادية، ك  -8
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 زايػاريادية قادرة عمى دعـ كتحميؽ الم التعرؼ عمى طرؽ التحكؿ نحك جامعة  -0
    ، كأىـ معكقاتيا    التنافسية المستدامة

خبلؿ  الميزة التنافسية المستدامة لمجامعات مف فق الميمة الجكانب إبراز -3
   -مصادرىا  - مبررات االىتماـ بتحميؽ ىذه المزايا  -تناكؿ    مميكميا 

 متطمباتيا   - بعادىا أ
 التنافسية المستدامة كالريادية فى المؤسسات التعميمية تكضي  العبلقة بيف -4

  )الجامعات ( 
دعػـ كتحميػؽ المزايػا التنافسػية  فػق الجامعػة الرياديػةكضػة تصػكر ممتػرح لػدكر  -5

  المستدامة
 منهج البحث

لدراسػػة كتحميػػؿ الرياديػػة  بتبعادىػػا اقتضػت طبيعػػة البحػػث اسػػتخداـ  المػػني  الكصػمق ، 
مػػػػػػدل دعميػػػػػػا كتحميميػػػػػػا  لممزايػػػػػػا التنافسػػػػػػية المسػػػػػػتدامة  ،  المختممػػػػػػة كالتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى 

 .الستخراج أبرز الحمائؽ كالنتائ  المرتبطة بالمكضكع محؿ البحث

 مصطلحاث البحث 
   تتحدد مصطمحات البحث فيما يمق 

ىػق المؤسسػة التػق  (Entrepreneurial Corporation) : المؤسسا  الر اد ا  
لمخرجاتيػا بتسػػمكب مبػػدع ، سػػكاء كػاف مػػف خػػبلؿ إيجػػاد تجعػؿ األسػػكاؽ تسػػتجيب فييػػا 

فرص عمؿ ، أك زيادة مستكم التكظيؼ الذاتق ، أك التمميؿ مف مستكيات البطالة ، أك 
 (042، ص  2106 س ن عم ان الهراشم  ، ) تحسيف معدالت النمك االقتصادم

مكجػكد ميػركع  التكسػة فػق أل مبػادرة إلقامػة ميػركع جديػد أك    ا بتنيػاجرائينػإتعرؼ ك 
ك ىػػػى كيانػػػات حاضػػػػنة أ، مػػػف قبػػػؿ فػػػػرد أك مجمكعػػػة أفػػػراد  داخػػػؿ الجامعػػػات بالمعػػػؿ

تكليػػد االبتكػػارات كتنميػػة بكزيػػادة الػػدخؿ المػػكمى  مسػػتدامةكمسػػاىمة بمػػكة فػػى التنميػػة ال
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سػكاء  مخرجاتيػا دخػاؿ التكنكلكجيػا المتطػكرة لتحسػيف ا  ك  يجاد فرص العمػؿ ،ا  سكاؽ ك األ
  قك دكلأحمى كاف ذلؾ ضمف نطاؽ م

ىػػك اليػػخص الػػذل لديػػو : (Entrepreneurial Employee)الشااخص الر ااادى 
كلديػػػو الخبػػػرة، كالمعرفػػػة، فػػػق مكاجيػػػة المخػػػاطرة ، المػػػدرة عمػػػى ابتكػػػار أعمػػػاؿ جديػػػدة 

كاالسػػػتمبللية بػػػالتعبير عػػػف أفكػػػاره الجديػػػدة ضػػػمف تحميػػػز مػػػف المؤسسػػػة  لتعزيػػػز تمػػػؾ 
   ( 015ص ،  2104طه كامل ر اض  ، )  األفكار 

المرد  الذل يتمتة بإرادة كقدرة عمى التغيير كالمبادرة بتمديـ أفكار كيعرؼ إجرائينا بتنو   
 .  ىدافيا االستراتيجيةأك   جامعةجديدة كالعمؿ عمى المياـ بيا ضمف رؤية  كرسالة ال

قػػدرة المؤسسػػة : (Sustainable Competitiveness) الينافساا   المساايدام  
يااامر البكااري ،  ) خرجاتيػػافػراد  كبنػػاء الثمػة كبنػػاء المركػز التنافسػػى ليػا كلمعمػى جػػذب األ

  (05، ص  2118
بيػػكؿ يمػػكؽ المنافسػػيف ممػػا يزيػػد  جامعػػةمػػا يمكػػف أف تمدمػػو البتنيػػا كتعػػرؼ إجرائيػػان   

 .  اكعدـ قدرة ا:خريف عمى تمميدى خرجاتفراد كيعزز ديمكمة المرضا األ
ىى  الخصائص المريدة التى تميز الجامعة  عػف غيرىػا : الم زة الينافس   المسيدام  

ػػػ، مػػػف الجامعػػػات المنافسػػػة  الحاليػػػة كالمحتممػػػة   قالميػػػزات الجديػػػدة التػػػ  اكتعنػػػى أيضن
غيرىػػا  مػػف ل بالنسػػبة تحصػػؿ عمييػػا الجامعػػة  بمػػا يجعميػػا فػػى مركػػز متمػػدـ باسػػتمرار 

المنػػافة أك المكائػػد التػػى   الجامعػػات ، كمػػا تػػـ كصػػؼ الميػػزة التنافسػػية المسػػتدامة بتنيػػا 
تحصػػؿ عمييػػا الجامعػػة  ألبعػػد مػػدل ممكػػف كالتػػى ال يمكػػف تمميػػدىا أك استنسػػاخيا مػػف 

 (7، ص 2103يامر البكري ، وخالد بني  مدان  ، ) قبؿ الجامعات األخرل
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 ٌسري البحث وفق اخلطىاث التالٍت:  خطىاث السري فى البحث
 كيتناكؿ التتصيؿ النظرم ليا مف حيث       الريادية فمسمة الجامعة ول: الم ور ال 

 تنامى فكرة (  الريادية ) - أ
 خصائص (ال  -األسس كالمبادئ  –مميـك ال   الريادية ) - ب
  يامعكقات  ك نحك الجامعة الريادية  كجوالت  -ج 

 

هااا و اايم يناول:  لمجامرااات  الم ااور الثااانى: المزا ااا الينافساا   المساايدام  
 من   ث : 

 ات االىتماـ بدعميا كتحميميا  ر كمبر  المميكـ - أ
 المصادر   - ب
 بعاد األ -ج
 المتطمبات   -د

) العبلقة بيف التنافسية المستدامة كالريادية فى المؤسسات التعميمية الم ور الثالث: 
 . الجامعة (
لجامعة الريادية فى دعـ كتحميؽ المزايا التنافسية ا ممترح لدكر تصكر:  رابعالم ور ال

 . المستدامة

ي ق اع  ىلاإينااول لهاذا الم ااور بشا  مان اليحصا ل المناساب لموصاول  يوف ما  ما
 أهداف الب ث.
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 اجلامعت الزٌادٌت ( فلسفت  ): ول احملىر األ
  فكزة ( ًالزٌادٌت ) تنام  -أ 

النامية ك قتصاديات الدكؿ الصناعية المتمدمة اة مف الحمكؿ اليامة فى يتعتبر الرياد    
ف مسػػاىمة فعالػػة فػػى التنميػػة اال، ككنيػػا تسػػيـ  قتصػػادية اليػػاممة فػػى جميػػة البمػػداف، كا 

 قتصػاد المعاصػرمميكـ بػال  األىميػة لؤلعمػاؿ الصػغيرة كاالىك مميكـ " الريادة " اليـك 
 ( 2، ص  2106صالح رمضان شب ر ، )

" ثػػػبلث مػػػرات خػػػبلؿ  ENTREPRENEURكلمػػػد تغيػػػرت الترجمػػػة العربيػػػة لمصػػػطم  " 
كقػد  ، ات إلػى ريػادة  يفمد كانت منظـ ثـ مماكؿ ثـ تحكلت فػى التسػعين ى،العمكد األكل

بعػد مميػـك ىػذا الدخػؿ    ثػـنذاؾ معنػى المخػاطرة ، كتحمػؿ الصػعاب آتضمف المميكـ 
قتصادية فى مطمة المرف الثامف عير مػف قبػؿ ريتيػارد كػانتمكف إلى النياطات االذلؾ 

 "RICHARD CANTILION بسػػػعر محػػػدد  اييػػػتر سػػػمعن  مكصػػػؼ التػػػاجر الػػػذ م" الػػػذ
ميمػػا يكػػف األمػػر فػػإف ركح  ، مبتنػػو ريػػاد ايعرفػػو مسػػبمن  لبيعيػػا فػػى المسػػتمبؿ بسػػعر ال

،  2117مااروة ا مااد ، ونساا م باارهم ، ) ةيػػالمخػػاطرة كالمغػػامرة بميػػت مبلزمػػة لمميػػـك الرياد
   (294ص ، 2105هاني سر د ،  (،)01ص

" الػػػذل رأل فػػػى  J.B. SAYالمضػػػؿ ألحػػػد الصػػػناعييف كىػػػك سػػػال "  يرجػػػةك      
ىػػك اليػػخص الػػذل يػػدير العمميػػة اإلنتاجيػػة كيػػنظـ ، ك ممػػدرة فائمػػة عمػػى اإلدارة  مالريػػاد

عمػػى الػػربط كالتكجيػػو كاإليػػراؼ باعتبػػاره  اكعميػػو أف يكػػكف قػػادرن  ،عناصػػر اإلنتػػاج فييػػا 
بحث المتميزة عمى إدارة أمكاؿ تو الضافة إلى قدر إ ،نتاجية كية فى العممية اإلاحجر الز 
 (3،  ص2101 ، عواطف خموط) العممق

عمػػاؿ الصػػغيرة ك األأكؿ مػػادة لمرياديػػة أفمػػد تػػـ عػػرض مػػا فػػى مجػػاؿ التعمػػيـ ،  أ     
المػادة  ( Druker peter , 1985)يضػاأكقػد درس  8947عمػاؿ ليػارفرد سػنو األ ةبكميػ

نػػو لػػـ يعػػط اىتمػػاـ  لػػدكر التعمػػيـ فػػى صػػنة خريجػػى أال إ 8953بجامعػػة نيكيػػكرؾ سػػنو 
دبيػػػات مػػػدل أ قخيػػػريف مػػػف المػػػرف العيػػػريف ، كمػػػة تنػػػامال خػػػبلؿ العمػػػديف األإالرياديػػػة 



د/ شريين عيد مرسى       أ.د/ صالح الدين حممد توفيق 
 

 
 

 12 

لػػى إ ةضػػافإ ،  المسػػاىمة الكبػػرل لممنيػػغت الصػػغرل فػػى خمػػؽ فػػرص التيػػغيؿ كالعمػػؿ
منيػػػغت  يجػػػاداالعتمػػػاد عمػػػى الػػػنمس كالمحمػػػزة إل ةاىتمامػػػات الحككمػػػات فػػػى نيػػػر ثمافػػػ

لػػػى مبػػػادرة إكنظميػػػا  ةع فػػػى ميػػػارية جديػػػدة عندئػػػذ تنبيػػػت المؤسسػػػات التعميميػػػيػػػرك كال
كلػػى مػػف الػػنظـ التعميميػػة ت االعترافػػات األءفجػػا، تطػػكير بػػرام  تعميميػػة لبمػػكغ الممصػػد 

لػػػػى ضػػػػركرة مراجعػػػػة برامجيػػػػا التعميميػػػػة بطػػػػرؽ إالجامعػػػػات  ةلػػػػبعض البمػػػػداف بتكصػػػػي
قػد اعتبػر  0222 ةفعمى سػبيؿ المثػاؿ مػة مطمػة سػن ةتجديدية لتيجية مجاالت الريادي

ىػػػداؼ اسػػػتراتيجية لمجامعػػػات البريطانيػػػة ، أ ةربعػػػأىػػػـ أعمػػػاؿ الرياديػػػة مػػػف تطػػػكير األ
ف تطػػكر بػػرام  تعميميػػة أنػػو باسػػتطاعة الجامعػػات كالكميػػات أبالتػػالى يمكػػف تبنػػى فكػػرة ك 

 ةلمكريػػػػفػػػػى االىتمامػػػػات ا مكضػػػػركر  مف يصػػػػاحب ذلػػػػؾ تغييػػػػر جػػػػذر أ ىلمرياديػػػػة عمػػػػ
  (3، ص2102 ، ال ح ظ بمرربي عبد) ةكالتعميمي

 صاصص (اخل – األسس واملبادئ –فهى  امل ) الزٌادٌت 
 :الر اد   محهوم 

عممية ديناميكية تعنق بإنياء يقء جديد ذا قيمة   عرفت الريادية بتنيامة تطكر المميكـ 
تحمػػػػؿ المخػػػػػاطر ، كتخصػػػػيص الكقػػػػت كالجيػػػػد كالمػػػػاؿ الػػػػػبلـز لمميػػػػركع البحثػػػػق ، مػػػػة 

كتتميف تراكـ الثركة ، التػق  تمػدـ عػف  .(  015، ص 2104) طه كامل ر اض ، المصاحبة  
طريؽ األفراد المذيف يتخذكف المخاطر فػق رؤكس أمػكاليـ كااللتػزاـ بػالتطبيؽ لكػق يضػيمكا 
قيمة قد تككف جديدة أك فريػدة إلػى مخرجػاتيـ ، كلكػف يجػب أف يضػيؼ الريػادم ليػا قيمػة 

،  2103) مشارل عاواد غاازي الشامري ، ؿ تخصيص المكارد كالميارات الضػركرية   مف خبل
 (" 20ص 
كعرفػػػت أيضػػػا بتنيػػػا مجمكعػػػة مػػػف الخصػػػائص المتعممػػػة ببػػػدء األعمػػػاؿ كالتخطػػػيط ليػػػا  

كىػػك  (83، ص  2117) طاااهر م ساان الغااالبي ، ووائاال إدر ااس ، كتنظيميػػا كتحمػػؿ المخػػاطر
كأضػاؼ إليػو  (Lussier , 2008 ,p. 20) ر( ، نمػس التعريػؼ الػذم أيػار إليػو )لكسػي

 اإلبداع فق إدارتيا
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بتنيػا   (  Carpenter & Sanders, 2006, p .304) ) كػاربنتر كآخػركف ( أكضػ كػذلؾ  
 إيجػادمنػت  جديػد أك عمميػات جديػدة، أك الػدخكؿ فػى أسػكاؽ جديػدة، أك  إيجػاد"نياطات تتضمف 
  ميارية جديدة 

األنيػطة التػق بتنيػا " (Hitt et la., 2001 ,p. 526) ، ) ىيػت كآخػركف ( كعبػر عنيػا
تعتمػػػدىا المؤسسػػػات التعميميػػػة) الجامعػػػات (،  لبنػػػاء المركػػػز المناسػػػب ليػػػا فػػػق سػػػكؽ 
يجػػاد المػػرص كاسػػتثمار المػػكارد بطػػرؽ يصػػعب عمػػى الجامعػػات األخػػرم فيميػػا  العمػػؿ كا 

 أك تمميدىا   

دء ميػركع جديػد يرتكػز عمػق مميػـك كما عرفت بتنيا عمميو تمكـ عمػى ركح المبػادأة لبػ 
اإلبداع كاالبتكار عف طريؽ تحديد المرص المتاحة فق سكؽ العمؿ ، كاستخداـ المكارد 
المتاحػػػة كالتػػػق يمكػػػف اسػػػتغبلليا بيػػػدؼ عمػػػؿ جديػػػد كمػػػا أنيػػػا تعػػػد أداة لممكاجيػػػة مػػػة 

 ص،  2102) روال الضااامن ، تنافسػػية مسػػتدامة فػػق سػػكؽ العمػػؿ كبسػػرعة فائمػػة لمتغيػػرات
024 ) 

كعرفت أيضا بتنيا مجمكعة اإلجػراءات التػق يمػكـ بيػا اليػخص إليجػاد ميػركع ريػادم 
جديػػد بيػػدؼ تمػػديـ مخػػرج ممتػػاز يحمػػؽ رغبػػات األفػػراد كيحمػػؽ قيمػػة مضػػافة ، تضػػاؼ 

   ( 65 ص ، 2101) مزهر شربان الراني وآخرون ، إلى المخرج أك اإلجراءات  

 ك )كػػق ىػػت(، ( 020، ص  2105وآخاارون، ) م مااد ثاباات فرعااون كػػؿ مػػف  كعبػػر عنيػػا
(Kehet, 2007 ,p. 545)  بتنيا "عمميات كممارسات كنياطات اتخاذ المرار التى تمكد

كميػػارية الرياديػػة ، فيػػق تعنػػق التكامػػؿ المعرفػػق لممػػرص كالمػػكارد  إلػػى مػػداخؿ جديػػدة
 & ma) )ما ، كتػػاف(،  كأيػػاركالمػػدرات األساسػػية مػػة الريػػادم إليجػػاد ميػػركع جديػػد 

Tan, 2006 ,p.704)  مف العمكؿ، ، إبداعى مف المغػامرة، رائػة نحػك مميز بتنيا "نكع
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قػدرة أنيػا  (Milss et al., 2003 ,p. 394) )ميمس كآخػركف(،تحميػؽ الػذات  كأيػار
 ينت  عنيا أداءان متميزان   مما يااستغبللك  المرد عمى اقتناص المرص المريدة

، بتنيػػا   عمميػػة يػػتمكف مػػف خبلليػػا المػػرد  ( 02 ص،  2106) ناادر ن خالااد ، كحػػديثا عرفتيػػا
البيػػػرية    ( عمػػػق أسػػػاس  –الماديػػػة  –أك مجمكعػػػة أفػػػراد تكليػػػؼ المػػػكارد  ) المعمكماتيػػػة 

تميػػيـ عممػػق كمنطمػػق كباعتمػػاد الكمػػاءات المياديػػة كاإلبداعيػػة فػػق الحصػػكؿ عمػػق الميمػػة ) 
خػػػدمات جديػػػدة أك إضػػػافة يػػػقء جديػػػد ليػػػا ( كتجسػػػيد المرصػػػة فػػػق ميػػػركع  –ابتكػػػارت 

مييكػػػػؿ كدينػػػػاميكق يحمػػػػؽ الرضػػػػا لجميػػػػة أفػػػػراد المؤسسػػػػة ، مػػػػة االسػػػػتعداد التػػػػاـ لتنظػػػػيـ 
 األعماؿ المرتبطة كتحمؿ المخاطر الناتجة عنو (  

كيبلحػػػظ أف الرياديػػػػة تضػػػػة األفػػػراد كالمؤسسػػػػات أمػػػػاـ التحػػػدم ، ممػػػػا يخمػػػػؽ فييػػػػا     
السػػتمرارية كالتنافسػػية مػػف أجػػؿ السػػبؽ إلػػق البػػدء قبػػؿ ا:خػػريف كتحميػػؽ مزايػػا تنافسػػية ا

مسػػتدامة سػػػكاء أكانػػػت إنتاجيػػػة ، تنظيميػػػة ، تسػػكيمية   كعميػػػو فالرياديػػػة ىػػػق الضػػػركرة 
الحتمية إلنتاج األفكار الجديػدة كتجسػيدىا عمػق أرض الكاقػة  فػق مختمػؼ المجػاالت ، 

ػا لػركح المبػادرة كاإلبػداع المػذاف كما كصمت إليو األمـ مػف تطػك  ر كتمػدـ مػا ىػك إال نتاجن
، ص  2100)  اساا ن الرا ااب، يعتبػراف مػػف أىػػـ خصػػائص الرياديػػة    كىػػك مػا أكػػد عميػػو 

فػػػق تعريمػػػو  لمرياديػػػة بتنيػػػا   المػػػدرة عمػػػى تحكيػػػؿ األفكػػػار الجديػػػدة إلػػػى ميػػػارية   ( 78
ار كالتعػػرض لممخػػاطرة الناتجػػة ناجحػػة ، كالتػػق تتخػػذ جكىرىػػا مػػف ركح المبػػادرة كاالبتكػػ

عف تجسيد األفكار عمق أرض الكاقة فكظيمػة الرياديػة ال تمتصػر عمػى تيػكيؿ المكػرة ، 
 بؿ يصاليا لمغير كمف ثـ تطبيميا  

مػػػف خػػػبلؿ التعريمػػػات السػػػابمة يمكػػػف المػػػكؿ أف الرياديػػػة ىػػػق متغيػػػر تػػػابة لعػػػدة عكامػػػؿ 
، كاالبتكػػار ، كالػػذكاء ، كالمبػػادرة ، كالمػػدرة عمػػق التػػتثير فػػق الغيػػر، كصػػناعة األفكػػار 

كتحمػػؿ المخػػاطر ، كمػػا يمكػػف أف تمتصػػر الرياديػػة عمػػق السػػبؽ إلػػى البػػدء بيػػ  معػػيف 
قبؿ ا:خريف كاقتناص المرصة كإنياء مؤسسػة لتحميػؽ األىػداؼ كترجمتيػا عمػق أرض 
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الكاقة   كقد تختص الريادية أيضا بجعؿ األسكاؽ تستجيب لمخرجاتيا بتسمكب مبدع ، 
ككػػذلؾ ممػػدرتيا عمػػق إيجػػاد فػػرص العمػػؿ ، كزيػػادة مسػػتكل التكظيػػؼ الػػذاتق ، كالتمميػػؿ 

 مف مستكم البطالة ، كتحسيف معدالت النمك المختممة كتحميؽ التنمية المستدامة   
 :الزٌادٌتمبادئ وأسس 

  أىـ خمس مبادئ كأسس لمريادية كىى يركز ىذا الجزء مف البحث عمى 

 :  Autonomyاالسيقالل   -أ
الرغبة فى العمػؿ بيػكؿ مسػتمؿ مػف أجػؿ نمػؿ أك تكصػيؿ الرؤيػة  قتيير االستمبللية إل

كىػى المعػؿ المسػتمؿ مػف قبػؿ األفػراد أك  .(Dess et al., 2007 ,p. 455)الرياديػة 
المريؽ التى تيدؼ إلى تمػديـ مميػكـ الميػركع الجديػد أك الرؤيػة كدعميػا لحػيف اكتماليػا 

(Dess & Lump Pkin, 2003 ,p. 402) . 

إف الحاجػػة إلػػى االسػػتمبللية ربمػػا تطبػػؽ لمجيػػكد الرياديػػة المركػػزة أك المنتيػػرة، كينبغػػى 
عمػػػى المؤسسػػػة أف تجعػػػؿ العػػػامميف ييػػػعركف بمػػػدرتيـ عمػػػى التمكيػػػر بحريػػػة تامػػػة حػػػكؿ 

،  2101) اماد كااظم ميراب ، فرض المغامرة، كلدييـ الكقػت الكػافى لمتحمػؽ مػف نجاحيػا 
  ( 231ص 

 :  Innovativenessاإلبداع   -ب
تيػػير اإلبداعيػػة إلػػى الجيػػكد المبذكلػػة مػػف قبػػؿ المػػرد، أك المريػػؽ، أك المؤسسػػة إليجػػاد 

كىػى درجػة  (Dess et al., 2007 ,p.1581)المػرص الجديػدة أك الحمػكؿ االسػتثنائية 
االبتكار فى النمط المعرفى لممرد، أل الطريمة التى يعال  بيا األفراد المعمكمات، كعمى 

يحدد انمتاحو  ملممرد كالذ فقضكئيا يتخذكف المرارات كيعالجكف المياكؿ  فالنمط المعر 
عمى األفكار الجديدة كالتغيير، ككػذلؾ ميمػو نحػك اتخػاذ المػرارات المبتكػرة بيػكؿ مسػتمؿ 

فػػراد كىػػى تعكػػس ميػػؿ األ (Maracati et al, 2008 ,p.1551) آراء ا:خػػريفعػػف 
لبليػػػتراؾ فػػػى دعػػػـ األفكػػػار الجديػػػدة، كالمسػػػتحدثة كتجريبيػػػا كالتخمػػػى عػػػف الممارسػػػات 
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ق فاإلبداعيػة إذا ىػ (Wiklund & Shephered,2005,p.75)، كالتكنكلكجيػا المكجػكدة
 جػػكدة تحسػػيفع كىػػى تتضػػمف نحػػك اإلبػػداع كرغبتػػو فػػى اإلبػػدا ماتجاىػػات الريػػاد

 خرجاتم إلى كالكصكؿ ،قالعمم البحث عمى اإلنماؽ كزيادة العممى، البحث مؤسسات
 راعاالختػراءات لبػ قكالكيمػق الكمػ كالتحسػيف ، العممػاء كتػكافر متمدمػة، تكنكلكجيػة
جديػدة أك  خرجػاتكاالبتكار كالتجريب كمعرفة نتائجيػا كتمػديـ م التكنكلكجية كالتطبيمات

خدمات جديدة، أك تحسيف العمميات التكنكلكجية، كتتطمػب مػف المؤسسػات التخمػى عػف 
الممارسػػات التكنكلكجيػػة المكجػػكدة، كفػػى ظػػؿ منػػاخ المؤسسػػات الجامعيػػة  اليػػـك الػػذل 
يتميز بالتغيير السرية يصب  تمديـ كاسػتيعاب كاسػتغبلؿ اإلبػداعات كالتكنكلكجيػا كسػيمة 

 .(Dess et al., 2008 ,p. 465 )التنافسية ميمة لتحميؽ الميزة 

 :   Proactivienessاالسيباق   -جا
فػى التمػاط المػرص الجديػدة فيػك يراقػب االتجاىػػات  متيػير االسػتباقية إلػى جيػكد الريػاد

فػػػػراد المكجػػػػكديف، كيتكقػػػػة التغيػػػػرات فػػػػى كيعمػػػػؿ عمػػػػى تحديػػػػد الحاجػػػػات المسػػػػتمبمية لؤل
طمبػػاتيـ فضػػبلن عػػف الميػػاكؿ التػػى يمكػػف أف تبػػرز فجػػتة كالتػػى يمكػػف أف تصػػب  فػػرص 
جديػػػػدة، كاالسػػػػتباقية ال تتضػػػػمف إدراؾ التغييػػػػرات فمػػػػط، بػػػػؿ الرغبػػػػة فػػػػى العمػػػػؿ كفػػػػؽ 
االستبصػػارات قبػػؿ أف يمعػػؿ ذلػػؾ المنافسػػكف  فالمػػدير االسػػتراتيجى الػػذل يتمتػػة بػػركح 

بػػادرة كاالسػػتباقية يركػػز نظػػره عمػػى المسػػتمبؿ كيبحػػث بيػػكؿ مسػػتمر عػػف اإلمكانػػات الم
  (Dess et al., 2007 , p. 458)الجديدة لمنمك كالتطكر 

 

 :  Competitivenessالينافس   -د
 تطػكير عمػى قػدرتيا مػدل عمػى يتكقػؼ الجامعػة كنجػاح بمػاء أف إلػى البعػد ىػذا يػذىب

 ،المنػافس ىيكػؿ تمثػؿ كالتػى الخمػس، التنافسػية المػكل لمكاجيػة مبلئمػة اسػتراتيجيات
 كالتعمػيـ الممتػكح كالتعمػيـ كاألجنبيػة، الخاصػة كالجامعػات التمميديػة، الجامعػات    كىى
 كعميػو .كضػغكطيـ المصػال  أصػحاب كقػكة كاحتياجػاتيـ، المسػتميديف كقػكة بعػد، عػف
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 التنافسية المكل ىذه لمكاجية اراتالمس بعض طريؽ عف الجامعة تنافسية تحميؽ يمكف
 .كالجػدد التمميػدييف كالمنافسيف المصال ، كأصحاب المستميديف، مة التعامؿ خبلؿ مف

 كالتمػرد، كالتخصػص الخػدمات، كتميػز الدراسػية، الرسػكـ خمػض :المسػارات مثػؿ كىػذه
 2105) هااني سار د عبادا ،   المصال  كأصحاب المستميديف مة كثيمة عبلقات كتطكير

  ( 297، ص 

 :   Rsk Takinي مل المخاطر -ها
تعرؼ بتنيا "الرغبة فى الحصكؿ عمى المرص عمػى الػرغـ مػف عػدـ التتكػد الػذل يحػيط 

أف  قينبغ مالعمؿ بجرءة بدكف معرفة النتائ   فالمؤسسة ذات التكجو الرياد قبيا"  يعن
ف تطمػػػػب ذلػػػػؾ التخمػػػػى عػػػػف الطػػػػرؽ أك  تبحػػػػث عػػػػف البػػػػدائؿ ذات المخػػػػاطرة، حتػػػػى كا 

، كتتجسػػػػد المخػػػػاطرة فػػػػى ىػػػػذا قت المكجػػػػكدة ألجػػػػؿ الحصػػػػكؿ عمػػػػى أداء عػػػػالالمنتجػػػػا
المجػػاؿ بػػػػ   االلتػػػزاـ بمػػػكارد كثيػػػرة لمميػػػركع الجديػػد، تمػػػديـ منتجػػػات جديػػػدة فػػػى أسػػػكاؽ 

 (Dess et al., 2007 ,p. 462)جديدة، االستثمار فى تكنكلكجيا غير مكتيمة 
 

 سؤسساث ( بالنسبت للفزد وامل ) : الزٌادٌتخصاصص 
 تعػدد مجػاالت بسػبب كذلػؾ كسػمككو الريػادم لخصػائص تعدادىـ فق الباحثكف اختمؼ
 ال الخصػائص مكضػكع فأ لىإ يارةكاإل التكضي  مف البد كىنا ، بيا الخاصة المعرفة
 عػاـ، بيػكؿ فػرادلؤل اليخصػق تمثيػؿ لمتكػكيف ىػك نمػاا  ك  بذاتػو مسػتمبلن  امكضػكعن  يمثػؿ

 تمتػة بيػاي التػق اليخصػية مميػزاتكالالمائمػة   المػدرات تمثػؿ الرياديػة فالخصػائص
 مختمؼ فق تصرفو طرائؽ تحديد يعنق بما  بنجاح، إلدارة مؤسستو كيحتاجيا الريادم،
  .تنميذىا منو المطمكب لنكع المياـ اتبعن  بيا يمكـ التق دكاراأل كأ يكاجييا التق المكاقؼ

فػػػق كتتميػػػز المؤسسػػػات الرياديػػػة الناجحػػػة بعػػػدد مػػػف الخصػػػائص تتمثػػػؿ بصػػػمة عامػػػة  
تحكيؿ  كالمدرة عمق تمييميما كاغتناميا ك التحديات  كالمدرة عمى رؤية المرص  مكاجية 
الطمػكح، كالحػافز كالعزيمػة فػى مكاجيػة المعكقػات باسػتمرار، كتكػكف  كما يتميز الرؤية 
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عمػػى العمػػؿ تحػػت الضػػغط كفػػى الكقػػت ذاتػػو تكػػكف ، كقػػادرة طةضػػبمننيػػطة كمثػػابرة ك 
متمائمػػػة كمرنػػػة لمتجػػػاكب مػػػة أيػػػة تحػػػديات، كقػػػادرة عمػػػى حيػػػد المػػػكارد البلزمػػػة لتحميػػػؽ 

قيمػػة مضػػافة عػػف طريػػؽ  إيجػػادأىػػدافيا عمػػى نحػػك فعػػاؿ  كقيػػاـ اإلدارة بػػالتركيز عمػػى 
دييف أف الميػػاـ أيػػياء أفضػػؿ كأسػػرع كبتكممػػة أقػػؿ  كعػػبلكة عمػػى ذلػػؾ يتعػػيف عمػػى الريػػا

يككف لدييـ الحماس كالمدرة عمػى تعمػـ المعػارؼ كالميػارات األساسػية مثػؿ معرفػة سػكؽ 
العمػػػؿ كالميػػػػارات التمنيػػػة  كاألىػػػػـ مػػػف ذلػػػػؾ، يجػػػب عمػػػػييـ أف يتعممػػػكا مػػػػف األزمػػػػات  

الخاصة بيـ كمف فيؿ ا:خريف  كامتبلؾ الميارات االجتماعية،  Setbacksالنكسات 
دارتيػا  كأخيػران، يجػب أف كالمدرة عمى اإلقناع، كالم درة عمى بناء اليػبكات االجتماعيػة كا 

يكػػكف الريػػادييف عمػػى معرفػػة بكيميػػة إعػػداد المخرجػػات ، عنػػدما يكػػكف ذلػػؾ فػػى صػػال  
 ونمسػػ مالمؤسسػػة   كىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف الخصػػائص التػػق يتمتػػة بيػػا اليػػخص الريػػاد

 تتمتة بيا المؤسسة   ق عف مجمكعة مف الخصائص التفضبلن 
 
 الر اد   المؤسسات اليرم م   بها يمياز اليي والمزا ا الخصائص من مجموع  هناكو 

 :وهي
كالذم يعرؼ بتنو المدرة عمق إيجاد طرائؽ جديدة لتطكير المخرجػات   :اإلبداع -

 لتجديػد كالتطػكير البحػث عمميػات تػتـ إذكالتكنكلكجيػا كأسػاليب العمػؿ   
 .المجتمة  فرادأل التعميمية الممدمة الخدمات

  كىػق رغبػة الريػادم فػق التضػحية بمػا يمتمػؾ مػف مػكارد  مػة  ي مل المخاطر -
 تمبمو الحتمالية النجاح أك الميؿ كتحمؿ مسئكلية النتائ  كالمخرجات  

   كىق الرغبة فق أف تككف األكؿ فق تحميؽ النجاح    المبادرة -
 ، ص ص 2117) منااال بركااات،   كىػػق المػػدرة عمػػق السػػمكؾ التنافسػػق  المنافساا  -

 تعميميػة خػدمات تمػديـ خػبلؿ مػف يػتـ كذلػؾ  :اليماا ز        ( 022- 020
 .متميزة
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 عمػى جػكدة المحافظػة مػة مناسػبة بتكممػة تعميميػة خػدمات تمػديـ  :اليكمحا  -
 .التعميـ كنكعية

 ىػداؼألتحميػؽ  خػرلأ تعميميػة مؤسسػات مػة اتماقيػات تككيف أم  :الي الحات -
 (.0112، ص 2102)عمار السمارئى ،  محددة

وكما يم زت المؤسسات الر اد   بردد من الخصائص فإن الشخص الر ادي هو 
اآلخر  يميع بردد من الخصائص اليي يجبر المظم  المحاه م   لممؤسسات الر اد   

 التصرؼ كحسف كالمخاطرة دارةكاإل بداعاإل خبلؿ مف يستطية أن يبدأ به ، كونه
بيف  تمييزكال  الثركة كبناء المنمعة كتحميؽ االريادية كاستثمارى المرص مف االستمادة

المظم  لذا فاف  ، النادرة الخصائص بعضفضبلن عمق امتبلكو  كاغتناميا المرصىذه 
المحاه م   لمر اد   البد أن يبدأ بهذا الشخص الر ادى الذي  ميمك هذا الخصائص 

 ،  وهو ما  وض ه الشكل اليالي: 

 

 

 

 

املفاهٍمٍةةت للمسؤسسةةاث الزٌادٌةةت بذاٌةةت مةةن الشةةخص املظلةةت ( : 0شااكل )
المصادر :  )أ ماد عماي صاالح ، وم ماد ذ اب ،   الزٌادي وانتهاء باملسؤسست الزٌادٌةت

 (211، ص2101
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 ف  السابؽ أكيتض  مف اليكؿ 

، كالمػػرص الرياديػػة ىنػاؾ يػػخص ريػػادم ذك سػمكؾ يبحػػث عػػف فػرص رياديػػة  -8
احتياجػػػات سػػػكؽ العمػػػؿ ،  ىػػػى الظػػػركؼ التػػػق تجعػػػؿ مػػػف المخرجػػػات  تمبػػػق

كىػػػذه المػػػرص عػػػادة مػػػا تكجػػػد فػػػق بيئػػػة ديناميكيػػػة ) متغيػػػرة ( كغيػػػر مسػػػتمرة 
 كمستكل البليمينية بيا يككف عالق    

عمػػػاؿ أك ميػػػارية أ ىلػػػإينتيػػػز اليػػػخص الريػػػادم المػػػرص الرياديػػػة كيحكليػػػا  -0
 ريادية إما جديدة أك تطكير المائمة منيا  

ف تتبناىػػػػػا مؤسسػػػػػات رياديػػػػػة كحاضػػػػػنة أعمػػػػػاؿ يمتػػػػػرض ىػػػػػذه الميػػػػػارية كاأل -3
نجاز المتميز ، كقد تككف ىذه المؤسسات ىػق بدايػة لتحميزىا نحك العمؿ كاإل

عمػاؿ كالميػارية ممػا يػدفعيا لتػكفير المػرص خرم  فيق تيػجة األأالدكرة مرة 
 الريادية التى يستثمرىا الريادم  

 الحػالق البحػث فػق ييػاعم االعتمػاد سػيتـ التػق الرياديػة الخصػائص تحديػد ينبغػقكىنػا 
 الحاجػة ، بالنجػاح ،الرغبػة ، التمػاؤؿ بػالنمس الثمػة ، المخػاطرة نحػك الميػؿ( كتتمثػؿ

  : مف خبلؿ معرفة ما يمق  تناكليايمكف  كالتق ) نجازلئل

 السمات الشخص  ، ومن أبرزها : -0
 أحػبلـ كطمكحػات عاليػة مختممػة  ميمتمػؾ اليػخص الريػاد :المسيقبم   رؤ   ال

عف طمكحات األيخاص الغارقيف فػى الكاقعيػة، كيتػكؽ إلػى بمكغيػا مػف خػبلؿ 
 ممارسة أعماؿ جديدة لـ يسبمو إلييا أحد  

 :  ميػػػركعات إيجػػػاد  نحػػػك الريػػػاديكف سػػػعىي المرونااا  فاااى بناااام فااارع الرمااال
ق الجماعتيجية عمى العمؿ الذلؾ البد مف  كلتحميؽ، ةكجديد ةحديثكمنتجات 

الدبمكماسػػية ب عميػػو أف يتمتػػة يجػػب كىنػػا كسػػب قبػػكؿ ا:خػػريف لمعمػػؿ معػػو ، ك 
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بطريمػة يحػافظ مػف  كؿ مدخبلت المؤسسػة التعميميػة تكتيكية فى التنمؿ بيف لكا
بػػيف  اتدكف إحػػداث االختبلفػػات كالتباينػػ  ىػػذه المؤسسػػاتخبلليػػا عمػػى كحػػدة 

 (476 ، ص 2111،  جوادشوقي ناجي ) مدخبلتيا
 :  بالنياط كالمثابرة لمتغمب عمػى  قيتطمب مف الريادل التحم المثابرة والمواظب

التحػػديات التػػى تكاجيػػو خػػبلؿ نيػػر أفكػػاره الرياديػػة كالعمػػؿ عمػػى جعميػػا حميمػػة 
  )01 ص ، 2116 الرمي ،، وعبد السيار  لنجارفا ز ا ( كاقعية

  كاتمػاف  بدقػة بمسػؤكلية ك يعمػؿيجػب عمػى الريػادم أف   : النجااح فاي الرغبا
 ىميةاأل درجة حيث العادم المرد عف أف يككف مميزاك  تحميؽ النجاحكاىتماـ ل

 حؿ عمى توقدر  مة الريادم بيا يمكـ الذم كالنياط لمكظيمة كبيرة المسؤكلية ك
 فيك ثـ كمف ا:خريف مف أفضؿ بيكؿ معيا التعامؿ ك التق تكاجيو المياكؿ

 (76 ص ، 2103براه م  س ن ،إ) ق س  المنيكد النجاح لتحميؽ التحدم يمبؿ
 : ييعر الريادل بثمة عالية بمدرتو عمى بمكغ غاياتو، كتنبة  ثق  عال   بالنحس

ىذه الثمة مف إدراكو لما يتمتػة بػو مػف ميػارات كخصػائص كصػمات تميػزه عػف 
) كمضػػافنا  لػػذلؾ الثمػػة التػػق تجعمػػو يتمػػدـ بسػػيكلو كراحػػة عبػػر المخػػاطر غيػػره  

 (3، ص  2100ال رامي  ، جمال  س ن 
  :   ييعر الريادل بالتماؤؿ تجاه المستمبؿ، كينتظػر تحمػؽ آمالػو النظرة اليحاؤل

 التمػاؤؿ إلػق الريػاديكف بجد كاجتياد  كيميػؿ وكأىدافو طالما قاـ بكاجباتو كعمم
 كيمكػف النجػاح حممػات مػف حممػة ىػك الميػؿألنػو لديػو الثمػة كالعمػـ التػاـ بػتف 

)عمي أبو  يجابقاإل التمكير إلى السمبق التمكير كذلؾ تحكيؿك  نجاح إلى وتحكيم
  (78، ص  2102بكر  س ن ، 

 : برغبػة قكيػة فػى تحميػؽ إنجػازات متميػزة،  ميتميػز الريػاد ال اج  إلى اإلنجاز
 الدافعية لديو يخص كالريادم حتى لك تحمؿ الصعكبات لمكصؿ إلى أىدافيـ 

 يختػار كمتمػكؽ بػارع ألنػو عاليػة بدرجػة لئلنجػاز الحاجػة إليػباع المتميػزة
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 كاألىػداؼ بالتحػدم يتصػؼ الػذم عممػو فػق النجػاح لػو تػكفر الظػركؼ التػق
  الرضا مف عالية درجات بيا ليحمؽ الصعبة

 :   ال يميػػػؿ الريػػػادل إلػػػى االعتمػػػاد عمػػػى ا:خػػػريف فػػػى  م ااال كب ااار لالسااايقالل
تحميػػػؽ أىدافػػػو كيعمػػػؿ باسػػػتمبللية كبيػػػرة، ممػػػا يجعمػػػو غيػػػر منػػػدفة لمعمػػػؿ فػػػى 

 المؤسسات التى تسكدىا أنماط إدارية بيركقراطية كقيادات مييمنة  
 :  ىنػػاؾ قابميػػة عاليػػة لػػدل اليػػخص الريػػادل ليكػػكف مرنػػان قػػادران  مروناا  عال اا

عدان لمعمػػؿ مػػة فريػػؽ، تالمعطيػػات كالظػػركؼ المسػػتجدة، كمسػػعمػػى التكيػػؼ مػػة 
 كلديو استعداد لتمبؿ األفكار الجديدة، كتغيير أساليب العمؿ غير المعالة  

 :    يػػػؤمف الريػػػادل بػػػتف بمػػػكغ األىػػػداؼ يتطمػػػب التضػػػحية  االسااايرداد لميضااا
 ببعض الجكانب كتكقات الراحة كالعبلقات االجتماعية  

 مهارات سموك   :  -2
إضػػػافة إلػػػى السػػػمات اليخصػػػية يتميػػػز األيػػػخاص الريػػػاديكف بخصػػػائص سػػػمككية مػػػف 

 أبرزىا ما يمى   
) عمرعماي اساماع ل  كالميارات الحرفية ، كالحاسب ا:لى اميالك مهارات يقن   عال   :

 ( 74، ص  2101،

 : ها من أبرز  إدار  مهارات  -3 
 محػػػدد إلنجػػػاز  قإلعػػػداد خطػػػط كاضػػػحة ذات إطػػػار زمنػػػ ، مهاااارات اليخطااا ط

 بحاثيـ  أ
 ،  تتمثؿ فى المػدرة المائمػة عمػى تيػخيص أسػاليب التمكيػر بحمػكؿ  مهارات فكر

 إبداعية ليا  
 : التخػاذ قرارتػو المينيػة بنػاء عمػى دراسػة كتحميػؿ كاؼ  مهارات ايخااذ القارارات

 لممعطيات كالمعمكمات الدقيمة 
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   الثمػة معيػـ، ككسػب  خػريف لبنػاءكمنيػا حسػف التعامػؿ مػة ا:: مهارات إنسان
 (  298 ص ،2105)سر د هاني عبدا ،  دعميـ ككالئيـ فى العمؿ

نستنت  أف مف أىـ خصائص الريادييف ىق  التمانق فق  العمؿ كالمبادرة كالتعمػؽ بيمػا 
كاإلصرار عمق النجاح رغـ التحػديات كالمخػاطر كالثمػة الكاممػة كالتصػميـ كحػب التنميػذ 

ت كرؤية المتغيرات كمرص يتحتـ اسػتغبلليا ، كاالسػتمبلقية كالميارة فق مكاجية التحديا
فق العمؿ  كما أف العمميات الريادية تتضمف أبعادنا مختممػة مػف الخصػائص كالميػارات 
 التق ينبغق أف يضطمة بيا اليخص الريادم فق مختمؼ النياطات التق يمـك بيا   

 . هامروقاي: و ن و الجامر  الر اد    وجهالي -ج
معكقػػػات الريػػػادة كتعػػػددت مػػػف جيػػػة، كتيػػػابيت فػػػى نمػػػاط مػػػف جيػػػة أخػػػرل  إذ تباينػػػت 

المعكقػات بممػة الخبػرة كضػعؼ  (Sarri et al, 2010,p. 281) )سارم كآخركف (،يحدد
المػػػػكارد الماليػػػػة كقمػػػػة الكقػػػػت المخصػػػػص كضػػػػعؼ البنػػػػى التحتيػػػػة كتحمػػػػؿ المخػػػػاطر 

 (Rahmawati, et al  , 2012, pp. 462- 463)محدكدية المكارد كمحدكدية الخبرة ك 
 معكقات الريادة مف منظكر اإلبداع عمى ا:تى   

عدـ كماية المعرفة كالتعمـ   يتمثؿ فػى تحكيػؿ المعرفػة كالميػارات الرياديػة مػف  -8
خػػبلؿ التعمػػيـ الرسػػمى كغيػػر الرسػػمى  كال يعنػػى التعمػػيـ الريػػادل فمػػط بتطػػكير 

ت ذاتػػػػػو بتزكيػػػػػدىـ ريػػػػػادة األفػػػػػراد كالتطػػػػػكير الػػػػػذاتى لممػػػػػكظميف بػػػػػؿ فػػػػػى الكقػػػػػ
باالتجاىات كالميػارات كاالبتكػار كالمركنػة كفػى بعػض األحيػاف ال تػكفر البيئػة 

 األمف كاالستمرار لمريادل  
مػػػف  اضػػػعؼ البيئػػػات التمكينيػػػة لمريػػػادة   يعػػػد عػػػدـ االسػػػتعداد لممجازفػػػة كاحػػػدن  -0

المعكقات التى تحكؿ نجاح أية مؤسسة  إذ يمنة الخكؼ مػف الميػؿ كاإلحػراج 
فػػراد مػف اكتيػػاؼ األفكػػار كالمغػامرة فػػى مرحمػػة التنػافس  كعنػػدما تكػػكف األمػف 

البيئػة أكثػر مبلءمػة تيػجة فػى تبنػى الريػادة كبالممابػؿ كفػى بعػض األحيػاف ال 
 تكفر البيئة األمف كاالستمرار لمريادل  
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المعكقػػات االقتصػػادية كالماليػػة   قػػد تكاجػػو المؤسسػػة صػػعكبات فػػى الحصػػكؿ  -3
ا فػػػى تعطيػػػؿ لتمكيػػػؿ المؤسسػػػة  ممػػػا ييػػػكؿ ذلػػػؾ عائمنػػػعمػػػى األمػػػكاؿ البلزمػػػة 

 األفكار كالميارية الميمة كقدرة المؤسسة فى مكاكبة التطكرات الحديثة  
 الحصػكؿ عمػػق المعكقػات التنظيميػة   إنيػػاء بيئػة عمػػؿ داعمػة لمريػادة يتطمػػب  -4

مجمكعػػة كاسػػعة مػػف السياسػػات الداعمػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالسياسػػة النمديػػة كالماليػػة 
كاؽ الماليػة كالضػرائب كالمنافسػة  لكػف فػػى بعػض األحيػاف قػد يكػكف مػػف كاألسػ

الصػػػػعب تنظػػػػػيـ مجمكعػػػػة متنكعػػػػػة مػػػػف اإلجػػػػػراءات كالمتطمبػػػػات لممؤسسػػػػػات 
الرياديػػة المحتممػػة  كقػػد تكضػػة إجػػراءات مػػف يػػتنيا تػػؤدل إلػػى إعاقػػة ظيػػكر 

 المؤسسات الريادية  
المػاؿ، مثممػا يحتػاج ضعؼ يبكات األعماؿ ذات العبلقة   يحتاج العمؿ إلى  -5

إلى األفكار  كفى ىذه الحالة نحتاج لكجكد يراكات كيبكات األعماؿ لتحميؽ 
ا إيجاد يػريؾ يسػيـ عمػى نحػك كاضػ  ذلؾ، إال أنو فى الكاقة مف الصعب جدن 

 فى تحميؽ الريادة  
نػػػػدرة كجػػػػكد المػػػػدكة   إذ أف المػػػػدكة ىػػػػـ أفػػػػراد مػػػػف خػػػػبلؿ اتجاىػػػػاتيـ كسػػػػمككيـ  -6

يجػادداقية يػتـ كسػب الخبػرة ك صػؿ بمكقدرتيـ عمى العم مسػار لمميمػة كتحميػؽ  ا 
، ص 2102، )بان داوود الررباي ، ( 098 ص ، 2104جم ل ،  م مد خالد. )الريادة

     ( . 026 -025ص 

 (Kuratko & Goldsby, 2002 ,pp. 3-5) ، )ككراتكػػكا كآخػػركف (  كقػػد تنػػاكؿ
)الػػػػػنظـ، كاليياكػػػػػؿ،  مػػػػػدخبلت المعكقػػػػػات مػػػػػف منظػػػػػكر أكسػػػػػة، إذ قسػػػػػميا إلػػػػػى سػػػػػت 

ككػػػػؿ مػػػػف ىػػػػذه كالسياسػػػػات كاإلجػػػػراءات، كالتكجػػػػو االسػػػػتراتيجى، كاألفػػػػراد، كالثمافػػػػة(  
 المدخبلت قد يككف سببنا فق إخماؽ المؤسسة  كعدـ قدرتيا عمق تحميؽ أىدافيا   
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عمػػػػى النحػػػػك الػػػػذل يحػػػػد مػػػػف قػػػػدرة ىػػػػذه المعكقػػػػات  تعػػػػدد مصػػػػادر ممػػػػا سػػػػبؽ يبلحػػػػظ 
نتيجػػػة ضػػػعؼ ( ، األفػػػراد )  ادر مصػػػال ف ىػػػذه ريػػػادة؛ فمػػػلمتكجػػػو نحػػػك ال ؤسسػػػاتالم

كالػػدعـ  قكضػػعؼ العمػػؿ التضػػامن قدكافعيػػـ لمعمػػؿ كتحمػػؿ المخػػاطر كالمصػػكر المعرفػػ
كنػػػدرة كجػػػكد المػػػدكة فػػػى تمػػػديـ النصػػػ  كاإلريػػػاد كالتيػػػجية  كمػػػف  قكاالجتمػػػاع قالعػػػائم

ػا م راءات الركتينيػة نتيجػة تركيزىػا عمػى اإلجػ( ، المؤسسػة ) صادر ىذه المعكقات أيضن
كعػدـ تيػجية العمػػؿ بػركح المريػؽ كسػػيادة قصػر النظػر اإلدارل كضػػعؼ الػدعـ المػػادل 
كالمعنكل كتمبية االحتياجػات بالحػد األدنػى كضػعؼ اإلفػادة مػف التمنيػات الحديثػة كعػدـ 

ضػػعؼ مسػػتكل المخرجػػات الػػذل ينػػذر المؤسسػػة بزيػػادة اليػػكة  امكاكبػػة التطػػكرات، كأخيػػرن 
ا لػػدخكؿ المؤسسػػة فػػى مصػػاؼ المؤسسػػات الراكػػدة العميمػػة ئتيػػا كمؤيػػرن بػيف المؤسسػػة كبي

 كتراجعيا أماـ المؤسسات الريادية المتميزة  

 احملىر الثانً : املٍزة التنافسٍت املستذامت 
 : مفهى  املٍزة التنافسٍت املستذامت ومربراث االهتما  بها - أ
 فػى يػاعت قالتػ المصػطمحات مػف "Competitiveness" التنافسػية مصػطم  

 تػتـ الػذل لممسػتكل كفمػان  التنافسػية مميػكـ كيختمػؼ ،كاالقتصػادية اإلداريػة الكتابات
 عمػى كتنافسػية الدكلػة، تنافسػية كىػى قالكمػ المسػتكل عمػى تنافسػية فينػاؾ عنػده؛

 عمػى كتنافسػية العػالى، التعمػيـ قطػاع مثؿ المطاع تنافسية كىى المتكسط المستكل
 ،2102،   الصاالح )عثماان الجامعػة  مثػؿ المؤسسػة تنافسػية كىػى الجزئػى المسػتكل

 فييا تبذؿ عممية ىى - كالجامعة - المؤسسة مستكل عمى كالتنافسية، ( 297 ص
 أمػاـ المكاسػب عمػى كالمحافظػة التمػكؽ أجػؿ مػف مسػتمرة محػاكالت مؤسسػةال

 (5 ص ، 2119جم ماى، بان ر ااض ( نمسػو فق المطاع تعمؿ التى األخرل المؤسسات
 كالمػرص المػكارد، كالمسػتميديف، جػذب عمػى بينيػا فيمػا الجامعػات تتنػافس حيػث

ػػ ىتنافسػػية كتسػػع ميػػزة تحمػػؽ التػػى الجامعػػةف ، المتاحػػة لػػى اسػػتدامة ىػػذه إا دائمن
 تتعػدد بػؿ لمتمكيػؿ، كاحػد مصػدر عمػى تعتمػد ال التػى الجامعػة ىػى التنافسػية ،
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 خاصػة تنافسػية ميػركعات مػف قػادـ كتمكيػؿ ،قحكػكم تمكيػؿ بػيف مصػادرىا
 صال  فى يصب بما ككقؼ، كىبات، كمن ، الدراسية، الرسكـ يراداتا  ك  كحككمية،

 ثػـ كمػف كالبحثيػة، دريسػيةالت األنيػطة ممارسػة فػى أعمػى أكاديميػة بحريػة تمتعيػا
 كامػتبلؾ كالمػكظميف، كالطػبلب التػدريس ىيئػة أعضػاء مػف العناصػر أفضػؿ جذب

 أفضؿ بيف مف تصنؼ يجعميا بما ،اعالمين  متميز مستكل ذات خصائص مجمكعة
 ,Wachter) الدكريػة  التصػنيمات فػى العػالـ مسػتكل عمػى جامعػة مػائتيف أك مائػة

Bernd & Kemp, 2010, pp. 6-7) 

النمػػكذج المتطػػكر لمميػػزة التنافسػػية التػػى تسػػتيدفيا ىػػذه تعػػد الميػػزة التنافسػػية المسػػتدامة ك 
عمى العناصر التػى تضػمف اسػتمرارية الجامعات خاصة فى سكؽ العمؿ، ألنيا تحتكل 

 االحتماظ بيذه الميزة أطكؿ مدة ممكنة 

مميػػػـك كاضػػػ  لمميػػػزة التنافسػػػية المسػػػتدامة معرفػػػة ثبلثػػػة مصػػػطمحات  كضػػػة كيتطمػػػب 
 يتركز عمييا ىذا المميـك ىى)الميزة ، التنافسية ، المستدامة ( 

( تعػػػػاريؼ ليػػػذه المصػػػػطمحات الثبلثػػػػة ، إذ عػػػػرؼ  Websterكقػػػد تضػػػػمف قػػػػامكس ) 
الميزة )بتنيا المركز أك الحالة أك المنمعة المميزة الناتجة عف مسار عمؿ المؤسسػة ( ، 
كعػػرؼ التنافسػػية بتنيػػا ) الخصػػائص التػػى تتصػػؼ بيػػا المؤسسػػة ممارنػػة بمنافسػػييا ( ، 

) لااو زا قو اادر ،  (نػػةكعػػرؼ المسػػتدامة بتنيػػا ) التػػى يمكػػف االحتمػػاظ بيػػا أطػػكؿ مػػدة ممك
             ( 38 ص ، 2102و ب ب  كش دة ، 

 Sustainable Competitive  Advantage  المسيدام     الينافس   الم زة

 أىػـ كتحػد الماضػق المػرف مػف السػنكات األخيػرة فػق المسػتدامة التنافسػية الميزة ظيرت
  . اإلدارة اإلستراتيجية مجاؿ فق خاصة اإلدارم األدب فق النظرية الكاعدة اليياكؿ
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يمكف اإليارة إلى الميزة التنافسية المستدامة بتنيا ) الخصائص المريدة التى تميػز  ىناك 
ىػػػؤالء بمػػػا يجعميػػػا فػػػى مركػػػز متمػػػدـ باسػػػتمرار بالعبلقػػػة مػػػة  ،المؤسسػػػة عػػػف منافسػػػييا

ائػد التػى ( ، كما تـ كصؼ الميزة التنافسية المسػتدامة بتنيػا ) المنػافة أك المك  فمنافسيال
تحصػػؿ عمييػػا المؤسسػػة ألبعػػد مػػدل ممكػػف كالتػػى ال يمكػػف تمميػػدىا أك استنسػػاخيا مػػف 
قبػػؿ المؤسسػػات األخػػرل ، بػػؿ أف بعػػض البػػاحثيف ربػػط بػػيف الميػػزة التنافسػػية المسػػتدامة 

عمػػى تحميػػؽ أعمػػى العكائػػد فػػى االسػػتثمار  ؤسسػػةكبػػيف تحميػػؽ أعمػػى العكائػػد ) قػػدرة الم
) لما س  وساف ا ماد القرنا  ،  (ى المحافظة عمػى ىػذا التمػدـ كفى الصناعة كاالستمرار ف

 (01 ص ، 2104

بخصػائص  خرجػاتكتعرؼ الميزة التنافسية المستدامة بتنيا قدرة المؤسسة عمى تمػديـ م
معينػػة تمابػػؿ رغبػػات المسػػتيمكيف فػػى السػػكؽ المحتمػػؿ ىػػذه الخصػػائص تمثػػؿ السػػعر ، 

كىذه الخصائص تتضمف جكانب مثؿ المعرفػة ،  المخرجالتذكؽ ، استمرارية خصائص 
 الميارات ، الخبرة ، الميـ ، المعتمدات السائدة فى المؤسسة 

كيرل الباحثاف أف امتبلؾ المؤسسة لمميػارات كالجػدارات كالكمػاءات الكجدانيػة يمكػف أف 
ة يساعد فى تحميؽ ميزة تنافسية مستدامة كقد يككف تتثير الكماءات الكجدانية عمى الميز 

 ثير العناصر المادية تالتنافسية أكبر مف ت

 كيمكف أف تتض  تمؾ الصكرة مف خبلؿ اليكؿ التالق 
 

  

 يطور محهوم الم زة الينافس   المسيدام  : ( 2شكل )
 )الشكل من إعداد البا ثان( 

 الجامرات ب ن بدعم وي ق ع المزا ا الينافس   المسيدامه  االهيمام رراتمبر ما عن أ

 الم زة الينافس              الينافس    
 الم زة الينافس  

 المسيدام 
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 : أيى ف ما المبررات هذا أهم ي د د  مكن
 ونشر ثقافيها جل الر اد   أاليرم م من 

النجاح فى كؿ ما ك  حؿ المياكؿمثممة مبتكرة كمبدعة قادرة عمى عممية  إيجادىك 
كتحمؿ نتائ  ىذا االختيار فضبلن عف تمتعيا بالعضكية النيطة اختاركا 
بالنمس ، كاليدؼ مف التعميـ لمريادة ىك مساعدة عالية ثمة  كلدييا بالمجتمة 

اليباب ليصبحكا مبتكريف كمياركيف نيطاء فى سكؽ العمؿ ، كيتككف التعميـ 
ية لمكصكؿ لمريادة مف جمية أنكاع التجارب التى تعطى الطبلب المدرة كالرؤ 

أنو يعنى تنمية قدرة األفراد عمى التكقية كما إلى المرص المختممة كاستغبلليا ، 
ة األفراد عمى كضة كاتخاذ المبادرة يكاالستجابة لمتغيرات فى المجتمة كتيج

كالسؤكلية كالمخاطرة ، ليس كؿ يخص يتممى تعميمان لمريادة سكؼ يصب  
الميارات المكتسبة ، كخاصة  لحسابو الخاص ، كلكف غموباعث ميركع كي

عندما ترتبط بالميارات العممية المطمكبة ، سكؼ تسيـ فى إثراء اليخصية 
، ص  2101، )منذر المصري واخرون كزيادة المدرات المردية لمتكظيؼ كالمكاطنة 

  (2 -0ص 

   الرولم
 التعمػيـ إلى تيير أفكار التعميـ قطاع إلى جديدة كأفكار مماىيـ انتممت العكلمة؛ بسبب

 عمػى الحككمػات سػيطرة تخميػؼ نحػك المجػاؿ تمسػ  أفكػار عالميػة، ظػاىرة باعتبػاره
 التعمػيـ نظػـ إدارة فػى نكعيػة نممػة حػدثت ثـ كمف .مؤسساتو خصخصة كزيادة التعميـ،

 جامعات مف العديد فى كالنظريات المماىيـ ىذه تطبيؽ أجؿ مف العالـ أنحاء جمية فى
 Hemsley  Brown, Jane& Izhar )دكليػة  تنافسػية ميػزة اكتسػاب بيػدؼ العػالـ

Oplatka , 2006,pp .320-321) 
 ظيرت حيث لممعرفة، محتكرة كحدىا التمميدية الجامعات تعد لـ العكلمة، ظؿ كفى

 برام  كتمديـ أعمى، بكماءة كتعميميـ الطبلب، بحاجات لمكفاء جديدة جامعات



 مجلة كلية التربية ببنها
1107( 0ج) يناير( 019العدد )   

 
 

 29 

 التمميدية الجامعات كمستمبؿ كقة يجعؿ بما العمؿ، سكؽ احتياجات تمبى كمكضكعات
 زمف فىتزايدت  التى التنافسية مسايرة عمى قدرتيا عدـ بسبب المراجعة إلى بحاجة
 تعميمية مؤسسات أكجدتيا تنافسية(  098ص ، 2102 ،هاللى م مد أ مد)  العكلمة
 الخاصة، الجامعات الجامعات الريادية ،:مثؿ العالى التعميـ مجاؿ إلى دخمت جديدة

 كالجامعات ،االفتراضية  كالجامعات المضاء، كجامعات األجنبية، كالجامعات
 .بعد عف التعميـ كصي  الممتكحة،

 يدو ل اليرم م 
تػػدكيؿ التعمػػػيـ ىػػػك عمميػػػة إلضػػػماء البعػػػد الػػػدكلق أك الكػػػكنق أك المتعػػػدد الثمافػػػات عمػػػق 

 بمؤسسات التعميـ  أىداؼ ككظاؼ كآليات تمديـ خدمات المنظكمة التعميمية 

ػا  ييػير التعمػيـ تػدكيؿ مصػطم  كػاف لمػاك    لمطػبلب، الػدكلىراؾ الحػ حريػة  :إلػى أيضن
 بػرام  دكليػة، كتػكفير ميػارات دكليػة، اكتسػاب عمػى كالتركيػز التػدريس، ىيئػة كأعضػاء

 ذلؾ ألـز ميتركة، برام  قامةا  ك  الجامعات، بيف متبادلة يراكة كتحالمات اتماقات كعمد
 الجامعػات تمػت  كأف ،دكليػة ميػارات  لػدييـ خػريجيف تخػري  عمػى تعمػؿ أف الجامعات
 عمى تعمؿ كأف الدكلية، البحثية عمى الميركعات تتعرؼ كأف الخارجى، لمعالـ نكافذىا
 أمػاـ متحػد التحػكالت ىػذه فرضػت كمػا  .كالرائػدة  العالميػة الجامعػات منافسػة

 مػف العمػكؿ ىجػرةتزايػدت    حيث كعممائيا، بككادرىا، االحتماظ فى متمثؿ الجامعات،
 قػدراتيا مػف تحسػف أف بالجامعػات أدعػى كىػذا ،المتمدمػة الػدكؿ إلػى الناميػة الػدكؿ

 ج ماز (العػالمى العمػؿ سػكؽ متطمبػات كتمبيػة كأسػاتذتيا، بطبلبيػا، لبلحتمػاظ التنافسػية
ه ، ص  0434، و)عباد ا  السامري ، (33 ص ، 25 ص ،2116 المبارت ، م شا لو  برياون،

00 )  

 

  المررف  ومجيمع المررف  صاداقي
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 كاقتصػاد المعرفػة عمػى تمػكـ كالعيػريف الحػادل المػرف فػى التنميػة فمسػمة كانػت لمػا
 األبحػاث نتػاج ىػى مرتمعػة، مضػافة قيمػة ذات صػادرات  تحركػو الػذل المعرفػة،

 مػف تجنييػا ثمػرة ىػك قػدرات تنافسػية  امػتبلؾ كأصػب  .كالمػدرات العمميػة كالتكنكلكجيػا
 ثػـ فمػف إقميميػة، دةيػاكر  مسػتداـ، اقتصػادل بتحميػؽ نمػك المعرفػة اقتصػاد إلػى تحكليػا
 المعرفػة كنمػؿ كالتػدريب، لمتعمػيـ التحتيػة البنيػة لترقيػة الجامعػات إلػى األنظػار تكجيػت

 (211 ص ،2110 ،كار ممو خاف  ر )فرانش سكو الدكلة تنافسية لدفة كاالتصاالت
 

 إنشام ال اضنات اليكنولوج   
ىػػق المكػػاف الػػذم يمػػـك بتمػػديـ خػػدمات كتسػػييبلت لمطػػبلب  لمػػراغبيف بتتسػػيس منيػػتت 
دارم مػػػف قبػػؿ أصػػػحاب خبػػرة كاختصػػػاص، كتسػػعق ىػػػذه  صػػغيرة تحػػت إيػػػراؼ فنػػق كا 
لػػػق التعريػػػؼ بالممػػػػاىيـ  الحاضػػػنات إلػػػق تنميػػػة الطاقػػػات البيػػػرية المبدعػػػة كالخبلقػػػة كا 

 (00 ، ص2101طف خموط  ، عوا) الجديدة كتكفير األدكات البلزمة لتطبيميا 
كتسػػتند الحاضػػنات التكتكلكجيػػة عمػػى فمسػػمة إمكانيػػة ازدىػػار أصػػحاب الميػػركعات مػػف 
خبلؿ دعـ كتكجيػو الخبػراء بالجامعػات   كيمكػف أف يسػاند برنػام  الحاضػنات أصػحاؿ 
الميركعات الجديدة كالػذيف لػدييـ أفكػار إبداعيػة كال يمتمكػكف المعرفػة كالمصػادر إلدارة 

لميػركعات مسػتمببلن مػف خػبلؿ إمػدادىـ بالتعػاكف المطمػكب لمنمػك )نبيػؿ محمػد كنجاح ا
 ( 3، ص  0220يمبق ، 

 

 لمجامر  المنافس  ف قاث نشر
 ةثيالبح كالمؤسسات الجامعات أداء تطكير فى المنافسة كثمافة فكر نير يميد     

 كحدىا أنيا الجامعة تجد فعندما ،كالتخمؼ الجمكد مف الجامعة قكيحم كاألكاديمية،
 كبحثية أكاديمية مؤسسات أك جامعات كجكد دكف كالبحثية التعميمية الخدمات ممدـ

 لمسايرة كبرامجيا  أنيطتيا كتطكير تجديد عف تكاسبلن  يحدث ذلؾ، فى تنافسيا
 كتغير الطبلب، احتياجات كتغير كالتخصصات، الميف  كتطكير العصر مستجدات
 كالتجديد التطكير عمى الجمية فتيجة المنافسة ثمافة أما .العمؿ سكؽ مطالب
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 عمى الجامعات بيف التنافس ركح رفة إلى المنافسة مناخ كيؤدل .المستمر كالتحسيف
 عمى ييجة ككذلؾ  .كاإلدارية األكاديمية كالجكانب المستكيات كتحسيف األداء، تجكيد
 االطبلع نحك الجامعات دفة فى كالمساعدة الجامعات، فى كاستخداميا التكنكلكجيا نمؿ
 كتيجية الكطنية، بالجامعات اإلرتماء فى يسيـ بما المتمدمة الجامعات تجارب عمى

 كخمض البيرية ككادرىا عمى لمحماظ التنافسية قدراتيا كتطكير لتحسيف الجامعات
 المتمدمة الجامعات مناى   عمى االطبلع إلى الجامعات كحمز المحمية، العمكؿ ىجرة
 المحمية لمجامعات المنافسة كتسم  .إدارتيا ككيمية ،قعمم بحث مف بيا ميجر  كما
 كتدفة ، ذلؾ مف تمكنيا تعميمية خدمات تمديـ بيرط الخارج فى االنتيار مف

 التعمـ، نظـ كتطكير التكنكلكجية، التطكرات لمكاكبة بيا العامميف تدريب إلى الجامعات
 تكجيو عمى يـكتيجيع ،المصال  أصحاب احتياجات لتمبية كأساليبو ، كبرامجو
 تسيـ كما  ،المستدامة التنمية كتحميؽ المجتمة، أىداؼ تحميؽ أجؿ مف البحكث
 كمنظكمة، الجامعة عف لممعمكمات؛ نظـ كبناء بتطكير الجامعات ـزاإل فى المنافسة

 كالضعؼ المكة نماط لمعرفة المنافسة الجامعات كعف كمتطمباتيا، الخارجية البيئة كعف
 2116 ، درو ش جمر  )مروانالتنافس  فى فاعمة قكة يعد المعمكمة امتبلؾ إف إذ لدييـ،

 ( 640-641 ص ص ،
 

 الينافس   المشروعات
 سػاحة لػدعـ المرصػة تاحػةا  ك  تيػجية أىميػة مػف التنافسػية الميػركعات فكػرة تنطمػؽ

 ، كأحػدمسػتممة ميػركعات خػبلؿ مػف البحثيػة كالمؤسسػات الجامعػات بػيف المنافسػة
 اطمبنػ لمجامعػة تمجػت التػى كالخدميػة اإلنتاجيػة المؤسسػات قالميػركعات ىػ ىػذه مصادر
 تنميػذ فػى يميػد لمجامعػةا مالينػ اكعائػدن ا إضافين  رامصد يمثؿ مما ليا، ينمذ قبحث لميركع

 ليػػذه خػػرا: كالمصػػدر ( coleman,Victoria,2011,p.1) أخػػرل ميػػركعات
 الميػزات تتكيػد خػبلؿ مػف ،قالعػال ـيالتعمػ ككزارة نمسػيا، الجامعػة ىػك الميػركعات

التعمػيـ  بنكعيػة لبلرتمػاء كاالسػتمبللية ةيػالبلمركز  كدعػـ ، ليػذه المؤسسػات  التنافسػية
 قالذات كالتطكر لمتميز تنافسية بيئة إيجاد طريؽ عف كذلؾة ، ماعميالك كتحميؽ الكماءة 
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 العممية كاألقساـ كالخدمية البحثية كالكحدات كالمراكز كالكميات الجامعات بيف كالمستمر
 التنميػة لتحميػؽ المباير غير لمتمكيؿ جديدة فكرة كتمديـ األكاديمية، كالبرام  كاإلدارية
 كتطػكير دريس،تػال كطػرؽ التعميميػة العمميػة كتحسػيف الماليػة، لممػكارد المسػتدامة

 التعمػيـ مؤسسػات بػيف كالتكامػؿ التعػاكف كتمكيػة كمبتكػرة، حديثػة عمميػة تخصصػات
 المعامؿ كتحسيف المعمكمات، مصادر كدعـ كتحسيف العمؿ، كسكؽ كالصىناعة قالعال
 (05 ص ، 2103 ، الرالى اليرم م يطو ر مشروعات إدارة و دة (الجامعات داخؿ

 

   والينافسا  صصا اليخ الب اوث مشاار ع كافا  بادعم الجامرا  ق اام خاالل ومان
 .واليراون  
 الجامعػة بػيف التعاكف فرص كتعزز الجامعة، فى قالعمم البحث مسيرة تدعـ فإنيا

 كمؤسسات الجامعة بيف الصمة ركابط كتدعـ كالخاصة، العامة البحثية كالمؤسسات
 مصػمحة كتحميػؽ ،قالعممػ البحػث فػى الجامعػة قػدرة إثػراء إلػى ميػؤد ممػا اإلنتاج،
 الييئة أعضاء مف الباحثيف كافة لميارية مكالمعنك  قالمال الدعـ كتكفر المجتمة،
 الدراساات )كم ا كالعػالمق  قكاإلقميمػ قالمحمػ المجتمػة خدمػة فػى كيسػيـ التدريسػية،

 (7 ص ،2119الرممى، والب ث الرم ا

 مصادر الينافس   المسيدام    -ب
أمػاـ  تحػدينا كبيػرنا يعػد االىتمػاـ برصػد المتغيػرات البيئيػة كتحديػد أسػاليب لمتعامػؿ معيػا 

التػى يمة تسػعى إليجػاد الكسػ ىذه المؤسسات فيقالمؤسسات التعميمية فميما كاف حجـ 
كمف خبلؿ سعييا إلى تحكيؿ الميزة النسبية إلى  الديناميكيةفى بيئتيا  التميزتحمؽ ليا 

ميػػػزة تنافسػػػية كباسػػػتدامتيا كتعزيزىػػػا تػػػتمكف مػػػف دعػػػـ مكقعيػػػا فػػػى سػػػكؽ العمػػػؿ عمػػػى 
 حساب المنافسيف  

، 2102) ساااارا الرماااري ، فػػػق   مصػػػادر التنافسػػػية المسػػػتدامة فػػػى المؤسسػػػاتكتنحصػػػر 
 (  24، ص  2104( ، و) لم س  وسف ،  025ص
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تنبػػػة مػػػف داخػػػؿ المؤسسػػػة بمػػػدراتيا االسػػػتراتيجية كمكاردىػػػا كتمثػػػؿ  مصاااادر داخم ااا  :
مصػػدر قػػكة ليػػا كمنيػػا   اإلمكانػػات الماديػػة كالبيػػرية كالمػػدرات المميػػزة، طػػرؽ كأسػػاليب 

 تؤدييا بكماءة عالية   العمؿ، كتحميؿ سمسمة الميمة لؤلنيطة التى
 اتتمثػػؿ بالبيئػػة الخارجيػػة كمػػا يكجػػد فييػػا مػػف فػػرص تمثػػؿ مصػػدرن   مصااادر خارج اا  :

لمتمػػػػػكؽ التنافسػػػػػى تتضػػػػػمف   التكنكلكجيػػػػػا، كبػػػػػراءة االختػػػػػراع، كالمنافسػػػػػة، كالتحالمػػػػػات 
 كالتيريعات  

 أبراد الينافس   المسيدام   -ج
    ينيا ما يمق مف بىنالؾ عدة أبعاد لمتنافسية المستدامة   

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 براد الم زة الينافس   المسيدام : أ(  3الشكل ) 
 ( من إعداد البا ثان )الشكل

 الكحااامة  -0
 كالنتائ  المتاحة ممكاردل اإلستغبلؿ األمثؿ بيف االقتصاديةتتجسد الكماءة فق العبلقة 

 أك ، المدخبلت مف معينة كمية أساس عمى المخرجات تعظيـ خبلؿ مف حممةتالم

 الكفاءة الوقت

ابعاد المزايا 

التنافسية 

 المستدامة

 الجودة المرونة

 اإلبداع

 المعرفة
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 ، المخرجات مف معيف حجـ إلى لمكصكؿ المدخبلت مف المستخدمة الكمية تخميض
باعتبار المؤسسة أداة لتحكيؿ المدخبلت إلى مخرجات، فكمما ارتمة معدؿ كماءة 

 مف يميـ كبالتالق ،المؤسسة كمما قمت المدخبلت المطمكبة إلنتاج مخرجات معينة
)يكقق  المتاحة كالبيرية كالمالية المادية المكارد تكظيؼ فق اإلسراؼ غياب الكماءة

 (3بكرقبة ، دت، ص
 

 األىداؼ حممت ما إذاف ذات كماءة تكك ؤسسة الم أف المكؿ يمكف كبالتالق     
 فمميـك الممدرة، النتائ  إلى البمكغ أك المتاحة الكسائؿ استغبلؿ فق سكاء رجكةالم

 بكيمية كلكف لممعالية، بالنسبة الحاؿ ىك كما النتيجة عمى بالحكـ فمط يتعمؽ ال الكماءة
 كبالتالق التحميؽ، كأىداؼ يركط االعتبار بعيف األخذ مة النتيجة ىذه عمى الحصكؿ

 يمكف كبالتالق،   المتاحة الكسائؿ استغبلؿ كجانب المعالية جانب جانبيف الكماءة تضـ
   المكارد استعماؿ فق المثمى الطريمة أنيا عمى الكماءة تعريؼ

 الجاااودة  -2
تحكلػػت معػػايير الجػػكدة فػػق التعمػػيـ مػػف معػػايير محميػػة تضػػعيا الجيػػات المسػػؤكلة عػػف 

( األيػػػزك، تضػػػعيا مؤسسػػػات دكليػػػة ISOالتعمػػػيـ فػػػق كػػػؿ دكلػػػة إلػػػق معػػػايير عالميػػػة )
متخصصػػة كتيػػكؿ منطمنػػا كىػػدفنا تسػػعى إليػػو مختمػػؼ المعاىػػد كالكميػػات كالجامعػػات ، 
كأصػػػب  معيػػػار نجػػػاح كتمػػػدـ أل جامعػػػة أك مؤسسػػػة تعميميػػػة يمػػػاس بالمسػػػتكل العممػػػق 
كاألكػػاديمق لخريجييػػا كمػػدم تسػػمحيـ بميػػارات تطبيميػػة تػػتبلءـ كمتطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ 

س بعدد ىػؤالء الخػريجيف أك بجرعػات الحمػظ كالتممػيف لميػارات بعيػدة عػف المعاصر كلي
الجػػكدة أحػػد األبعػػاد األساسػػية التػػى كأصػػبحت الكاقػػة العممػػق ، كمتطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ ، 

)إ ماان  التنافسػية المسػتدامة  لممؤسسػة فػى مكاجيػة التحػديات المختممػةتبنى عمييػا الميػزة 
  (80، ص  2100عمي سم م ، 
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 المرونااا   -3
المركنػة أحػد  أصػبحتات كتزايد ديناميكية األسػكاؽ الدكليػة ، يمة دخكؿ مرحمة التسعين

أىػػـ األبعػػاد التنافسػػية المسػػتدامة  التػػى تسػػتطية المؤسسػػة أف تتميػػز مػػف خبلليػػا ، ذلػػؾ 
مكاجيػػػة تحػػػديات ىػػػذه المرحمػػػة ، تتعمػػػؽ بمػػػدل تكيػػػؼ الػػػنظـ أداة لالمركنػػػة اعتبػػػار أف

   ق نتاجيا العممإمؤسسة مة الطمب كالتغيرات الحاصمة فى التيغيمية لم

 الااوقت  -4
فق ظؿ المنافسة العالمية كتناقص األرباح يتحػتـ عمػق المؤسسػة األخػذ بعنصػر الكقػت 
كاسػػػػتجابة لعالميػػػػة األسػػػػكاؽ كخدمػػػػة لمصػػػػال  األفػػػػراد كمنػػػػو تحسػػػػيف المػػػػدرة التنافسػػػػية 

أىميػػة لػػدل المػػرد كاىتمامػػو المتزايػػد بػػو بػػالنظر إلػػى مػػا يمثمػػو الكقػػت مػػف لممؤسسػػات ، ك 
فمػػػد أدل ذلػػػؾ إلػػػى بػػػركز مػػػا يعػػػرؼ بالمنافسػػػة المرتكػػػزة عمػػػى عنصػػػر الػػػزمف ، كذلػػػؾ 

 (5 ، ص2101عواطف خموط  ، ) فرادبتمميصو ما أمكف لمائدة األ

 واليم ز والر ادة اإلباااداع  -5
 الثمافػة تيػمؿ كالتػق الحيػاة نػكاحق جميػة فػق متجػددة حػاالت كالريػادة االبػداع فإ -

 طػبلؽإ عمميػة ىػق كالرياديػة ، كاالقتصػاد كالتعمػيـ عػبلـكاإل كالتكنكلكجيػا كالسياسة
 المبػادرة عمػى تحمػزىـ التػق الضركرية العناصر كتكفير لممبدعيف الكامنة الطاقات
 مػف المناسػبةرات بالميػا كصػمميا المعرفيػة المجػاالت جميػة فػق بػداعكاإل كالتمييػز

 (.0112، ص 2102)عمار السمارائي ،  المستدامة التنمية تحميؽ جؿأ
 التحػديات مجابيػة عمػى المػادرة الرياديػة اليخصػية إلػى تحتػاج كمميػكـ الر ادة فإ -

  النجاح بمتطمبات اتزكدىك  كتيجيعيا بنائيا عمى العمؿ كضركرة صراراإل كلدييا

، كىػك مجمػكع  ا:خػريف عػف مختمػؼ ىػك بمػا اإلتيػاف ىػكك  االبتكػار، يعنػق: اليم ازو 
الخطػػكات العمميػػة كالمنيػػة كالتجاريػػة كالماليػػة البلزمػػة لنجػػاح كتطػػكير كتسػػكيؽ منتجػػات 
جديػػػدة أك محسػػػنة أك إدخػػػاؿ طريمػػػة جديػػػدة فػػػق الخدمػػػة االجتماعيػػػة ، كلػػػيس البحػػػث 
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،  (059، ص 2100) عمااااي فااااالح الزغبااااي ،  كالتطػػػػكير إال خطػػػػكة مػػػػف ىػػػػذه الخطػػػػكات 
يختصػر االبتكػار عمػق أنػو ييػمؿ تجديػد كتكسػية مجػاؿ كيبلحظ مػف ىػذا التعريػؼ أنػو 

المنتجػػػات كالخػػػدمات كاألسػػػكاؽ البلزمػػػة ليػػػا كاعتمػػػاد طرائػػػؽ جديػػػدة لئلنتػػػاج كعرضػػػيا 
 كتكزيعيا ، ككذلؾ إدخاؿ تغييرات عمق اإلدارة كتنظيـ العمؿ كميارات المكل العاممة   

ا    ىكك   التكصؿ عمىؤسسة الم كقدرة ،بطريمة مبدعة كمنظمة  المديـ عف التخمقأيضن
بصيغة التطكر المنظـ كالتطبيػؽ العممػق ليػذه األفكػار الجديػدة ، كىػك  جديد ىك ما إلى

ػػا كال عنػػد تعػػديميا كتحسػػينيا ألف ذلػػؾ إبػػداعنا ،  ال يتكقػػؼ عنػػد المكػػرة ألف ذلػػؾ اختراعن
نما يتعدل إلى التطبيؽ العممق فق تحميؽ ىدؼ فق طرحو إلى السكؽ ، كذلػؾ طبعػان   كا 
ضػػافة كػػؿ مػػا ىػػك جديػػد ، كمػػف خػػبلؿ ذلػػؾ نجػػد أف االبتكػػار مػػر بعػػدة  بعػػد تحسػػينو كا 

، ص ص  2117) فاطماا  الزهاارام عنااان،  مراحػػؿ   اختػػراع المكػػرة كاإلبػػداع فييػػا كتحسػػينيا
64- 65 ) 

 

 الميػػػاـ باألعمػػػاؿ بطػػػرؽ مبتكػػػرة بصػػػكرة غيػػػر المعمػػػكؿ بيػػػا بػػػيف أماااا اإلباااداع ف رناااي :
كمتصػمة بحػؿ  يػدةصػحيحة كمػف أكؿ مػرة ، كىػك عبػارة عػف أفكػار جدالمتنافسيف بصػكرة 

عػػادة تركيػػب األنمػػاط المعركفػػة إلػػى أيػػكاؿ فريػػدة كأال يمتصػػر عمػػى  ميػػكبلت معينػػة، كا 
ضػافة تحسػينات عمييػا  تطكير السمة، كىك الجانب المممكس لؤلفكار مف خبلؿ تعػديميا كا 

ط بػػيف اإلبػػداع كاالبتكػػار يػػائعنا قبػػؿ تطبيميػػا عمػػق أرض الكاقػػة ، كىػػذا مػػا يجعػػؿ االخػػتبل
    (3، ص  2102)ل مي قطاف ، وا مان بوشنق ر،ألنو ال يمصؿ بينيما إال فترة التعديؿ 

 

كالػذل يعنػى  اإلبداع اليكنولوجىكمف ىنا يتتى التركيز عمى عدة أنكاع لئلبداع منيا   
 ضػركرل كمتطمػبمػا  خػرجقابػؿ لمتسػكيؽ أك تحسػيف م خػرجبتحكيؿ فكرة معينػة إلػى م

 باستخداـ أعمى مضافة قيـ عمى بالحصكؿ كذلؾتحميؽ المزايا التنافسية المستدامة ، ل
 البحػث مؤسسػات جػكدة كتحسػيف اإلبػداع، عمػى المػدرة امػتبلؾك  المتكاممػة التكنكلكجيػا

 متمدمة، تكنكلكجية منتجات إلى كالكصكؿ ،قالعمم البحث عمى اإلنماؽ كزيادة العممى،
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 كالتطبيمػات تػراعاالخق لبػراءات كالكيمػ قالكمػ لتحسػيفاك  كالميندسػيف، العممػاء كتػكافر
 اإلباداع الاوظ حيكىنػاؾ  ، (World Economic Forum , 2014, p.8) ةالتكنكلكجيػ

كالذم يعنق إيجاد أفكار جديدة تتطمب اإلحساس بيا كالمػدرة عمػق إيجػاد حمػكؿ بطريمػة 
ػػا  (09ص ،  2104 وسااف القرنااه ،  )لماا سمتمػػردة عػػف ا:خػػريف  اإلبااداع  ، كىنػػاؾ أيضن

تزيػػػػد مػػػػف المركنػػػػة فػػػػى أداء  دةكالممصػػػػكد بػػػػو إحػػػػبلؿ نمػػػػاذج تنظيميػػػػة جديػػػػ الينظ مااااى
- World Economic Forum; Report , 2014 )مػؿ الميمات كتحسيف عبلقات الع

2015, p.8). ،كيعػػػػد اإلبػػػػداع قمػػػػب الرياديػػػػة  ( .0112، ص 2102) عمااااار الساااامراني
إيجػػاد الطرائػػؽ اإلبداعيػػة كاسػػتخداميا لتعزيػػز الميػػزة التنافسػػية  كيحػػرص الريػػاديكف عمػػق

 ةألعماليـ ، كبػذلؾ يمكػف المػكؿ أف اسػترتيجية اإلبػداع تسػيـ فػق المحافظػة عمػى مكانػ
المؤسسػػة كتعزيػػز دكرىػػا كمكقعيػػا الريػػادم ، كبالتػػالق إمكانيػػة تحميميػػا الميػػزة التنافسػػية 

)ساار د عبااد ا  م مااد، مػػف العكائػػد كالربحيػػة    كاسػػتدامتيا، كالتػػق تثمػػر فػػق النيايػػة لمزيػػد
 (274ص ، 2103

لمميػػػزة التنافسػػية المسػػػتدامة مػػػف خػػػبلؿ قدرتػػػو عمػػػى  اا رئيسػػػين يضػػػا اإلبػػػداع بعػػػدن أكيعتبػػر 
استكياؼ المرص الجديدة فػى البيئػة الخارجيػة كمراقبتيػا كسػرعة االسػتجابة ليػا بانجػاز 
تطكر معيف أك عمؿ خبلؽ ، سكاء فى مجاؿ اإلنتاج كالتكنكلكجيا المسػتعممة أك إيجػاد 

لممؤسسػػة تختمػػؼ عػػف  ملمميمػػة فػػى مجػػاالت النيػػاط االقتصػػاد اطػػرؽ جديػػدة أكثػػر خممنػػ
لممؤسسػػة  قتمػؾ الطػرؽ المائمػة ، اليػ  الػذل تكػػكف محصػمتو دعػـ قػكل لممكقػة التنافسػ

 ( 210، ص 0435) غالب م مد البسيجي ،  كمف ثـ استدامتو

 المررفاا  -6 
ىػذه المعرفػة ىػق أصبحت  فمد ،  قنمجار معرفنتيجة لما يييده عصرنا الحالق مف  إ

الميػزة التنافسػية المسػتدامة لممؤسسػات الناجحػة  ـ كتحميػؽ دعػالمكرد األكثر أىمية فػى 
رجػات خالمعرفػة الجيػدة كتجسػدىا فػى يػكؿ م حصػؿ عمػى اليكـ ىى لممؤسسات التى ت
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دعـ دعامػػػػة أساسػػػػية لػػػػ، كتكنكلكجيػػػػا حديثػػػػة ، فالمعرفػػػػة اليػػػػـك أصػػػػبحت   قنتػػػػاج عممػػػػا  ك 
البيػػرية، ، فضػػبلن عمػػى أنيػػا حجػػر األسػػاس فػػق التنميػػة  المزايػػا التنافسػػية المسػػتدامة كتحميػػؽ

ػا كتكظيمنػا ، كىػى التػق  نتاجن فيق أداة لتكسػية خيػارات البيػر كقػدراتيـ ، فيػق اكتسػابنا كا 
)م ماد زرقاون ، واباو  حاص رواناي ،   ترسـ الحدكد بػيف المػدرة كالعجػز كبػيف الثػركه كالممػر

            (3، ص 2117

اسايدام  الينافسا   : ييطمب الينافس   المسيدام  لمجامرات  ميطمبات بنام الم زة -د
 ...اآليى

 تمكير مستدامة تتطمب تنافسية مكانة الجامعة تحمؽ لكى:  االستراتيجي التخطيط -
 كذلؾيان ، كخارج داخميان  كاألبعاد؛ الجكانب مختمؼ مف الجامعة يتناكؿ يامؿ، كمى
 قدرات  عمى كالكقكؼ الداخمية، بيئتيا فى كالضعؼ المكة نماط تحميؿ طريؽ عف

 المستمبمية، األىداؼ ككضة المحيطة، كالتحديات المرص كتحميؿ المنافسيف
 التمكير إلى تحتاج فالجامعة  ،األىداؼ ىذه لتحميؽ المناسبة كالكسائؿ

 التنافسية الميزة تحميؽ أف إلى تراتيجقاالس التمكير كيذىبتراتيجق، االس
 لمرصكا الداخمية، كالضعؼ المكة نماط  :مف كؿ تحميؿ عمى يعتمد المستدامة
 التنافسية الميزة كأف  .بالمنافسيف ممارنة المؤسسة بيئة فى الخارجية كالتحديات

 لممؤسسة المستمر التنافسى الكضة يعكس الذل جىتراتياالس المميـك ذلؾ ىى
 الميزة تعد المعنى كبيذا  .متمردة خدمات  صكرة فى يتجمى بحيث منافسييا، ءزاإ

 المتميز األداء خبلؿ مف المؤسسة تحميمو إلى تسعى يجيان تراتاس ىدفان  التنافسية
 طه ( المؤسسة كعمميات كأنيطة ألنظمةتراتيجية االس كالكماءات الداخمية، لممكارد
 (071، ص2116،  نوى  س ن

 ميزة إيجاد فى لممؤسسة الياممة العممية ىك االستراتيجق التخطيط بتف الحكـ كيمكف
 مجاؿ كتحديد لممؤسسة، األجؿ طكيمة التكجيات تحديد خبلؿ مف كذلؾ تنافسية؛
 المنافسيف تكجيات كتحديد كالممكنة، المتاحة كاإلمكانيات المكارد، كحصر نياطيا،
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 الخطة ككضة كالتحديات، كالمرص كالضعؼ، المكة مكاطف كتحديد مكاجيتيا، كسبؿ
 (.06ص ،2112، منصور م مد م مد (   األىداؼ لتحميؽ تيجيةترااالس

تنيػػػئة أجيػػػاؿ معمكماتيػػػة قػػػادرة عمػػػى مكاكبػػػة التمنيػػػات الحديثػػػة كتطكيرىػػػا، بكاسػػػطة  -
تطكير بيئة العائمة المتعممة كالتركيز عمق التعميـ كالتدريب المسػتمر لرفػة درجػة 

 كماءة أفرادىا كابداعيـ كتميزىـ   
ة كمخرجػػػات متكاممػػػة لتػػػكفير إيجػػػاد نمػػػاذج ميػػػركعات كمجمكعػػػة مؤسسػػػات صػػػغير  -

 فرص كظيمية ذات عكائد مالية عالية لممبادريف 
) ذك اا  مقااري وآخاارون ، تػػكفير التمنيػػات المطمكبػػة لتسػػكيؽ منتجػػات مسػػتمبمية لؤلفػػراد  -

 ( 55، ص  2105
كالمكارد كالمػدرات التػق تسػيـ فػق تحميػؽ مخرجػات يصػعب  صكؿ األعمى  التنافس  -

 يعػد مػا غالبػان  التعمػيـ تػكفير أف مػف الػرغـ فعمػى تمميػدىا ،عمى الجامعات المنافسػة 
 المطاعػات مػة ينػافس أف عميػو التعميمػى المطػاع أف إال كطنيػة،ك  سياسػية أكلكيػة
 كثيػر فيػو تسػتطية ال الػذل الكقػت فػى المحػدكدة، الكطنية المصادر بسبب األخرل

بػالتعميـ  االىتمػاـ عػف تتخمػى أف المرتمػة السػكانى النمػك ذات النامى العالـ دكؿ مف
 جمية احتياجات تكمى مكارد تكجد ال ك،  (28 ص ،2118الهاللى، الشرب نى )الهاللى
 فػى عامػة، التعمػيـ كقطػاع الحككميػة، الجامعػات تػدخؿ ثػـ كمػف الدكلػة، قطاعػات
 مػف يتطمػب ممػا األخػرل، الحككميػة كالمؤسسػات كالييئػات المطاعػات مػة تنػافس

 المانحػة الجيػات كاقنػاع المػكارد، تكزيػة عػف كالمسئكليف الميرعيف إقناع الجامعات
 التنافسػية المػدرة كتحسػيف المجتمعيػة، التنميػة دعػـ فػى مسػاىمتيا كمػدل بجػدكاىا
 السائد التكجو أصب  حيث الحاضر، الكقت فى أدعى كىذا  .ككؿ كالمجتمة لمدكلة
 كخمض الدعـ، كتمميؿ اإلنماؽ، خمض ىك عمكمان  السياسية األكساط كفى الدكؿ فى

 مبايػر تنػافس فػى الحككمية الجامعات تدخؿ كما . لمخدمات المالية المخصصات
 لما اعتبارات كتظير  .ألنيطتيا الكافية األمكاؿ عمى الحصكؿ أجؿ مف بينيا فيما
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 الجامعػات عمػى اإلنمػاؽ بػيف مماضػمة تعمػد حيػث الضػائعة، المرصػة بتكممػة يسػمى
 كغيرىـ، كالسياحة، كالصناعة، ،الزراعة  مثؿ األخرل المطاعات عمى اإلنماؽ كبيف
 مثؿ أخرل؛ كقطاعات الجامعى، التعميـ قطاع مف كالعائد اإلنماؽ بيف الممارنة فيتـ
 البػد كىنػا أفضػؿ؟ عائػدان  يػدر قطػاع فػتل السػياحة، قطػاع تطػكير أك مصػنة بنػاء

 اسػتثمارية، مؤسسػات كلكنيػا اسػتيبلكية، مؤسسات تعد لـ أنيا تثبت أف لمجامعات
 المنمعػة الكممػة قيػاس يكػكف بحيػث عمييػا، ينمػؽ مما أعمى منيا كالمنمعة العائد كأف

 عامػة، المجتمػة تيػجية عمػى بػذلؾ فتحظػى الجامعػات، لصػال  إيجابيػان  امؤيػرن 
 بمػا كالمخرجػات العمميػات تحسػيف عمػى يسػاعدىا بمػا النممػات مػف بالمزيػد كتحظػى

 التحسػيف فػى كاالسػتمرار البمػاء فػى تظػؿ كىكػذا مكانتيػا، فتتحسػف المجتمػة يميػد
 .المستمر

 عػف البحػث نحػك تجػاهاإل ضػكء فػى كذلػؾ ترعاىػا، جيػات عػف الجامعػات بحػث  -
 كتزيػد كالخاصػة، الحككميػة الجامعػات ذلػؾ فػى كييػترؾ  .لمتمكيػؿ إضػافية مكارد
 لمجامعػات، كالمػن  اليبػات مػفق يكمػ مػا جمػة أمػاـ المصػاعب مػف المنافسة ىذه
 ش رمان ه رب رتو  ، راولى ج مس )دان  لالتنافسية  البيئة فى التكتر حدة مف يزيد مما

 (61 ص ،2117 ،
 يضػيمكف طػبلب اجتػذاب فػى جامعػة كػؿ ترغػب حيػث الطػبلب، عمػى التنػافس -  

 إتماـ عمى الممدرة لدييـ متمكقكف طبلب الجامعة؛ إلى قةراكالع السمعة مف المزيد
 اختيػار محػؿ تكػكف أف كميػة أك جامعػة كػؿ تتميػؼ ك .بتمػكؽ الجامعيػة الدراسػة
 لجذب معينة رؽط باتباع الجامعات بعض فتمكـ  .المتمكقيف الطبلب ىؤالء أمثاؿ
 تكممػة المػن  ىػذه مثػؿ كانػت فا  ك  ،الدراسػية المػن  فػى التكسة مثؿ الطبلب ىؤالء

 .الجامعة مكارد عمى ثيرىاتت ليا إضافية
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 .المتميزة كاإلدارية التدريسية الييئة  -االحتماظ عف فضبلن  - اجتذاب عمى التنافس - 
 التػدريس ىيئػة أعضػاء مػف العناصػر أفضػؿ ضػـ فػى الجامعػات تتنػافس حيػث 

 .كيحسنيا التنافسية قدرتيا مف يدعـ بما كاإلدارييف
 ييػير معينػة ككميػات جامعػات كمػو العػالـ أنحػاء فمػى التمػكؽ، أجػؿ مػف التنػافس  -

 ،تحتػذل نمػاذج بمثابػة األسػماء ىػذه كأصػبحت  .كالتميػز التمػكؽ إلػى اسػميا
 العػالى التعمػيـ مؤسسػات مػف كثيػر بيػا تيتػدل المائمػة لمنكعيػة مميػزة كعبلمػات
 تكػكف كأفبرامجيػا  تطػكر أف جامعػة كػؿ كسػة فػى بتنػو المػكؿ كيبمػى . األخػرل
 ككمبػردج، ىارفػارد مثػؿ المتميػزة األسػماء مؤسسػات تضػاىى أف فػى الرغبة لدييا

 التمكؽ كىذا التميز، فائمة نكعية ذا ليككف مف برامجيا أكثر أكم  ببرنا بالكصكؿ
 كاليػدايا كاليبػات، كالمػن ، األكمػاء، التػدريس ىيئػة كأعضػاء الطمبػة بػدكره يجتػذب
 ، راولاى جا مس . )دان  الالحماظ عمق ميزتيا التنافسيسة كاسػتدامتيا  فى لمساعدتيا

 (.60-61 ص ص ،2117 ، ش رمان ه رب رتو 
 :فى دم قمي ينافس   مريب  إلى الجامر  وصول ميطمبات مأه ي د د و مكن

   التدريس ك العممق البحث فى بيا معترؼ عالمية سمعة تحميؽ   -
 جديػدان خػرج كعمػبلن م إلػىكتحكيميػا  يػابنمم الريػادمـ يمػك إيجاد أفكار مبتكرة مبدعة  -

 متطمبػاتال رؤيػة عمػى كالمػدرة اإلبػداعنكعػا مػف   يتطمػبممػا   سػكؽ العمػؿ فػق
 .خريفلآل الرؤية ىذه تتض  أف قبؿ تجاىاتاالك 
 فػى المتميػزيف كاإلبػداع المكػر كقػادة العممػى، البحػث عممػاء مػف ان عػدد امػتبلؾ  -

 نالتيػاق التػ كبػالجكائز ،رافاألقػ بيػيادة رة مبتكػ بحثيػة مخرجػات مػة امػتبلؾ .مجػاليـ
  المخرجات

 غيػر أك التعميميػة، سػكاء المجتمػة مؤسسػات مػف بيػا معتػرؼ مميػزة مكانػة تحميػؽ - 
 .التعميمية

   عالميان  متميزة تخصصات طكيرت - 
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 كتحتمظ العاممة، العناصر كأفضؿ الخريجيف أفضؿ ري كتخ الطبلب، أفضؿ جذب -
 طػبلب مػف عالية نسبةك ق الدكل المستكل عمى التدريس ىيئة أعضاء كأفضؿ بيا
 .الكافديف الطبلب مف عالية كنسبة بيا كالبحث ةراسلمد العميا ساتالدرا

 .الميتركة العممية كاألبحاث كالطبلب األساتذة حركة دزايت فى تسيـ تحالمات إقامة  -
 .ةر كبي مادية كممتمكات دخؿ امتبلؾ مة مقك  قمال رصيد امتبلؾ - 
 . كالتعميـ العممى لمبحث كداعمة عالية، جكدة ذات جامعية كبيئة بنية امتبلؾ - 
 .تنميذية كخطط تيجية،رااست رؤية لدييا ةز متمي إدارة امتبلؾ  -
 .الدكلة فى قيادية كظائؼ قتكل عمى قادريف خريجيف ري تخ  -
 .المتمكؽ اإلنجاز فى تاريخ تحميؽ - 
 ق كالعالم قالمحم المجتمة تمدـ فى بمعالية المساىمة  -
 .العالـ مستكل عمى العممية كاألقساـ الجامعات بتفضؿ الدائمة الممارنة - 
 .كمصيرىا مسارىا تحديد فى أكاديمية حرية امتبلؾ  -
 تكفير المزيد مف فرص العمؿ التى ترضى كتناسب الجمية  -
 زيادة الدخؿ المكمى كزيادة النمك االقتصادل  -
 التحرر كاالستمبلؿ مف االعتماد عمى كظائؼ ا:خريف  -
 المدرة عمى تحميؽ إنجازات عظيمة  -
 جديد ليـ  قبتكفير مناخ محمتمميؿ ىجرة المكاىب  -

 ترغب التى الجامعة مف قتمتض كمركبة عميا رئيسة أىداؼ بمثابة المتطمبات كىذه    
 كبيػرة مجيػكدات طريػؽ عػف نحكىػا تسػعى أف أفضػؿ تنافسػية مكانػة إلػى الكصػكؿ فى

 ىى ثمثؿ عديدة أىداؼ عمى مينطك  متطمب فكؿ كثيرة، فرعية أىداؼ تحميؽ تستدعى
 .منيـ متطمب كؿ لتحميؽ ككؿ الجامعة تحرؾ يستمـز كىذا ليا، متطمبات األخرل

 ىػى مسػتدامة، تنافسػة لمكانػة لتصػؿ المتطمبػات ىػذه تمبيػة تسػتطية التػى كالجامعػة    
 األسػاس فى ىى كالتى متمدمة، كبيرية كمادية مالية كمكارد كأدكات كسائؿ تمتمؾ التى
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 .ليػا تكجيػو إعػادة دكف المػكة مػف لمزيػد متػؤد ثػـ كمػف . المتمػدـ التنافسػى األداء نتػاج
 التػى الماعػدة باعتبػاره لمجامعػة مثػالى لنمػكذج ترسػخ المتطمبػات ىػذه أف يعنػى كىػذا
 فيبلن  يعد ذلؾ كدكف تحميميا، ينبغى

احملىر الثالث :العالقت بني التنافسةٍت املسةتذامت والزٌةادة فةى املسؤسسةاث )اجلامعةت 
 الزٌادٌت (  

 

 عمػى بتسػره العػالـ إف إذ . العالميػة التنافسػية أركػاف أحػد الرياديػة  جامعػةال تعػد    
 نكعيػة لنممػة اإلنسػانى المجتمػة كيتتىػب، األفػؽ فى بكادره الحت جديد عصر ميارؼ

 سػرية دينػامى مجتمة يؾ ببل لكنو بعد، معالمو تتحدد لـ مجتمة . جديد مجتمة نحك
 رادهأفػ كأدكات أعمالػو، كأنمػاط كتنظيماتػو أيػكالو فػى لمكاقػة بيػدة مغػاير التغيػر،

 العالـ سمات فتحد . المجتمعية المنظكمة عناصر بيف تربط التى كالعبلقة كمؤسساتو،
 كعناصػرىا، المػكة تحكمو الذل التمكؽفق  يتمثؿ الذل الحضارل السباؽ ىك المعاصر

 بيػا يػرتبط كمػا كتكنكلكجيػا كعمػكـ ثمافػة مػف اليػعكب تنتجػو مػا عمػى اليكـ تعتمد كىى
 انتصػار فػإف لذلؾ . عصرل اجتماعى كارتماء عمبلؽ اقتصادل نمك مف عمييا كيمكـ

 اإلنتػاج رافػؽم ثػـ كالمعمػؿ المدرسػة فػى بػدايتيا اقتصػادية قضػية أصػب  اليػعكب
 (5، ص 2100 ،  ب ش عمى عمىو  ،ران بد جم ل راه مإب (كالخدمات

 المؤسسػات مػة مؤسسػاتيا تنافسػية متمثػؿ فػق  الدكلػة تنافسػية فػى األصػؿ كػاف كلمػا
 األسكاؽ فى عالية تنافسية راتقد تمتمؾ التى فالمؤسسات األخرل، الدكؿفق  يةالمياب
، 2104 ، أباوبكر البشا ر م مد سارة)  دكليا  رادأف معيية مستكل رفة عمى قادرة العالمية

  راتقػد ذات رياديػة لمؤسسػات يحتػاج لمدكلػة التنافسػية المػدرة تحسػيف فػإف ،(27ص 
 ةالمجتمػ فػق تغييػر ككيمػة تعتبػر)الجامعػات (  الرياديػة ؤسسػاتالمف ،  عاليػة تنافسػية

 العمؿ فرص إيجاد فق الريادية تسيـك   الذم يسعى إلى تحميؽ التنافسية كاستدامتيا ،
 الممػر مػف يحػد ممػا ،كمعرفػة الثمافػات المطمكبػة فػق سػكؽ العمػؿ  الطكيؿ المدل عمى

 إلػى اإلنتاجيػة متدنق مستكل مفيا كتحكيم المكارد استخداـ فق الكماءة كرفة كالبطالة،
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 الػدكؿ مػف الحديثػة التكنكلكجيػا كأدكات ككسػائؿ أسػاليب كنمػؿ فيتػكطك  ،عػالق مسػتكل
 تمثػؿ،األمر الذم يساعد عمػى تطػكر المجتمعػات كتحميػؽ التنافسػية بيػنيـ   ك المتمدمة
 العمػـ بػيف أك كالعمػبلء العممػاء بيف( طريمنا    Entrepreneurshipأيضا )  ةيالرياد

كسػمة كخػدمات  ميػركعات إيجػاد خبلؿ مف كاألسكاؽ، العمكـ بيف مجكةالسد ك  كالسكؽ،
 (Hisrich and Peters , 2002,p.17)جديدة ثمافات مطمكبة فق سكؽ العمؿ 

  
نخراط أك المؤسسة التى ليس لدييا ثمافات مطمكبة فى سكؽ العمؿ ال يمكنيا االف     

تككف نادرة أك ال يستطية أف يممدىا أحد، لذا فإف المؤسسة التى  قتعديؿ ثمافتيا لك
تيجة االبتكار التعاكنى ىى التى تكلد تمكقان مستدامان كتستطية البماء فى سكؽ العمؿ 

  لمدة أطكؿ
مساىمة التنافسية فى كما تبرز العبلقة الكثيمة بيف الريادية كالتنافسية فمف خبلؿ  

تحافظ عمى الدفاع عف مزايا كؿ نياط مف أنيطة المؤسسة إذا تجعميا المؤسسات 
 كانت ريادية كفريدة فى سكقيا

  وباليالى إبقام  عناصر كث رة يمرب دورًا مهمًا فى ال حاظ عمى الر اد وهناك
  :الينافس   مس طرة منها 

كمف  جديدة أسكؽإليجاد  فاعمة كسيمة أنو عمى ناي  ريادم ميركع ألمالنظر  -
 االقتصادم كالنمك اإلنتاجية كزيادة كاالبتكار اإلبداع كممارسة ،ثـ محاربة البطالة

ك الذم بدكره يحمؽ التنافسية فق ضكء المكة التق تمؼ  اليخصق الدخؿزيادة ك 
(  STOREY,2008,p.3)تراكمية    بصكرة الثركة كخمؽ كاالبتكار، اإلبداع خمؼ

  ، .(Mokaya et. Al,2012,p.128) 
  معرفة مدل نمكذ المؤسسة فى سكؽ العمؿ البلزمة لمنمك المستمر -
التعامؿ معيا، كرعاية ثمافة إلى  ؤسسةالتعرؼ عمى طبيعة البيئة التى تسعى الم -

 ( Nguyen, N., 2008 , p.8)ا  الجامعة الريادية كتطكيرى
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 أساسية؛ كظائؼ أربة مف خبلؿ النمكلضماف تيا دار ا  كحمايتيا ك تراكـ المعرفة   -
 فى كالمياركة المعرفة، كتخزيف المعرفة، كصمؿ المعرفة، عمى الحصكؿ : ىى
 عمى قدرتيا زيادة السيؿ مف ليس بتنو قتع أف المؤسسة كعمى  .المعرفة إنتاج
 عاممة كقكل كتكنكلكجيا، ماؿ سأر  يتطمب ىذا ألف قصيرة، فترة فى المعرفة إدارة
 ((Liu, Pang – Lo, et. al , 2004, pp. 975-976  مدربة

 عمميات معرفة عمى المدرة كتيمؿ بيئة أم فق الميركعات ايجاد عمميات فيـ -
 ،الميركع حياة راحؿم مف مرحمة أم فق  أر تط قد التق الميركعاتإيجاد 
 .التحديات تمؾ مة التعامؿ كيمية عمىكالمدرة  التحديات عمى كالتعرؼ

 المكرة كتمييميا، إيجاد كيمية كتيير إلق المدرة عمق العامة الريادية راتالمد تنمية -
 مف لتعمـا ك  بيـ، التتثر يمكف الذيف راداألف كتحديد كمرص، الميكبلت كرؤية
 الذات كرؤية بكماءة، العبلقات دارةا  ك  األعماؿ، احتياجات كتمدير العبلقات، خبلؿ

 .المصمحة أصحاب بعيكف كالميركع

 (01، ص4102المخالفي ،  طاهر الملك ) عبد

التى تتثر فى  الريادية  كالمعتمدات كالسمككياتكالميارات تنمية مجمكعة الميـ   -
لتدعيـ مخرجات أك إمكانيات المؤسسة ، مخرجاتيا  فى جعؿ األفراد ريادييف أـ ال

 المدرة عمى  :مثؿكبالتالى الحماظ عمى مزاياىا بيكؿ مستداـ  ،فى سكؽ العمؿ 
 األعماؿ يبكات كتطكير ، المبادرة كأخذ ، الذاتق لتحكـاك ،  المرص عف البحث

 راتيجقاالست التمكير كامتبلؾ كاالستمبللية المرارات تخاذاك 
 (9، ص 4102المخالفي ،  طاهر الملك )عبد     

 ىيكؿ تمثؿ كالتى الخمس، التنافسية المكل لمكاجية مبلئمة راتيجياتاست تطكير -
 كالتعميـ كاألجنبية، الخاصة كالجامعات التمميدية، الجامعات : كىى المنافسة

 كقكة بعد، عف كالتعميـ حالممتك 
 الد ن حصال) كضغكطيـ المصال  أصحاب كقكة كاحتياجاتيـ، المستميديف

 ( 061، ص 2105ي،الس سى
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 كالمساعدة الرئيسة األنيطة تحسفراتيجيات است خبلؿ مف التنافسية متطمبات تمبية -
 المنمعة، – الكممة تحسيف راتيجيةكاست األداء، فعالية تحسيف استراتيجية  :مثؿ
 فى جكىرية راتتغيي راءإج  راتيجيةكاست ،قالعالم السكؽ راؽاخت راتيجيةكاست

  الخدمات
 قعال تدريب بتمديـ ذلؾ يتحمؽ ك .لدييا البيرية المكارد مف االستمادة حسف -

 كزيادة حماسيـ، كحيد البيرية المكارد قدرة كتنمية كتكظيؼ بناء كحسف الجكدة،
 كذلؾ  .كالمجتمة لممرد الياممة التنمية تعزيز أجؿ مف كالتغيير المعرفة عمى المدرة
 عمى كالمدرة المستمر، التعمـ عمى المدرة : ىى ؛قدرات  عدة امتبلؾ خبلؿ مف

 خبلؿ مف المعرفة مجتمة مة قالذات التكيؼ عمى كالمدرة المتميز، كاإلنتاج اإلبداع
 كالتكيؼ التغيير كسرعة فريؽ، فى قالتعاكن كالعمؿ لمغامرة،اك  المبادأة كحر  امتبلؾ
 عمى المائمة المنافسة عمى كالمدرة كالبماء، العيشفق  الجديدة الطرؽ كامتبلؾ
 ،قالتنافس قالكع كتسابإب كذلؾ كالتحالؼ، ،قالجماع كالعمؿ التعاكف، أساليب

 راتيجيةاست األساسفق  ىى التنافس عمى فالمدرة . المنافسة فى بمعالية راكيـيا  ك 
   البيرية المكارد قدرة لبناء

Jian – Xin, Zhang & Liao Hong – Zhi , 2010,pp. 83-84).) 
 المؤسسات بتداء المؤسسة أداء ممارنة يتـحيث  بالمنافسيف المرجعية الممارنة -

 األخرل
 األداء بيف المجكة تحديد بيدؼ كذلؾ  .المجاؿ فى كالريادة التمكؽ ذات المنافسة

 كالذل قالمثال
 اتخاذ ثـ كمف . المؤسسة أداء يمثمو الذل قالمعم كاألداء منافس، أفضؿ أداء يمثمو
 التدابير كافة

 كتتعمـ الممارنة مف المؤسسة تستميد كبذلؾ  .المجكة ىذه تمميؿ عمى لمعمؿ البلزمة
 مف الكثير
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 ما كل  )متميزة تنافسية مكانة إلى لمكصكؿ كيركالتط النمك كمتطمبات أسباب ك جكانب
  الحونس صموئ ل

 قكبالتالى فإف ىنالؾ عبلقة قكية بيف التمكؽ التنافس( 30- 29 ص ص ، 2119 ،
لممؤسسة الذل يتنامى مة ريادية األفراد فييا كالتى تؤثر بمكة عمى أف  مكاالقتصاد

التنافسية كالريادة لمكاصمة تتثيرىا فى تحمؽ  قتككف ناجحة فى اكتساب المعرفة كبالتال
 .العمؿ  سكؽ
 

حتقٍةق املزاٌةا  املقرتح لذور اجلامعةت الزٌادٌةت فةى دعةم و : التصىر  زابعاحملىر ال
 املستذامتالتنافسٍت 

     فلسفت التصىر املقرتح

ذات فاعميػػة  تعػػدالجامعػػة الرياديػػة يسػػتند التصػػكر الممتػػرح عمػػى فمسػػمة مؤداىػػا أف     
قامػة إ ميمة فق تحميؽ كدعـ المزايا التنافسية المستدامة  لما تتمتة بو مف قػدرتيا عمػق

لػدييـ أفػراد  مػف قبػؿمكجػكد بالمعػؿ أك تكسػعة ميػركع  ة إبداعيػة كمبتكػرة جديػد اريةمي
أفكػػار إبداعيػػة ك لكػػف ال يمتمكػػكف المعرفػػة كالمصػػادر إلدارة كنجػػاح تمػػؾ الميػػارية فػػق 

زيادة  ، باعتبارىا  كيانات حاضنة كمساىمة بمكة فى التنمية االقتصادية كسكؽ العمؿ 
بعادىػا تكمػف ثػـ تحميػؽ المزايػا التنافسػية المسػتدامة ، بحيػث تسػتطية ب،  قالدخؿ المكم

المختممة التغمب عمق معكقات التحكؿ نحك الجامعة  الريادية كمػف ثػـ تحميميػا كدعميػا   
  كىك ما يمكف تحميمة مف خبلؿ ىذا التصكر الممترح 

 ركاصز التصىر املقرتح:
 التػق المعرفػة إنتػاج فػق عمييػا يعػكؿ إذ حيكيػة أكثػر ىػق الجامعػة الرياديػة إف  8

 .افسيةالتن الميزة مصدر لتدعيـ تعتبر
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 تحميؽ المؤسسة الجامعية تستطية حتى حتمينا مطمبنا أصبحت التنافسية الميزة  0
 .التنافسية البيئة فق كالبماء النمك

 خبلؿ امتبلؾ تكنكلكجيػا مف التنافسية الميزة تدعيـ فق تسيـ الجامعة الريادية  3
 االتصاالت كتطبيميا مف قبؿ جمية األفراد فييا   ك المعمكمات

 المدرات عمى استغبلؿ العالمية الريادة إلى الطامحة التعميمية المؤسسات تعمؿ  4
 الرياديػة خدمػة فػق كتسػخيرىا كتكجيييػا التعميميػة الييئػات لػدل اإلبداعيػة
 المستدامة  كالتنمية

بتػػػػدبير إمكانياتيػػػا البيػػػػرية كالتمنيػػػة كالماديػػػػة  بالمعرفػػػةتمػػػـك الجامعػػػة الرياديػػػػة   5
المناسبة بما يحمؽ ليا المدرة عمى تمػديـ مخرجػات مػف المػكرد البيػرم المتميػز 

 المتصؼ بالمدرات كالميارات المناسبة الحتياجات المؤسسات المختممة 
كسػػائميا كعممياتيػػا  تعمػػؿ الجامعػػة الرياديػػة عمػػى تنميػػة ك تطػػكير إمكانياتيػػا ك  6

حمػػػػؽ ليػػػػا قػػػػدرات عاليػػػػة لمكفػػػػاء بالطمػػػػب المتكقػػػػة عمػػػػى المػػػػكارد البيػػػػرية بمػػػػا ي
 المتميزة فق فترات زمنية قادمة 

تعػػد الجامعػػة الرياديػػة خططيػػا اإلسػػتراتيجية كالتيػػغيمية بػػالتكافؽ مػػة مسػػتكيات   7
المعرفػػػػة العمميػػػػة كالتطػػػػكرات التمنيػػػػة فػػػػق مجػػػػاالت التعمػػػػيـ كالتػػػػدريب كالتتىيػػػػؿ 

كمػػا تسػػػتند إليػػػو مػػػف دراسػػات عمميػػػة كبحػػػكث تطبيميػػػة  كتنميػػة المػػػكارد البيػػػرية
الميارة كتطكير تمنيات األداء مستكيات تيدؼ إلى تنمية المحتكيات المعرفية ك 

 بما يتناسب كالمستكيات التمنية السائدة فق المؤسسة 
تسػػػػػعى الجامعػػػػػة الرياديػػػػػة البتكػػػػػار ك تحػػػػػديث تمنياتيػػػػػا كمصػػػػػادرىا المعرفيػػػػػة   8

ادر اإلنتاج المعرفػق العػالمق كتطكيعػو لممتضػيات بالتكاصؿ اإليجابق مة مص
البيئػػػة المحميػػػة، كذلػػػؾ بػػػاالقتراب مػػػف عمبلءىػػػا كرصػػػد احتياجػػػاتيـ كميػػػكبلت 

 األداء كمتطمبات تطكيره 
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تتابة الجامعػة الرياديػة  التطػكرات فػق سػكؽ العمػؿ كتركيبػة المجتمػة ، كتعمػؿ   9
اتيػا بمػا يكاكػب تمػػؾ عمػى تطػكير إسػتراتيجياتيا كخططيػا كبرامجيػا ككافػة فعالي

 التطكرات  
تسعى الجامعة الريادية إلى بناء قدراتيا التنافسػية كاكتسػاب ميػزات تكاجػو بيػا   82

 األجنبية  المنافسة التق تيدد المؤسسات مف المصادر المحمية ك
إلى مكاكبة التمنيات التق تستخدميا مصادر المنافسػة  تسعى الجامعة الريادية  88

 األجنبية بما ليا مف إمكانيات عالية كتمكؽ تمنق كعممق  
تمتػػـز الجامعػػة الرياديػػة بالمعرفػػة باألصػػكؿ كاألعػػراؼ المينيػػة ، كتمػػـز أنمسػػيا   80

كالعامميف فييا بإتباع تمؾ األصكؿ كاألعراؼ كتنمية الجكانػب االحترافيػة فػييـ، 
تكفير اليػركط كالممكمػات التػق تسػم  بالكصػكؿ إلػى مسػتكيات األداء كمف ثـ 

 المتعارؼ عمييا عالميان  
 

 أهذاف التصىر املقرتح وآلٍاث حتقٍقه 
يتمثػػؿ ىػػدؼ التصػػكر الممتػػرح فػػق التعػػرؼ عمػػى دكر الجامعػػة الرياديػػة فػػق تحميػػؽ     

تصػػكر الممتػػرح إلػػى كدعػػـ الميػػزة التنافسػػية المسػػتدامة ، كتنمسػػـ آليػػات تحميػػؽ أىػػداؼ ال
 قسميف   
آل ااات خاصاا  بك ح اا  يكااو ن الجامراا  الر اد اا  وك ح اا  يأس سااها ، و مكاان  [1]

 ي ق ع ذلك من خالل ...............
 .المحيطة البيئة مة يتناسب جديد تنظيمق ىيكؿ بناء  8
 .متكامؿ معمكمات نظاـ بناء  0
 .العالميةالمحمية ك  الحككمية التعميمية المؤسسات مة العبلقات تكطيد  3
 المعػايير عػف فضػبلن  التعمػيـ مجػاؿ فػق الجػكدة لضػماف الدكليػة المعػايير إتبػاع  4

 .األخبلقية
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 .كماءتيـ كرفة المؤسسات تمؾ فق التعميمية الككادر كتدريب تطكير  5
 .المتميزة ك بداعيةاإل فكاراأل تدفؽ جؿأ مف كالتمنق المادم الدعـ تكفير  6
 البحػكث مجاؿ فق كالطمبة التعميمية الككادر لدل بداعكاإل االبتكار ثمافة نير  7

 .العممية
نحػك الرياديػة  التعميميػة المؤسسػات لتكجيو عالمية استيارية جيات مة التعامؿ  8

 كدعـ كتحميؽ المزايا التنافسية المستدامة  
 

آل اااات خاصااا  بيحر ااال دور الجامرااا  الر اد ااا  فاااي ي ق اااع ودعااام الم ااازة  [2]
 المسيدام :الينافس   

   

تحكيػؿ دكر الجامعػػة مػػف التركيػػز عمػػى التكظيػػؼ إلػػى التركيػػز عمػػى مبػػدأ الحصػػكؿ   8
عمػػػق فػػػرص العمػػػؿ  كىنػػػاؾ فػػػارؽ كبيػػػر بينيمػػػا، فالجامعػػػات التمميديػػػة تسػػػعى إلػػػى 
البحث عف تكافؽ مخرجاتيا مة متطمبات التكظيػؼ فػق سػكؽ العمػؿ، فػق حػيف أف 

طػبلب قػادريف عمػى  الجامعة الريادية تبنق كتصمـ مناىجيػا كتخصصػاتيا لتخػري 
إيجاد فرص العمؿ فق السكؽ  كىذا الدكر الجديد يعنػق أف تتمحػكر منػاى  كطػرؽ 
التدريس حكؿ استثمار األبحاث كاألفكار كالمخترعات لتمكف الجامعة مف أف تسيـ 
ستدامتيا ، كُتعد خريجيا إلى حياة عممية أكثػر تعميػدان كأقػؿ اسػتمراران  فق التنافسية كا 

ة الكظيمػػػة المؤقتػػػة، كعمػػػد العمػػػؿ المبنػػػق عمػػػى الجػػػدارة، كالتنمػػػؿ تتكافػػػؽ مػػػة طبيعػػػ
الدكلق، كالتكاصؿ الثمافق ، كاالعتماد األعظـ عمػى تكظيػؼ الػذات  كبيػذا المعنػى 
تتحػػػكؿ اليػػػيادة الجامعيػػػة مػػػف ككنيػػػا كثيمػػػة التكظيػػػؼ المسػػػتديـ إلػػػى ككنيػػػا مجػػػرد 

 بطاقة دخكؿ إلى عالـ العمؿ  
المصػػػػػػمحة مػػػػػػف المطاعػػػػػػات العامػػػػػػة كالخاصػػػػػػة اليػػػػػػراكة الحميميػػػػػػة مػػػػػػة أصػػػػػػحاب   0

كالخػػريجيف  فالمنػػاداة باليػػراكة مػػة أصػػحاب المصػػال  المحيطػػيف بالجامعػػة مطمػػب 
قػػديـ تسػػعى كثيػػر مػػف الجامعػػات إلػػى الحػػرص عمػػى تطبيػػؽ بعػػض مبلمحػػو  لكػػف 
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المطمكب ىك اليػراكة المتكازنػة التػق تتػي  لمجامعػة االسػتمادة كالتماعػؿ مػة اليػرائ  
المجتمػػة المحمػػق كالتػػق يػػتتق فػػق ممػػدمتيا الخريجػػكف الػػذيف يعتبػػركف  المختممػػة فػػق

أصػػػكالن اسػػػتثمارية ضػػػخمة حػػػيف تحسػػػف الجامعػػػة التكاصػػػؿ معيػػػـ بمميػػػكـ التمحػػػكر 
حكؿ الطالب  ىذا إضافة إلى أىمية التركيز عمى يراكة المنيغت الصغيرة، كركاد 

ء الميػػػػػارية الميػػػػػركعات، كالجمعيػػػػػات غيػػػػػر اليادفػػػػػة لمػػػػػرب ، كالتكسػػػػػة فػػػػػق إنيػػػػػا
 الميتركة، كالمنيغت الصغيرة المعززة لبناء ثمافة الريادية فق المجتمة المحمق  

نمػػؿ التمنيػػة كالمعرفػػة كيػػتـ ذلػػؾ بالتكاصػػؿ الكثيػػؽ مػػة الجامعػػات الغربيػػة كاليػػرقية   3
المتمدمػػة فػػق مجػػاالت الرياديػػة  كمػػف كسػػائؿ نمػػؿ التمنيػػة إقامػػة الكحػػدات العمميػػة، 

م  الممكيػػة المكريػػة كالحاضػػنات االفتراضػػية  تمػػؾ الحاضػػنات كمراكػػز االبتكػػار كبػػرا
التػػق يمتػػد دكرىػػا مػػف تيػػجية األعمػػاؿ الحػػرة الصػػغيرة داخػػؿ الجامعػػة مػػركران بتمػػديـ 
الخدمات االستيارية كالتجييزات المكتبية كحتى استضافة الميػارية كرعايتيػا حتػى 

الحمػػزكف الثبلثػػق تتخػػرج مػػف الجامعػػة  كمػػف خبلليػػا يػػتـ تجسػػيد مػػا يسػػمى بنظريػػة 
المرتكز عمى الجامعػات كقطاعػات األعمػاؿ كالحككمػة كالمعػزز بالتكأمػة المدركسػة 

 مة الجامعات المتمدمة فق المجاالت المنيكدة  

التعميـ المائـ عمى اإلبداع كاالبتكار، فاألساليب التمميدية لمتعميـ المػائـ عمػى التممػيف   4
ديث فضػبلن عمػى أنيػا عػائؽ كبيػر أمػاـ كالحمظ لـ تعد تناسػب التعمػيـ الجػامعق الحػ

بنػػاء الجامعػػة الرياديػػة  فالرياديػػة تتطمػػب تعميمػػان قائمػػان عمػػى تكليػػد األفكػػار كالتتمػػؿ 
طػػػبلؽ العنػػػاف لئلبػػػداع المتحػػػرر مػػػف النمطيػػػة  كمػػػا يتطمػػػب التمكيػػػر  كاالبتكػػػار، كا 

ىػػذا الريػػادم أف يتمحػػكر الطالػػب عمػػى مميػػـك ''المنيػػتة'' أثنػػاء الدراسػػة الجامعيػػة  
المميكـ الذم يكجو التمكير كاإلبداع إلى مككنات كأنيػطة كميػارات بنػاء ''المنيػتة'' 

 كيصب  التعميـ التطبيمق المجاؿ اليائة ألساليب التعميـ الجامعق  
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كما أف التعميـ االبتكارم المائـ عمى اإلبداع كاالبتكار يتطمب تبنق النظاـ التعميمق     
الػػػػػب فرصػػػػػة تعػػػػػدد التتىيػػػػػؿ كاالختيػػػػػار مػػػػػف بػػػػػيف متعػػػػػدد التخصػػػػػص الػػػػػذم يتػػػػػي  لمط

التخصصػػات المتنكعػػة ممػػا ينمػػق سػػعة األفػػؽ، كرحابػػة التمكيػػر، كربػػط األفكػػار، كيكجػػد 
مناخػػان تعميميػػان متعػػدد األبعػػاد التخصصػػية يسػػيـ فػػق الكصػػكؿ إلػػى فكػػرة يمكػػف تحكيميػػا 

 إلى ميركع منت   

كية لؤلفراد فكجكد اإلدارة الكاعية الميادة المادرة عمى تكفير اإلمكانات المادية كالمعن  5
بتىمية التكجو نحك الريادية كالممتنعة بغليات بناء جيؿ المعرفة كالتحكؿ نحك 

االقتصاد المعرفق ىك أحد أىـ عناصر بناء الجامعة الريادية  فنير ثمافة الريادية 
يز يتطمب كقتان طكيبلن كبرام  متنكعة كتعيدان مستمران  ىذه الميادة يجب أف تتم

باإليماف العميؽ بالمكرة، كالتبنق الجاد لمميكـ الجامعة الريادية، ككضة الخطط 
االستراتيجية ليا، كالبرام  التنميذية لمراحميا  كمف ذلؾ استحداث البرام  الداعمة 
لبناء ثمافة الريادية فق التعميـ الجامعق مثؿ مراكز التميز ، كاألندية كاليركات 

 قيمة -ة العمؿ، كزمالة كمسابمات األعماؿ كغيرىا الطبلبية، ك منافسات خط
 العممق الكاقة فق المتحمؽ كتطبيميا اإلبداع مستكل مة ترتبط التنافسية الميزة

  .لممؤسسة
 التعظػيـ الطبيعيػة المتاحػة مػة  جديػدة لممػكارد بػدائؿ إيجػاد عمػى لمعمػؿ التكجػو  6

 فضػبلن  . ليػا إىػدار أم كبػدكف الكقػت الطبيعيػة بػذات لممػكارد المتحمػؽ لبلسػتخداـ
اإلنتػاج  عمميػات خػبلؿ كانػت سػكاء سمبية تتثيرات أم مف لحماية البيئة العمؿ عف
 مة يتكافؽ لعمؿ المؤسسة  متمايز تكجو ما يمثؿ كىذا . ماقبميا كحتى مابعدىا أك

 الممدمة المنتجات تككف ك أف كآمنة ببيئة نظيمة العيش فق ك رغبتو المجتمة إرادة
اإلنسػانية  لحاجاتػو كاالسػتجابة البيئيػة تكجياتػو مػة المؤسسػات  متكافمػةقبؿ  مف لو

 الكقت  بذات
 كضة مجمكعة مف المتطمبات لمكاجية معكقات التكجو نحك الجامعة الريادية   7
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اتخػػاذ مجمكعػػة خطػػكات جديػػػة فػػى تيػػخيص المعكقػػػات كأنكاعيػػا كمعرفػػة أسػػػبابيا   8
باسػػػتمرار ىػػػدفيا لمعالجػػػة ككضػػػة حمػػػكؿ اسػػػتراتيجية منطميػػػة كحسػػػب األكلكيػػػات ك 

المعكقات كتػذليميا مػف جيػة، كتحميػز المؤسسػة باسػتمرار باتجػاه المزيػد مػف الريػادة 
 مف جية أخرل  

احتػػػكاء المعكقػػػات ك العمػػػؿ عمػػػى تحجيميػػػا لمصػػػال  المؤسسػػػق عمػػػى نحػػػك يمكػػػف    9
الميػػادات اإلداريػػة مػػف تخميػػؼ كطػػتة متطمبػػات التحػػكؿ نحػػك الجامعػػة الرياديػػة كفػػى 

لػػدكر المتميػػز لػػو  إذ تتطمػػب الريػػادة أف يكػػكف الريػػادم لديػػو المػػدرة المائمػػة إظيػػار ا
 المتمكقة لتحميؽ األىداؼ عمى الرغـ مف المعكقات كالتعارض كالنكسات كالميؿ 

االستمرار فى مكاجية اليدائد، كالتحديات غير المعركفة كاألخطار كالتعمـ مف   82
الدكلية  كاتخاذ خطكات عممية عمبلنية  الميؿ كالثمة كالمدرة عمى التعامؿ مة البيئة

 فى السعى لتحميؽ األىداؼ  
استثمار المدرات كالمكارد المتاحة عمى نحك أفضؿ يساعد المؤسسة فػى تجنػب   88

العديد مف المعكقات كزيادة قدرة المؤسسة عمى تحميؽ أىداؼ المؤسسة الرياديػة إذ 
عد التكجػو الريػادل فػى استنت   أف معالجة ىذه المعكقػات عمػى نحػك تػدريجى، يسػا

زيػػادة العكائػػد كتحسػػيف االسػػتثمار  كعنػػدما يحمػػؽ المػػادة النجػػاح فػػى اتخػػاذ المػػرارات 
الصػػحيحة، فػػإف ذلػػؾ يسػػيؿ مػػف إزالػػة كافػػة المعكقػػات كمػػف ثػػـ يصػػب  اإلبػػداع أمػػران 

 متلكفان  
مػػػف خػػػبلؿ االختػػػراع ك  تحػػػكؿ كتغيػػػر رأس المػػػاؿ المكػػػرم إلػػػى قيمػػػة سػػػكقية  80

 االبتكار 
السػتخبلص المعرفػػة الكامنػة كتحكيميػػا إلػى أصػػكؿ فكريػة   أم أصػػكؿ السػعق   83

 معمنة كمممككة لممؤسسة  
التكثيػػػػػػؽ المنػػػػػػتظـ كاليػػػػػػامؿ لكافػػػػػػة العمميػػػػػػات المكريػػػػػػة   عمميػػػػػػات التخطػػػػػػيط،   84

الدراسػات، التصػػميـ، التغييػػر كالتطػكير،     التػػق تػػتـ فػق المؤسسػػة كتتكيػػد حمكقيػػا 
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بسػػبب ميػػاركتيـ فػػق ىػػذه العمميػػات كتمنػػيف فيمػػا يتحصػػؿ عميػػو األفػػراد مػػف معرفػػة 
 أسمكب استمادة المؤسسة منيا 

التكجػػو إلػػى عصػػر المعرفػػة باعتبػػاره مكجػػو لؤلسػػاليب التػػق تتبعيػػا المؤسسػػات   85
 لتكليد، كتداكؿ ك استثمار األصكؿ المكرية التق تمتمكيا ىذه الجامعات الريادية 

 

 معىقاث تنفٍذ التصىر املقرتح :
التغييػػر، فػػالتغيير مرفػػكض فكثيػػر مػػف الجامعػػات قػػد اعتػػاد عمػػى عػػدـ الرغبػػة فػػق  -

 العمؿ الركتينق، فالكثير منيا رافض االبتكار كالتغيير 

لتنميذ ىذا التصػكر الممتػرح نحػف نحتػاج إلػى كػكادر عمػى مسػتكلن عػاؿا مػف الكمػاءة  -
 كالتمتة بركح االبتكار كىـ قمة 

تعميػػد البيئػػة الداخميػػة لممؤسسػػة،  طبيعػػة اإلدارة الجامعيػػة نمسػػيا ممكػػف أف تزيػػد مػػف -
كيمكػػف أف تػػؤدل إلػػى ميػػكبلت أخبلقيػػة كتسػػبب أضػػراران لممؤسسػػة نتيجػػة تركيزىػػا 

 عمى األعداد كالكـ عمى حساب الجكانب األخبلقية فى المؤسسة  
السياسػػات كاإلجػػراءات الجامعيػػة    قػػد تمػػـك اإلدارة بإحبػػاط المبػػدعيف ممػػا يجعميػػـ  -

ظيمػػػق الرسػػػمق  إذ يمكػػػف أف يحػػػدث اليػػػعكر باإلحبػػػاط ينحرفػػػكف عػػػف الييكػػػؿ التن
كالتناقض ك اإلزدكاجية  فمد تيتـ اإلدارة  بتمبية التكقعات التنظيمية كبضة معػايير 
متعارضة كقد تيتـ باألفكار الجديدة دكف االىتماـ بغثارىا عمى المؤسسة فػى األمػد 

 البعيد )عندما تككف اإلجراءات معمدة ككثرة المكافمات(  
اب التكجػػػو االسػػػتراتيجى   عنػػػدما ال تكجػػػد رؤيػػػة كاضػػػحة لمجامعػػػات كضػػػعؼ غيػػػ -

االلتزاـ ككذلؾ فى حالة عدـ كجكد قدكة فى اإلدارة العميا، كضعؼ التكجيو اليادؼ 
، مما يؤدل إلى عدـ تحميػؽ األىػداؼ المطمكبػة، ككػذلؾ غيػاب األىػداؼ الخاصػة 

فمى ىػذه الحالػة تكػكف األنيػطة باإلبداع كاالستراتيجيات البلزمة لتحميؽ األىداؼ  
الريادية قيد الصدفة غير مستمرة  كعندما ال تسعى اإلدارة عمػى نحػك جػدل لتػذليؿ 
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الميكد التمميدية ككسػرىا لبلسػتمادة مػف المػرص المتاحػة فػإف ذلػؾ ييػكؿ عائمػان كبيػران 
 لتحميؽ الريادة  

المعكقػػػات األخػػػرل األفػػػراد   قػػػد يكػػػكف األفػػػراد مػػػف أكثػػػر المعكقػػػات تػػػتثيران ممارنػػػة ب -
كبخاصة عندما يتسابمكف فى تخزيف كاكتناز المكارد كالمعمكمات الخاصة كالمعرفػة 
الضػػػمنية كمماكمػػػة قنػػػكات االتصػػػاؿ كييػػػكمكف جيػػػكد تعاكنيػػػة مريبػػػة )بػػػؿ كلػػػدييـ 
يػػػككؾ  حػػػكؿ الجيػػػكد التعاكنيػػػة المطمكبػػػة( ككجػػػكد تحيػػػز مػػػف يػػػتنو إعاقػػػة عمميػػػة 

  الريادة 

الجامعيػػة  فيػػق أيضػػان تسػػيـ فػػى خمػػؽ عػػدد مػػف المعكقػػات  كفيمػػا يتعمػػؽ بالمؤسسػػة -
المحتممػػػة إلػػػى جانػػػب معكقػػػات السػػػكؽ   مػػػف التمػػػدير غيػػػر الكػػػافق لبلحتياجػػػات، 
كالتميػػػيـ الخػػػاط  لطمػػػب السػػػكؽ، كضػػػعؼ كقمػػػة الخطػػػط البديمػػػة كقػػػت األزمػػػات ، 

    .كضعؼ التزاـ اإلدارة العميا باإلبداع، كالتكقعات غير المنطمية
انيف كاإلفػػراط فػػى المػػكائ  ىػػق ميػػكمة بحػػد ذاتيػػا  كالجامعػػات التػػى لػػدييا زيػػادة المػػك  -

عػػػبء عػػػػالق فػػػى المػػػػكائ  التنظيميػػػة أقػػػػؿ دعمػػػان لمريػػػػادة ، إذ الغػػػرض مػػػػف المػػػػكائ  
كالتعميمػػات تسػػييؿ العمػػؿ كانتظامػػو كليسػػت غايػػة تسػػعى المؤسسػػة لتحميميػػا  فكػػؿ 

ككذلؾ كمما تػزداد المػكائ  إبداع يحتاج إلى مركنة ك تسييبلت كتبسيط اإلجراءات  
 تؤدل إلى المزيد مف المساد 

 

  خامتت البحث :
مػػف الممػػاىيـ  الجامعػػة الرياديػػة عتبػػر ت السػػعق نحػػك التنافسػػية كاسػػتدامتيا فػػق ظػػؿ     

بػؿ أصػبحت ضػركرة البػػد  ،نتيػارا ىػػائبلن االػذم ينتيػر المنافسػة اليػػـك الجديػدة فػق عػالـ 
كضة تصكر ممترح لدكرىا فق دعػـ كتحميػؽ ىػذه ك أف تتخذ قدرنا مف العناية كاالىتماـ 

 فػػػرص العمػػػؿ  إيجػػػادعمػػػى مبػػػدأ المؤسسػػػات  كخاصػػػة الجامعػػػات المزايػػػا كأف تركػػػز 
أفضػػػؿ مكجػػػكدات المؤسسػػػة  قبمكاردىػػػا البيػػػرية باعتبارىػػػا ثػػػركة حميميػػػة كىػػػكاالىتمػػػاـ 

   قادرة عمى دعـ كتحميؽ مزايا تنافسية مستدامة الجامعية حتق تصب  جامعة ريادية
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 مراجع الب ث

                                                                                    : المراجع الررب    أوالً 
 إسػبلمية حضػارة نحػك(   0288( حبػيش عمػى كعمػى بػدراف ، جميػؿ إبػراىيـ -8

 ( ،0) الطبعػة (،894)( إسػبلمية،العدد قضػايا سمسػمة كالعمػـ، اإليمػاف ساسػياأ
   الماىرة اإلسبلمية، لميئكف األعمى المجمس

  دكر الحاضػػػنات فػػػق  (0282)حمػػػد عمػػػق صػػػال  ، كمحمػػػد ذيػػػب المبيضػػػيفأ -0
ميػػػة االقتصػػػاد كقػػػائة ميدانيػػة ، ك ساسػػيات نظريػػػة كأتعزيػػز الميػػػارية الرياديػػػة   

   ردفكالعمـك االدارية ، جامعة الزيتكنة ، األ
   عماف اليركؽ، دار ، الجامعى التعليم عولمة ( 0280(ىبللى محمد أحمد -3
 التغيػر كديناميكيػة االسػتراتيجى التخطيط  : (0228)اليبللق اليبللق اليربينق -4

   سكندريةاإل الجديدة، الجامعة دار التعميمية، النظـ فى
مجتمة المعرفة فق  إلقثر التحكؿ   دراسة تحميمية أل (0288)عمق سميـيماف إ -5

دعـ الميزة التنافسية لمؤسسات التعميـ العالق فق المممكة السعكدية ، دراسات 
المممكة العربية ( ، 80العدد ) جمعية المكتبات السعكدية ، المعمكمات ، 

  السعكدية
دارة المعرفػػػػة كسػػػػبؿ إادة فػػػػق   معكقػػػػات تحميػػػػؽ الريػػػػ (0280)بػػػػف داككد العربػػػػق -6

جتماعيػػػة ، جامعػػػة سػػػطيؼ ، الجزائػػػر ، نسػػػانية كاإلتجاكزىػػػا ، مجمػػػة العمػػػـك اإل
  ، الجزائر ( 8العدد ) 

    ف  استراتيجية التسكيؽ ، دار اليازكرل، عما (0228)تامر البكرم -7
طػػػػار الممػػػػاىيمى لبلسػػػػتدامة   اإل(0283)تػػػػامر البكػػػػرم ، كخالػػػػد بنػػػػق حمػػػػداف  -8

فػػق اعتمادىػػا السػػتراتيجية   Hpتنافسػػية المسػػتدامة   محاكػػاة ليػػركة كالميػػزة ال
، (9ردف ، العػػدد )نسػػانية ، األاإلجتماعيػػة ك كاديميػػة لمدراسػػات اإلاالسػػتدامة ، األ

    األردف
  كآخركف   دكر الريادية فق تطػكير المنتجعػات  (0288)جماؿ حسيف الحرامق -9

، مخبز التنمية االقتصادية كالبيرية السياحية ، مجمة االقتصاد كالتنمية البيرية 
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( ، 4  حالػػػػة طيبػػػػػة زمػػػػػاف ، جامعػػػػػة سػػػػعد دحمػػػػػب البميػػػػػدة ، الجزائػػػػػر ، العػػػػػدد )
  الجزائر

دارة الميػػارية الصػػغيرة ، دار اليػػازكرم إ  (0224)بػػك عيػػدأجيػػاد عمانػػة ، كقاسػػـ -82
 لمنير ، عماف   

 : الجػامعى كالتعمػيـ   العكلمػة (0226) )تحريػر( المبػرت مييػيؿ برتكف، جيمز -88
 البيكايػى السػيدعبدالعزيز : ترجمػة المسػتمبؿ  دراسػة حالػة  ، المضػاميف،
 الماىرة  الكتب، عالـ كآخركف،

داء ثرىػػا فػػق األأ  الرياديػة ك  (0282)حامػد كػػاظـ متعػػب ، كجػكاد محسػػف راضػػق -80
الجػػامعق المتميػػز ، دراسػػة اختباريػػة لعينػػة مػػف الميػػادات الجامعيػػة فػػق محافظػػة 

فػػػاؽ ، سػػػية ، المػػػؤتمر العربػػػق الثالػػػث   الجامعػػػات العربيػػػة ، التحػػػديات كا:الماد
    دارية ، مصرالمنظمة العربية لمتنمية اإل

(   اتجاىػػات طػػبلب إدارة األعمػػاؿ نحػػك إقامػػة 0286حسػػيف عميػػاف اليرايػػمة ) -83
الميركعات الصغيرة الريادية   دراسة حالػة طمبػة جامعػة الزرقػاء ،مجمػة الزرقػاء 

 86كالدراسػات اإلنسػانية ، جامعػة الزرقػاء الخاصػة ، األردف ، المجمػد) لمبحكث 
  ( ، األردف 8(، العدد )

 المنظمػة نحػك التحكؿ معكقات   تحديد  (0284)جميؿ عبد المادر محمد خالد -84
 نبػاراأل جامعػة كاإلقتصػاد، مجمػة اإلدارة كميػة فػق اسػتطبلعية دراسػة : الرياديػة
   العراؽ( ،  88( ، العدد) 6العراؽ، مجمد ) – اإلدارية ك قتصاديةاال لمعمكـ

  :التغيير إلى التخطيط مف  ( 0227)ييرماف كىيربيرت ، راكلى جيمس دانييؿ -85
 مكتبػة كػبلس، ياسػيف :ترجمة العالى، التعميـ عمى مستكل طةمسئصالخ تطبيؽ

 الرياض  العبيكاف،
عماؿ الصػناعية األصحاب   الخصائص الريادية أل (0280)ركال عمق الضامف -86

عمػػاؿ الصػػناعية الصػػغيرة ثرىػػا عمػػق األداء   دراسػػة تطبيميػػة عمػػق األأالصػػغيرة ك 
(، العػػدد 3ردف ، المجمػػة المصػػرية لمدراسػػات التجاريػػة ، مصػػر ، مجمػػد )فػػق األ

   مصر(، 4)
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 التنميػة، جسػر التنافسػية، المػدرة تطػكير سياسػات(   0229(جميمػى بػف ريػاض -87
  الككيت  (، 83 العدد ) الككيت، ، لمتخطيط العربى المعيد

طػار ممتػػرح لتسػػكيؽ البحػث العممػػق كغليػػة لػػدفة إ  (0285)كيػة ممػػرم كآخػػركف ذ -88
الميػػػػارية الرياديػػػػة فػػػػق الجزائػػػػر ، المجمػػػػة العربيػػػػة لضػػػػماف الجػػػػكدة فػػػػق التعمػػػػيـ 

  اليمف،  00، العدد  8الجامعى ، اليمف ، المجمد 
  أثػػر سػػماع صػػكت الزبػػكف فػػى تحميػػؽ الميػػزة التنافسػػية  (0280)سػػارة العمػػرل -89

دراسػػة ممارنػػة فػػى يػػركات اليػػػاتؼ النمػػاؿ زيػػف لبلتصػػاالت كآسػػيا لبلتصػػػاالت، 
 (  88(، العدد)68مجمة العمـك االقتصادية كاإلدارية ، مجمد  )

 التنميػة لمراكػز التنافسػية دليػؿ صػياغة : (0284)أبػكبكر البيػير محمػد سػارة -02
،  :رمصػ فػى الحضػرية  كميػة ماجسػتير، رسػالة  المػني  ، الميػاس ،  المميػـك
  ، الماىرة الماىرة جامعة ، كالعمرانق اإلقميمى التخطيط

بعػػػػاد الرياديػػػػة ، دار كائػػػػؿ أعمػػػػاؿ الصػػػػغيرة   دارة األإ  (0225)سػػػػعاد برنػػػػكطق -08
 لمنير كالتكزية ، عماف    

الريػػادة مػػف منظػػكر مكانيػػة تعزيػػز اسػػتراتيجيات إ   (0283)سػػعيد عبػػد ام محمػػد -00
راء عينة مف المديريف فق العبلقة مة التكجو االستراتيجق   دراسة استطبلعية :

دكيػػة كالمسػػتمزمات الطبيػػة فػػق نينػػكم ، مجمػػة تنميػػة اليػػركة العامػػة لصػػناعة األ
 ، العراؽ 880،  العدد  35الرافديف ، المجمد 

، كميػػة كاألداء اعميػػةكالم كالمعاليػػة الكمػاءة بػػيف التمييػز يػكقق بكرقيػػو)د ت(  -03
 االقتصاد كعمـك التسيير ، جامعة فرحات عباس ، سطيؼ ، الجزائر 

عمػػاؿ   منظػػكر كػػؿ ، دار الحامػػد لمنيػػر دارة األإ   (0222)يػػكقى نػػاجق جػػكاد -04
   ردفكالتكزية ، عماف ، األ

  كتحميػؽ  االسػتراتيجق التمكيػر مػني   ( 0285)السيسػىى حسػف الػديف صػبلح -05
    الماىرة المؤلؼ، :لممؤسسات، الناير كالتنافسى اإلدارل التميز

  الميارات الناعمة كعبلقتيا بالتكجيػات الرياديػة  (0286)صبلح رمضاف يبير -06
لػدل طمبػة الكميػػات التمنيػة كالمينيػة فػػق محافظػات غػزة ، رسػػالة ماجسػتير، كميػػة 

 التجارة ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف   
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(   اإلدارة 0227، ككائػؿ محمػد صػبحق إدريػس) طاىر محسف منصكر الغػالبق -07
 االستراتيجية منظكر منيجق متكامؿ ، دار كائؿ لمنير كالتكزية ، األردف 

 بنػاء فػى كدكره المعرفػى المػاؿ رأس فػى االسػتثمار (   0226(نػكل حسػيف طػو -08
 كميػة التجاريػة، كالدراسػات لمبحػكث ، العمميػة لممنظمػة، المجمػة التنافسػية الميػزة

 ، حمكاف (8) العدد حمكاف، جامعة التجارة،
  تحميػػػؿ العبلقػػػة بػػػيف الخصػػػائص الرياديػػػة كالػػػدعـ ( 0284)طػػػو كامػػػؿ ريػػػاض  -09

ثرىػػا عمػػق األداء التنافسػػق   دراسػػة تطبيميػػة عمػػق اليػػركة المصػػرية أالتنظيمػػى ك 
،  38لؤلغذية ) بسكك مصػر ( ، المجمػة المصػرية لمدراسػات التجاريػة ، المجمػد 

    صر ، م 4العدد 
الخمؿ ،  إصبلح فرصة : الريادية كصنة التعميـ  ( 0280)الحميظ بمعربق  عبد -32

 - البيػرية ك االقتصػادية مخبػز التنميػة – البيػرية كالتنميػة االقتصػاد مجمػة
 ، الجزائر  (6، العدد ) البميدة سعد دحمب جامعة

  متطمبػػػات تػػػدكيؿ التعمػػػيـ العػػػالق  ق(8434)عبػػػد ام بػػػف محمػػػد عمػػػق السػػػمرم -38
كمػػػدخؿ لتعمػػػيـ الريػػػادة العالميػػػة لمجامعػػػات السػػػعكدية   تصػػػكر ممتػػػرح ، رسػػػالة 

 ، السعكدية دكتكراة ، كمية التربية ، جامعة اـ المرم 
 فػق األعمػاؿ لريػادة التعمػيـ   كاقػة (0284)المخبلفػق طػاىر الممػؾ عبػد -30

السعكدية ، كزارة  العربية تحميمية،  المممكة دراسة :السعكدية الحككمية الجامعات
  ، السعكدية  سعكد الممؾ العالق ، جامعة التعميـ

 العػالى، إطػار التعمػيـ مؤسسػات تنافسػية ( 0280) الصػال  ام عبد بف عثماف -33
، ( 82العػدد) بػالجزائر، كرقمػة مربػاح قاصػدل جامعػة الباحػث ، مجمػة ممتػرح،
 الجزائر 

  الميػادة االسػتراتيجية كدكرىػا فػق صػياغة التكجػو  (0280)بك بكر حسػيفأعمى  -34
   ، اليمف االستراتيجق الجامعق ، رسالة ماجستير ، جامعة عدف 

بػػداع كمػػدخؿ ريػػادم فػػق   العكامػػؿ المػػؤثرة عمػػق اإل (0288)عمػػق فػػال  الزغبػػق -35
كاألردف ، مجمػػػػػة أبحػػػػػاث بػػػػػيف الجزائػػػػػر  ةظػػػػػؿ اقتصػػػػػاد المعرفػػػػػة  دراسػػػػػة ممارنػػػػػ

د  ، ديسمبر 82ارية ، العدد اقتصادية كا 
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ىمية تطبيؽ معػايير ضػماف جػكدة التعمػيـ أ  ( 0280)عمار عصاـ  السمارائق  -36
بػػداع كالتميػػز كالريػػادة لمجامعػػات الخاصػػة   دراسػػػة العػػالق لبنػػاء كدعػػـ ثمافػػة اإل

، المػػؤتمر العربػػق الػػدكلق الثػػانق لضػػماف جػػكدة حالػػة الجامعػػة الخميجيػػة نمكذجػػان 
 5-4معػػػػػػة الخميجيػػػػػػة، مممكػػػػػػة البحػػػػػػريف فػػػػػػق المتػػػػػػرة مػػػػػػف التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالق، الجا

 4 0280   
  خصػػػائص الريػػػادم فػػػق المنظمػػػات الصػػػناعية  (0282)سػػػماعيؿإعمػػػر عمػػػق  -37

ثػػػاث بػػداع التمنػػق ، دراسػػة حالػػة فػػق اليػػركة العامػػة لصػػناعة ا:ثرىػػا عمػػق اإلأك 
،  4، العػدد  80داريػة كاالقتصػادية ، المجمػد المنزلق ، مجمة المادسية لمعمكـ اإل

 جامعة نينكم ، العراؽ   
  المنظمػػػػػات الرياديػػػػػة كطريميػػػػػا نحػػػػػك تحميػػػػػؽ جػػػػػدارة  (0282)عكاطػػػػػؼ خمػػػػػكط  -38

ديناميكيػػػة مسػػػتدامة ، الممتمػػػق الػػػدكلق الرابػػػة حػػػكؿ   المنافسػػػة كاالسػػػػتراتيجيات 
، التنافسػػػية لممؤسسػػػات الصػػػناعية خػػػارج قطػػػاع المحركقػػػات فػػػق الػػػدكؿ العربيػػػة 

 الجزائر 
  اثػػػر اسػػػتخداـ لمػػػزي  التسػػػكيؽ الخػػػدمق ذم  ق(8435)غالػػػب محمػػػد البسػػػتجق -39

سػػبلمية عمػػق بنػػاء الميػػزة التنافسػػية فػػق يػػركة االتصػػاالت السػػعكدية الصػػبغة اإل
STCنسػػػانية كاالجتماعيػػػة ، جامعػػػة االمػػػاـ محمػػػد بػػػف سػػػعكد ، كميػػػة العمػػػـك اإل

 ، السعكدية ( 38االسبلمية ، العدد ) 
عمػاؿ ة ناميػة لتمكيػؿ ميػارية األ  خمؽ كتعزيز منظم (0223)غرانده غريغكرم -42

 عماؿ فق جنكب المحيط اليادم   ، مؤسسة ميارية األ الصغيرة جدان 
قيػاس خصػائص الريػادة لػدل   ( 0288)غساف العمرم ، كمحمد جػكدت ناصػر -48

طمبػػػة الدراسػػػات العميػػػا فػػػق إدارة األعمػػػاؿ كأثرىػػػا فػػػق األعمػػػاؿ الرياديػػػة )دراسػػػة 
 - 07المجمػػػػد  –االقتصػػػػادية كالمانكنيػػػة مجمػػػػة جامعػػػة دميػػػػؽ لمعمػػػـك  ممارنػػػة(،

 ، دميؽ العدد الرابة
  االبتكػػار التكنكلػػكجق كدكره فػػق تحميػػؽ التنميػػة  (0227)فاطمػػة الزىػػراء عنػػاف -40

االقتصػػػػادية ، رسػػػػالة ماجسػػػػتير ، كميػػػػة العمػػػػـك االقتصػػػػادية ، جامعػػػػة عنابػػػػة ، 
 الجزائر   
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د (0226)فػػايز النجػػار ، كعبػػػد السػػتار العمػػى -43 ارة األعمػػاؿ الصػػػغيرة،   الريػػػادة كا 
 دار الحامد لمنير كالتكزية، عماف ، األردف 

 المػداخؿ  :المعرفػة    مػدف( 0228)  )تحريػر ( كػاريممك خػافيير فرانييسػكك -44
 الػكطنى المجمػس المعرفػة، عػالـ يكسػؼ، خالػدعمى :ترجمػة كالػرؤل، كالخبػرات
 الككيت  (،388 ( العدد كا:داب، كالمنكف لمثمافة

 االلتػزاـ تعزيػز فػق الرياديػة الخصػائص   دكر( 0283)سػيفح إبػراىيـ قػيس -45
 العامػة اليػركة فػق المػرار متخػذم مػف :راء عينػة اسػتطبلعية دراسػة التنظيمػق
 لمدراسػات الكردسػتانية السػميمانية الييئة الكيربائية) ديالى( ، جامعػة لمصناعات

 كميػة ، كاإلداريػة االقتصػادية لمعمػكـ الغػرم العممػق، مجمػة كالبحػث االسػتراتيجية
 العراؽ   ، 06العدد ، الككفة  جامعة ، كاالقتصاد اإلدارة

 فى المدعكمة البحكث ميارية (  0229( العممى كالبحث العميا الدراسات كمية -46
 ، اإلمارات   اليارقة اليارقة، جامعة ، 0228 0227لعامى   اليارقة جامعة

 تحميػؽ فػق الرياديػة المنظمػة أبعػاد   أثػر( 0284)حمػد المرنػة ألمػيس يكسػؼ  -47
 كالمتكسػطة الصػغيرة الميػركعات ميدانيػة فػق دراسة :المستدامة التنافسية الميزة
عمػػاؿ ، جامعػػة اليػػرؽ عمػػاف، رسػػالة ماجسػػتير ، كميػػة األ مدينػػة فػػق الحجػػـ

 ردف ، عماف  كسط ، األاأل
األعمػػاؿ   دكر الميػػزة التنافسػػية فػػى بيئػػة (0280)لػػكيزة، قكيػػدر، كحبيبػػة، كيػػيدة -48

كمصػادرىا، جامعػػة حسػػبية بػف بػػك عمػػى، الممتمػػى العممػى الػػدكلى حػػكؿ المعرفػػة، 
 الجزائر 

ىميػػة االبتكػػار التكنكلػػكجق فػػق أ  دكر ك  (0280)ليمػػق قطػػاؼ ، كايمػػاف بكيػػنمير -49
، مجمػػة درسػػات كأبحػػاث ،  خمػػؽ ميػػزة تنافسػػية   نحػػك تحميػػؽ التنميػػة المسػػتدامة

    ، الجزائر  7جامعة الجممة ، العدد 
 المرجعية الممارنة الستخداـ تحميمية دراسة (  0229)  المكنس صمكئيؿ مايكؿ -52

 ميػزة كتحميػؽ التمكمػة إدارة اليػاممة بغػرض لمجػكدة مكممػة كػتداة بالمنافسػيف
 قنػاة باإلسػىماعيمية، جامعػة التجػارة كميػة ماجسػتير، رسػالة لممنيػتة، تنافسػية
 ، مصر  السكيس
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عمػػػػاؿ   صػػػػياغة اسػػػػتراتيجية رياديػػػػة األ(0285)محمػػػػد ثابػػػػت فرعػػػػكف كآخػػػػركف  -58
نمػػػػكذج المنظمػػػػات الذكيػػػػة ، بحػػػػث تطبيمػػػػق فػػػػق يػػػػركات االتصػػػػاالت التطػػػػكير 

اسػػػػػا سػػػػػيؿ ( ، مجمػػػػػة الغػػػػػرم لمعمػػػػػـك  –المتنممػػػػػة فػػػػػق العػػػػػراؽ ، ) زيػػػػػف العػػػػػراؽ 
، العػراؽ  33االقتصادية كاإلدارية ، كمية اإلدارة االقتصاد ، جامعة الككفو العػدد 

  
  التسػػػػكيؽ االلكتركنػػػػق كمػػػػدخؿ  (0227)كف ، كابػػػػك حمػػػػص ركانػػػػقمحمػػػػد زرقػػػػ -50

لتحميػػػػؽ الميػػػػزة التنافسػػػػية فػػػػق ظػػػػؿ اقتصػػػػاد المعرفػػػػة، الممتمػػػػق الػػػػدكلق الثػػػػانق   
المعرفة فق ظؿ االقتصاد الرقمق كمساىمتيا فق تككيف المزايػا التنافسػية لمبمػداف 

كلمػػة االقتصػػادية العربيػػة ، كميػػة العمػػـك االقتصػػادية  كعمػػـك التيسػػيير كمخبػػر الع
 يماؿ افريميا ، الجزائر   

 فػى اإلداريػة لممحاسػبة الحديثػة األسػاليب دكر ( 0220) منصػكر محمػد محمػد -53
 التجاريػة، كالدراسػات لمبحػكث العمميػة المجمػة ، لممنيػتة، التنافسػية المػدرة تػدعيـ
 ، حمكاف  (4(، )3حمكاف،العدداف ) جامعة التجارة، كمية

الميركعات الصػغيرة   ماىيتيػا كالتحػديات الذاتيػة فييػا   (0225)محمكد الكادم -54
 ( ، الماىرة   8(، العدد )05دارة ، مجمد )، المجمة العربية لئل

 فػى بعػد عػف كالتعمػيـ الممتػكح التعمػيـ دكر (   0226) دركيػش جمعػة مػركاف -55
 المػدرة مػؤتمر الممتػكح، المػدس جامعػة تجربػة: التنافسػية لمجامعػات المػدرة زيػادة

 كالعربيػة المصرية العممى كالبحث العالى التعميـ لمجامعات كمؤسسات التنافسية
 9-7حمػكاف، جامعػة الخػدمات، فػى الدكليػة تحريػر التجػارة اتماقيػات إطػار فػى
 ، حمكاف 0226 مايك

  الريػػػػػادة كادارة الميػػػػػركعات الصػػػػػغيرة ،  (0227)حمػػػػػد ، كنسػػػػػيـ بػػػػػرىـأمػػػػػركة  -56
  اليركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات ، الماىرة 

  إدارة الميػػػركعات الصػػػغيرة   منظػػػكر  (0282)مزىػػػر يػػػعباف العػػػانق كآخػػػركف -57
   ريادم كتكنكلكجق ، دارصماء لمنير كالتكزية ، عماف ، األردف

جيػػػا المعمكمػػػات فػػػق تحميػػػؽ   دكر تكنكلك (0283)ميػػػعؿ عػػػكاد غػػػازم اليػػػمرم  -58
بػػداع فػػق الميػػركعات الرياديػػة   دراسػػة ميدانيػػة عمػػق منتجػػات المػػكاد العذائيػػة اإل
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عمػػػػاؿ ، جامعػػػػة اليػػػػرؽ فػػػػق دكلػػػػة الككيػػػػت ، رسػػػػالة ماحسػػػػتير ، كميػػػػة إدارة األ
 األكسط ، األردف   

بعػػػػاد الجػػػػكدة اليػػػػاممو فػػػػق ظػػػػؿ الثمافػػػػة أ  كاقػػػػة تطبيػػػػؽ (0227)منػػػػاؿ بركػػػػات  -59
السػائدة فػق البنػكؾ العاممػة فػق قطػاع غػزة ، رسػالة ماجسػتير ، غػزة ، التنظيمية 
 فمسطيف   

  التعمػػيـ لمريػػادة فػػق الػػدكؿ العربيػػة   ميػػركع (0282)منػػذر المصػػرم كاخػػركف  -62
دراسػة حالػػة البريطانيػة،  (  ( start REALميػترؾ بػيف اليكنسػكك كمؤسسػة 

كالثمافػػػػة كالعمػػػػكـ، مكتػػػػب مػػػػـ المتحػػػػدة لمتربيػػػػة منظمػػػػة األعمػػػػى الػػػػدكؿ العربيػػػػة ، 
 ، بيركت قميمق اليكنسكك اإل

  أثر الخصائص الريادية فق تبنق التكجيػات  (0283)مق منذر مكسق الماسـ  -68
كميػػة اإلسػػتراتيجية لممػػديريف فػػق المػػدارس الخاصػػة فػػق عمػػاف، رسػػالة ماجسػػتير، 

 ، عماف، األردف جامعة اليرؽ األكسط األعماؿ ، 
كذج ممتػػػػرح لحاضػػػػنة تمنيػػػػة بالمممكػػػػة العربيػػػػة نمػػػػ   (0220نبيػػػػؿ محمػػػػد يػػػػمبق) -60

السػػعكدية ، كرقػػة عمػػؿ ممدمػػة الػػى نػػدكة عػػف كاقػػة كميػػكبلت المنيػػغت الصػػغيرة 
 9-8كالمتكسطة كسبؿ دعميا كتنميتيا ، الغرفة التجارية الصػناعية بالريػاض ، 

 ، الرياض ، السعكدية 0220أكتكبر ، 
الرياديػة لػدم اإلدارة العميػا   العبلقة بيف الخصػائص  (0286)ندريف خالد فارس -63

فق البنكؾ التجارية كالتخطيط االستراتيجق فق قطاع غزة    دراسة ميدانية عمى 
المػػػػػدراء فػػػػػق البنػػػػػكؾ التجاريػػػػػة ، رسػػػػػالة ماحسػػػػػتير ، كميػػػػػة التجػػػػػارة ، الجامعػػػػػة 

 اإلسبلمية ، غزه ، فمسطيف  
 نحػك تجاىػاتاإل تكػكيف فى الريادة خصائص   أثر (0285)ىانق سعيد  عبده -64

 جامعػة تبػكؾ لطػبلب ممارنػة دراسػة : التخػرج بعػد الرياديػة تتسػيس الميػارية
 سػبلمقاإل لبلقتصاد كامؿ عبدام صال  مركز سمطاف ، مجمة بف فيد كجامعة

  ، مصر ( 89( ، مجمد ) 57مصر، العدد ) –



د/ شريين عيد مرسى       أ.د/ صالح الدين حممد توفيق 
 

 
 

 64 

 :( 0283)التميػز دعػـ إدارة العػالى، التعمػيـ تطػكير ميػركعات إدارة كحػدة -65
 كزارة ، (CEPHEI) العػالى التعمػيـ مؤسسات لدعـ تميز التنافسية الميركعات

    الماىرة العالى، التعميـ
(  الرياديػػة كقيكدىػػا فػػق المؤسسػػة الصػػغيرة كالمتكسػػطة ، 0288ياسػػيف العايػػب ) -66

مجمػػة رمػػاح لمبحػػكث كالدراسػػات، مركػػز البحػػث كتطػػكير المػػكارد البيػػرية ، رمػػاح 
 ( ،االردف  5،األردف ، العدد )
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Entrepreneurial University and its Role in Supporting and 

Achieving Sustainable Competitive Advantages 

(proposed Vision) 

 

             Entrepreneurial University has become – in the light of 

rapidly changing environment and competition-an urgent need. 

And this comes through its large contribution in supporting and 

achieving sustainable competitive advantages by finding new 

projects. Also by graduating students who able to find jobs in the 

business market. That university aspires to make its graduates a 

real economic projects and productive persons who can support 

the economy and achieve the sustainable development. So this 

research aims to : introducing a conceptual framework about 

Entrepreneurial University, ways of converting to it, its faced 

obstacles, and important reasons for achieving sustainable 

competitive advantages for universities. The research reached the 

following important results: it has become necessary for 

institutions –especially universities- to convert its role from 

focusing on recruitment like traditional universities to focus on 

creating job opportunities and to pay great attention to its human 

resources as a real wealth and the best assets of it,  and to become 

an Entrepreneurial University able to support and achieve 

sustainable competitive advantages. 
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University Entrepreneurial and its role in supporting 

and achieving sustainable competitive advantages 

(Conceived proposal) 
 

Abstract 
University Entrepreneurial in the face of a rapidly changing 

environment has become a competition, an urgent need for large 

contribution to support and achieve sustainable competitive 

advantage throughout finding new projects. Also by graduating 

students able to find jobs in the market of business. This is as it 

aspires to have its graduates to be real economic projects, 

productive, support the economy and achieve the sustainable 

improvement 
 

This research aims to:  Introducing a conceptual framework 

about leadership, ways of converting to a leading university and 

its most important snags, and justification interest in achieving 

sustainable competitive advantages as well 

 The most important findings of this research is that it has 

become necessary for institutions, especially universities to 

reconsider converting its role from focusing on recruitment as 

traditional universities to focus on the principle of creating job 

opportunities and to pay attention to human resources as its real 

wealth and are the best assets of the university to become a 

pioneer university able to support and achieve sustainable 

competitive advantages 

 

Key words: Entrepreneurial -  universities   Entrepreneurial -  

competitive   -  competitive advantages  -   sustainable 

competitive advantages 

 
 


