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أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية
دراسة ميدانية عمى عينة من المدارس الخاصة بمدينة درنة
عبدهللا عمي بودربالة
 درنة/ عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي لممهن الشاممة

أشرف عبد الحميد حسين
 درنة/ عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي لممهن الشاممة

:الممخص
 وىدفت أيضاً إلى دراسة،تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى الخصائص الريادية في المدارس الخاصة بمدينة درنة
 كما ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر الخصائص،مدى توافر متطمبات الريادة اإلستراتيجية في العامميف بالمدارس قيد الدراسة
 حيث، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الدراسة المنيج الوصفي، الريادية عمى الريادة اإلستراتيجية في العينة محؿ الدراسة
 أوضحت الدراسة أف المتوسط العاـ ألبعاد الخصائص الريادية:توصمت إلى العديد مف النتائج يمكف إيجازىا فيما يمي
 أظيرت الدراسة أف المتوسط العاـ ألبعاد الريادة اإلستراتيجية بالمدارس محؿ،ًبالمدرسة جاء بدرجة ممارسة مرتفعة جدا
 وأخي اًر،  خمصت الدراسة وجود أثر لمخصائص الريادية عمى الريادة االستراتيجية،الدراسة جاء بدرجة ممارسة مرتفعة
.قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات التي يؤمؿ إتباعيا لتعزيز الريادة االستراتيجية بالمدارس قيد الدراسة
Abstract :
The study aims to identify the level of entrepreneurial characteristics in the private schools
in Derna, and also aimed to study the availability of the requirements of strategic
entrepreneurial in the workers in the schools under study, as well as to identify the impact of
entrepreneurial characteristics on the strategic entrepreneurial in the sample under study, and
to achieve the objectives of the study the study followed The descriptive approach, where I
reached many results that can be summarized as follows: The study showed that the overall
average of the dimensions of entrepreneurial characteristics in the school came with a very
high degree, the study showed that the general average of the dimensions of strategic
Entrepreneurial in the schools The study was a high degree, the study concluded the existence
of the impact of the Entrepreneurial characteristics of the strategic Entrepreneurial, finally,
the study presented a set of recommendations that will hopefully be followed to strengthen
Entrepreneurial characteristics and the strategic Entrepreneurial in schools under study.
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( )1-1مقدمة:
في ظؿ التغيرات التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية المستمرة والمتزايدة في بيئة األعماؿ ،أصبحت الريادة المتعمقة
بالمؤسسات والخصائص الريادية لألفراد موضوع اىتماـ متخذي الق اررات والقيادات اإلدارية ليس فقط في مجاؿ فيميـ
لمموضوع بؿ يتعدى ذلؾ بقدرتيـ عمى صياغة اإلستراتيجيات المناسبة وتبني األنماط اإلستراتيجية المالئمة لنجاح منظمات
األعماؿ واستمرار الميزة التنافسية ليا ،إذ مثمت الريادة احد عوامؿ النجاح الحاسمة لمنظمات األعماؿ اليوـ ،لذا لكي تنجح
المنظمة يجب أف تضع الرؤية التي تشجع عمى النمو باألعماؿ الريادية.
وتعتبر الريادة سمة أساسية مف سمات االقتصاديات المعاصرة ،فالتطور التكنولوجي وتقدـ االتصاالت وازدياد المعرفة
وانتقاؿ االقتصاد إلى اقتصاد معرفي مترابط ساىمت في ازدياد دور األفكار الريادية وتطمبت إشراؾ الجميع بتنوعيـ الثقافي
والحضاري لغرض تبني النجاح والتقدـ عمى مختمؼ المستويات .ففي منظمات األعماؿ تعتبر الريادة سمة ضرورية لنجاح
وتطور ىذه األعماؿ (القاسـ.)2 :2013 ،

( )2-1مشكمة الدراسة:
اتسع نطاؽ استخداـ مفيوـ الريادية مف قبؿ المؤسسات وتعددت التوجيات التي تفسره ،باعتباره عنصر حيوي ينبغي
اإلشارة إلى مختمؼ األبعاد المرتبطة بو ،وتطور استخداـ الريادية ليشمؿ اإلدارة اإلستراتيجية باعتبارىا الوجو المقابؿ ليا،
وذلؾ في سياؽ األعماؿ الريادية والتوجو نحو خمؽ الرفاىية ،لذلؾ ظير التداخؿ بيف اإلدارة اإلستراتيجية والنشاط الريادي
مف خالؿ دمج اإلدارة اإلستراتيجية في مختمؼ أعماؿ االبتكار واإلبداع  ،فضالً عف ما تضفيو مف دعـ الشراكة
اإلستراتيجية والموارد في مجاؿ التعميـ بشكؿ عاـ والتعميـ الحر بشكؿ خاص.
مف ىذا المنطمؽ تتبمور مشكمة الدراسة في أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية بالمدارس الخاصة
بمدينة درنة .وبشكؿ عاـ فإف مشكمة الدراسة تتمحور حوؿ التساؤؿ الرئيسي اآلتي :
 ما طبيعة ونوع عالقات االرتباط واألثر بين خصائص الريادية ومتطمبات الريادة اإلستراتيجية في المدارس الخاصة ؟وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤلين اآلتيين هما :
أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية
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 -1ىؿ تتوافر لدى العامميف بالمدارس الخاصة محؿ الدراسة خصائص ريادية؟ .
 -2ىؿ ىناؾ تصور واضح لمعامميف في المدارس الخاصة قيد الدراسة عف متطمبات الريادة اإلستراتيجية ؟

( )3-1فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى  :ىناؾ عالقة ارتباط معنوي بيف خصائص الريادية ومتطمبات الريادة اإلستراتيجية في المدارس
الخاصة.
الفرضية الرئيسية األولى  :ىناؾ تأثير معنوي بيف خصائص الريادية ومتطمبات الريادة اإلستراتيجية في المدارس الخاصة.

( )4-1أهداف الدراسة :
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى :
 -1مستوى توافر متطمبات الريادة اإلستراتيجية في العامميف بالمدارس الخاصة .
 -2وصؼ خصائص الريادية في عينة الدراسة وتشخيصيا .
 -3اختبار عالقة االرتباط واألثر ما بيف خصائص الريادية ومتطمبات الريادة اإلستراتيجية في عينة الدراسة .

( )5-1أهمية الدراسة :
 -1تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ أىمية الموضوع الذي يتناوؿ الخصائص الريادية وأثرىا في متطمبات الريادة
اإلستراتيجية .
 -2تتناوؿ أثر الخصائص الريادية وأثرىا في متطمبات الريادة اإلستراتيجية في المدارس الخاصة بمدينة درنة .
 -3يتوقع أف تفتح ىذه الدراسة المجاؿ لمزيد مف الدراسات واألبحاث في مجاؿ الخصائص الريادية والريادة اإلستراتيجية .

أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية
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( )6-1منهجية الدراسة و حدود الدراسة  :وفقا لطبيعة الموضوع وبما يتسؽ مع مشكمة الدراسة فإف المنيج
المتبع ىو المنيج الوصفي .
( )7-1حدود الدراسة :
 -1حدود المكانية  :تتمثؿ الحدود المكانية ليذه الدراسة في مدرسة نور العقوؿ لمتعميـ الحر – درنة  -مدرسة األوائل .
 مدرسة الرسالة  - .مدرسة الصرح المميز. -2الحدود البشرية  :كافة العامميف بالمدارس الخاصة – درنة .
 -3الحدود الزمنية  :العاـ الدراسي . 2019/2018

( )8-1الدراسات السابقة :
 دراسة ( صالح  ،وجاسم  ) 2007 ،بعنواف " تشخيص واقع األنماط الريادية عند المرأة العراقية وعالقتيا ببعضالخصائص الشخصية  :بحث استكشافي ميداني " .
ىدفت الدراسة إلى تشخيص أنماط المرأة العراقية الريادية ومعرفة عالقتيا بالخصائص الشخصية  .تكونت عينة البحث مف
(  ) 300امرأة تتوفر فييا الخصائص الشخصية المعتمدة في الدراسة  ،وكانت نوع العينة مف النوع الطبقي العشوائي إذ
وزعت عمى طبقات المجتمع  ,وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أبرزىا أف كؿ نمط مف أنماط الريادة مثؿ (
الباحثة  ،والمثابرة  ،والمؤازرة  ،والمثالية  ،والشاطرة ) حققت عالقة ارتباطيو ذات داللة معنوية مع الخصائص الشخصية
وبالتالي فاف االعتمادية والتبادلية بيف المتغيرات متوافرة ومؤثرة .
 دراسة ( المناصرة  ) 2008 ،بعنواف " أبعاد التوجو الريادي لممديريف وأثرىا عمى فاعمية الق اررات اإلستراتيجية فيالشركات المساىمة العامة األردنية "
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ اثر التوجو الريادي لممديريف عمى فاعمية الق اررات اإلستراتيجية في الشركات المساىمة العامة
األردنية  ،حيث تـ قياس التوجو الريادي بخمس أبعاد تمثمت في البعد اإلبداعي والبعد نحو المخاطرة والبعد أالستباقي

أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية
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والبعد العدائي في التنافس والبعد االستقاللي  .تكونت عينة الدراسة مف (  ) 66شركة مف الشركات المساىمة العامة ،
وكاف مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا وجود اثر ايجابي ذي داللة إحصائية ألبعاد التوجو الريادي لممديريف عمى فاعمية
الق اررات اإلستراتيجية في الشركات المساىمة العامة .
 دراسة ( العجمي  ) 2009 ،بعنواف " اثر التوجو االستراتيجي التحميمي عمى أداء المنظمة في ضوء القدرات التسويقيةالمتاحة  :دراسة تطبيقية عمى شركة البتروؿ الوطنية الكويتية " .
ىدفت الدراسة إلى بياف اثر التوجو االستراتيجي التحميمي عمى أداء المنظمة في ضوء القدرات التسويقية المتاحة وتطبيؽ
ذلؾ عمى شركة البتروؿ الوطنية الكويتية  .وقد تكونت عينة الدراسة مف (  ) 188مدي اًر ورئيساً لقسـ يعمموف في شركة
البتروؿ الوطنية الكويتية  .وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي لجمع المعمومات  .وقد توصمت إلى العديد مف النتائج
أبرزىا إف التوجو االستراتيجي التحميمي اثر موجب ومباشر عمى القدرات التسويقية واألداء في شركة البتروؿ الوطنية
الكويتية .
 دراسة ( ناصر  ،والعمري  ) 2011 ،بعنواف " قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في ادارة األعماؿوأثرىا في األعماؿ الريادية  :دراسة مقارنة " .
ىدفت الدراسة قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في إدارة األعماؿ وأثرىا في األعماؿ الريادية مف خالؿ
دراسة تحميمية مقارنة بيف جامعتي عماف العربية ودمشؽ  .تكونت عينة الدراسة مف (  ) 115طالباً وطالبة في برنامجي
الماجستير الدكتوراه بشكؿ طبقي لمعاـ (  . ) 2010-2009ولتبني أىدؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة ووزعت عمى عينة
الدراسة  .وبعد إجراء عممية التحميؿ لبيانات الدراسة وفرضياتيا توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أبرزىا وجود اثر ذي
داللة إحصائية لخصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في إدارة األعماؿ في جامعتي عماف ودمشؽ في األعماؿ
الريادية يفسر ما نسبتو ( )% 22.1واثر يفسر ما نسبتو ( )%21.90في سموؾ األعماؿ الريادية  ،واثر يفسر ما نسبتو (
 )% 8.7في الطموح في األعماؿ الريادية .

أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية
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( )2اإلطار النظري :
( )1-2مفهوم الريادة :
قبؿ الخوض في تعريؼ الريادي يرى ( العامري ،الغالي ) 127:2008 ،بأف الريادة " ىي خصائص وسموكيات تتعمؽ
باالبتداء بعمؿ والتخطيط لو وتنظيمو وتحمؿ مخاطرة واإلبداع في إدارتو " ومف يتمتع بيذه الصفات فيو مف يسمى بالرائد
( الريادي ) لذا فإف الريادي "ىو ذلؾ الفرد الذي يتمتع بقدرات عمى تحمؿ المخاطر ورؤية الفرص والتخطيط واإلدارة
اإلبداعية لعمؿ خاص بو".
ويوضح ( )Stokes, 2002:30إلى أف الريادي "ىو ألفرد الذي يبحث دائماً عف التغيير ،واالستجابة لو ،ويعمؿ عمى
استثمار الفرصة المتاحة"  .ويبيف ( )Leslie, 2003:10&Terriبأف الريادي "ىو الشخص الذي يسعى إلى استغالؿ
فرص جديدة لمعمؿ غير معروفة مف قبؿ لكسب الثروة مف ذلؾ" ويرى ( )Bolton, 2000:69&Thompsonبأف الريادي
ىو "الفرد الذي يسعى إلى استثمار الفرص عف إعادة أو تكويف أو ابتكار شيء ذي قيمة اقتصادية"  .ويضيؼ
( )Daft,2003:170أف الريادي " ىو ذلؾ الشخص الذي يقوـ بتقديـ المنتج بصورة جديدة في ظؿ أفكار جديدة"  .وبناء
عمى ما تقدـ يرى الباحث بأف الريادية و الشخص الذي يسعى إلى التغيير واستثمار الفرص المتاحة لتقديـ أفضؿ الخدمات
والمنتجات في مجاؿ عممو .

( )2-2ادوار الريادي :
إف األفراد الذيف ينشئوف أعماؿ جديدة يؤدوف خدمة ذات قيمة كبيرة لبقية أفراد المجتمع  ،وتمعب األعماؿ الصغيرة عددا مف
األدوار اليامة في االقتصاد وىي( :رفاعي واحمد. )2001:146 ،
 . 1توفير الوظائؼ الجديدة  :إف الوظائؼ التي توفرىا المشروعات الصغيرة تختمؼ عف تمؾ التي توفرىا الشركات الكبرى
في نواحي رئيسية عديدة فالمشروعات الصغيرة عادة ما تدفع أجو ار نقدية وتقاعد وما إلييا اقؿ مما تقدمو الشركات الكبرى
 ،الف  %25مف الوظائؼ في تمؾ المشروعات ىي وظائؼ مؤقتة  ،كما إف العامميف في المشروعات الصغيرة حاصميف
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عمى مؤىالت عممية أدنى مف تمؾ التي حصؿ عمييا الذيف يعمموف في الشركات الكبرى  ،وىكذا فأف المشروعات الصغيرة
باستخداميا العامميف الذيف ال يمبوف احتياجات الشركات الكبرى إنما تكوف بمثابة توفير فرص وظيفية جديدة تقمؿ مف
البطالة .
 . 2تقديـ منتجات وخدمات جديدة  :إف تبني المشروعات الصغيرة وتشجيعيا لالختراعات يساىـ بشكؿ كبير في تحسيف
الموقؼ التنافسي لشركات المشروعات الصغيرة  ،إذ تشير الدراسات أف حوالي  % 98مف التطور الجوىري لممنتجات
الجديدة انطمقت مف المشروعات الصغيرة وىذه النسبة تظير حقيقة اف المشروعات الصغيرة تنفؽ نسبة ال تقؿ عف % 95
مف تكاليؼ البحث والتطوير في أمريكا .
 .3توفير احتياجات الشركات الكبرى  :باإلضافة إلى توفير الوظائؼ والمنتجات الجديدة فأف المشروعات الصغيرة تمعب
دو اًر ىاماً في نشاط الشركات الكبرى  ،فيي تقوـ بدور الموزع وكذلؾ وكالء خدمة الزبائف باإلضافة إلى دورىا كمورد .
 . 4تقديـ المنتجات والخدمات الخاصة  :إف العديد مف المشروعات الصغيرة أينما وجدت بقيت ألنيا تتمكف مف تمبية
حاجات ومتطمبات الزبائف الخاصة  ،كما أف نظاـ اإلنتاج فييا يعتمد في اغمب األحياف عمى التنوع وليس عمى اإلنتاج
الواسع وىذا قد ال يتماشى مع نظاـ اإلنتاج في الشركات الكبرى التي تركز عمى الوفرة في اإلنتاج .

( )3-2خصائص الريادي :
يبيف ( )Ray, et.al 1993:30بأف خصائص الريادي يمكف أف تقسـ إلى الخصائص التنظيمية وىي ( اإلدارة ،والعمؿ
الجاد ،والدعـ ،والوقت المتوفر ،والتنظيـ الفعاؿ ) والخصائص الفردية وىي ( المخاطرة ،واالستقاللية ،واالنجاز ،وتحديد
األىداؼ ،والرقابة ) ويرى ( )Daft,2003:176بأنو يتـ جمع الخصائص الريادية في االلتزاـ الداخمي ،والطاقة والحيوية،
وتحقيؽ االنجاز ،والثقة بالنفس ،والوعي واستغالؿ الوقت ،ومعالجة الغموض .بينما شخص (Hodgettsk, &Kuratko
 )2004:136بأف لمريادي خصائص منيا ( القدرة عمى اكتشاؼ الفرص واستثمارىا ،والخياؿ الواسع ،والقدرة عمى اإلبداع،
الرؤية المستقبمية ،التفكير ،والعمؿ الجاد ،والتفاؤؿ ،والقدرة عمى االبتكار ،وتحمؿ المخاطر ،والقيادة المميزة ) .
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ويشير ( )Charles, 2006:14 &Peggyإلى أف لمريادي الناجح خصائص ىي  :الرغبة في إدارة المنظمة ،وااللتزاـ
والجد في العمؿ ،والثقة بالنفس ،وعوامؿ شخصية وذاتية ،والقدرة عمى أدارة المخاطر ،واستثمار الفرص ،القدرة عمى
التعامؿ مع البيئة الخارجية ،والقدرة عمى المبادرة واالنجاز ،والدقة والوضوح في أنجاز األعماؿ ،واالستفادة مف الوقت،
واالبتكار واإلبداع ،والرؤية الواضحة لممستقبؿ ،والدوافع االقتصادية المختمفة .ويبيف ( )Koratko, 2007:58بأف ىناؾ
اختالفاً في تحديد خصائص الريادي الناجح لممنظمات ،فالخصائص الريادية ىي القدرات والسمات التي يمتمكيا الريادي
ويحتاجيا في إنجاح إدارتو لممنظمة .لذا فقد قاـ (حمزة )2009:24 ،بجمع ىذه الخصائص وجعميا في ثالثة مجاميع وىي
( الخصائص الشخصية ،والخصائص السموكية ،والخصائص اإلدارية ) ،وأكد عمييا (إسماعيؿ.)2010:66 ،
والخصائص الريادية ىي القدرات والسمات الشخصية التي يمتمكيا الريادي  ،ويحتاجيا إلدارة مشروعو بنجاح  ،وىي
الميارات السموكية واإلدارية التي تمكنو مف النجاح في مشروعو  ،ووفؽ ىذه التصور يمكف تصنيؼ خصائص الريادي
عمى النحو التالي ( :حمزة .)24 : 2009 ،
أ – الخصائص الشخصية :
 . 1االستعداد والميؿ نحو المخاطرة  :أف الريادي ىو الشخص المخاطر لذلؾ فأف أىـ ميزة في الريادة ىو الميؿ نحو
المخاطرة  ،لذلؾ نجد أف الشركات الصغيرة التي يمتمكيا شخص واحد ىي أكثر ميالً مف المخاطرة لمشركات الكبيرة .
 . 2الثقة بالنفس  :إف األشخاص الذيف يمتمكوف الثقة بالنفس ويشعروف أنيـ يمكف أف يقابموا التحديات  ،والثقة بالنفس
يستطيع الريادي مف خالليا أف يجعؿ مف عممو عمالً ناجحاً حيث انو يمتمؾ شعو اًر متفوقاً واحساسا بأنواع المشاكؿ
المختمفة بدرجات أعمى والقدرة عمى ترتيب ىذه المشاكؿ والتعامؿ معيا بطريقة أفضؿ مف اآلخريف .
 . 3االندفاع لمعمؿ  :يظير الريادي مستوى مف االندفاع نحو العمؿ أعمى مف اآلخريف حتى إف ىذا االندفاع والحماس
يأخذ العناد والرغبة في العمؿ الصعب والشاؽ .
 . 4االلتزاـ  :البد مف الريادي مف تركيزه عمى أىدافو وعدـ تخميو عف تخطيط أنشطتو كما أف سر نجاح الريادي ىو
التزامو بواجباتو التي رسميا لنفسو .
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 . 5التفاؤؿ  :يتميز الريادي بأنو متفائؿ أكثر مف غيره مع العمـ أف األشخاص قد يفشموف في تحقيؽ شي ما في مراحؿ
الحياة وىذا أمر ال يمكف تفاديو ولكف يجب التعمـ مف ذلؾ الفشؿ الستمرار النجاح .
ب – الخصائص السموكية :
 . 1الميارات التفاعمية  :وىي الميارات اإلنسانية مف حيث بناء وتكويف عالقات إنسانية بيف العامميف واإلدارة والمشرفيف
عمى األنشطة والعممية اإلنتاجية والسعي إليجاد بيئة عمؿ تفاعمية تستند إلى التقدير واالحتراـ والمشاركة في حؿ
المشكالت وتنمية اإلبداع واقامة قنوات اتصاؿ فعالة وىذه الميارات توفر األجواء لتحسيف األداء .
 . 2الميارات التكاممية  :وىي تنمية الميارات التكاممية بيف العامميف اذ تصبح الشركة وكأنيا خمية عمؿ متكاممة وتضمف
إنسانية األعماؿ بيف الفعاليات وبيف األقساـ .
ج – الخصائص اإلدارية :
 . 1الميارات اإلنسانية  :وتمثؿ الميارات الخاصة بالتعامؿ اإلنساني والتركيز عمى إنسانية العامميف وظروفيـ اإلنسانية
واالجتماعية وتييئة األجواء الخاصة بتقدير واحتراـ الذات فضالً عف احتراـ المشاعر اإلنسانية والكيفية التي يتـ فييا
استثمار الطاقات خالؿ بناء بيئة عمؿ تركز عمى الجانب السموكي واإلنساني وانعكاس ذلؾ عمى األداء والتميز .
 . 2الميارات الفكرية  :يتطمب مف الريادي امتالؾ مجموعة مف الميارات الفكرية الخاصة وامتالؾ المعارؼ والجوانب
العممية والتخطيطية والرؤيا إلدارة المشروع الصغير وكيفية ارتكازه عمى األطراؼ والمفاىيـ العممية والمعرفة والقدرة عمى
تحقيؽ السياقات والنظـ وصياغة األىداؼ عمى أساس العقالنية .
 . 3الميارات التحميمية  :ترتبط الميارات التحميمية مع الميارات الفكرية وتيتـ الميا ارت التحميمية بتفسير العالقات بيف
العوامؿ والمتغيرات المؤثرة عمى أداء المشروع وتيتـ ىذه الميارات بتحميؿ األسباب وتحديد عناصر القوة والضعؼ لمبيئة
الداخمية والفرص والتيديدات في البيئة الخارجية  ،كما تركز ىذه الميارات عمى تحديد السموكيات الخاصة بالمنافسيف
وتصوراتيـ المستقبمية .
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 . 4الميارات الفنية  :وتتمثؿ بالميارات األدائية ومعرفة طبيعة العالقات بيف المراحؿ اإلنتاجية والميارات التصميمية لمسمع
ومعرفة كيفية أداء األعماؿ الفنية خاصة فيما يتعمؽ بتصميـ المنتج وكيفية تحسيف أداءه وكؿ ما يرتبط بالجوانب الفنية
والتشغيمية ومعرفة كيفية تركيب األجزاء وصيانة بعض المعدات  ،وىذه الميارات تكوف ذات تأثير كبير في بعض المشاريع
ذات الطابع الفني كالنجارة وصناعة األثاث وغيرىا .
تأسيساً عمى ما تقدـ يمكف القوؿ إف مف ابرز خصائص الريادييف ىي حب العمؿ والمبادرة والتعمؽ بيما واإلصرار عمى
النجاح رغـ المخاطر والثقة الكاممة والتصميـ وحب التنفيذ والميارة في إدارة المخاطر ورؤية المتغيرات كفرص يتحتـ
اقتناصيا واالستقاللية في العمؿ ومجابية التحديات والشعور باإلنجاز وتحقيؽ السيطرة المالية واالستقالؿ المالي كما إف
العمميات الريادية تتضمف أبعادا مختمفة مف الخصائص والميارات التي ينبغي أف يطمع بيا الريادي في مختمؼ جوانب
النشاطات التي يقوـ بيا .

( )4-2مفهوم الريادة اإلستراتيجية :
يبيف ( )Dumitru, 2008:73بأف الريادة اإلستراتيجية ىي الطريقة التي بواسطتيا تستطيع المنظمات أف توجد تغيي اًر مف
خالؿ استغالؿ الفرص المكتشفة في البيئات المضطربة التي تعمؿ فييا المنظمة ،وانيا تؤكد عمى أىمية أدارة الموارد بشكؿ
استراتيجي مف أجؿ كسب المزايا التنافسية .ويحدد ( )Lassen, 2007:126الريادة اإلستراتيجية بأنيا االستعداد التنظيمي
المستمر الستكشاؼ مياديف ( مجاالت ) تنافسية جديدة والتعرؼ عمى اإلمكانيات والقدرة عمى استغالليا .ويعرؼ ( Lida,
 )2006:2الريادة اإلستراتيجية بأنيا العممية التي تقود إلى صنع القرار والجيود اإلدارية مف أجؿ تحديد أفضؿ اإلمكانيات
التي تيدؼ إلى تطابؽ الموارد الموجودة مع تحقيؽ أعمى نسبة محتممة مف العائد والمنفعة ومف ثـ توظيفيا مف خالؿ
المياـ اإلستراتيجية .ويوضح ( )Sirmon,et.al, 2003:963الريادة اإلستراتيجية بأنيا عممية تتضمف سموؾ الدراسة عف
كؿ مف الفرص اآلتية والمنفعة والنتائج الرائدة لممنظمة .يتضح مما سبؽ إف الريادة اإلستراتيجية عبارة عف اكتشاؼ الفرص
واستغالليا وفؽ الموارد المتاحة لممنظمة في عممية اإلبداع لموصوؿ إلى أفضؿ النتائج .

( )5-2أهمية الريادة اإلستراتيجية :
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يشير ( )Campm,et.al, 2002:14إلى أنو تكمف أىمية الريادة اإلستراتيجية في تسييؿ أنشطة المنظمة في توفير
أفضؿ اإلمكانات (التي تيدؼ إلى تحديد الموارد الموجودة مع تحقيؽ أعمى نسبة محتممة مف العائد والمنفعة والقيمة)
وتوظيفيا وفؽ خطة إستراتيجية لعممياتيا الجارية .ويبيف ( )Kuratk, 2009:10-18&,Audretschبأف أىمية الريادة
اإلستراتيجية تتمثؿ في تعزيز اإلمكانات التي تستطيع المنظمة مف خالليا تحيد السرعة والكيفية التي ستكوف عمييا في
المستقبؿ ،وتسيـ في استغالؿ الفرص ،وفي الوقت نفسو تبحث باستمرار عف األساليب المناسبة لتحقيؽ المزايا التنافسية،
وتمكف الكوادر الوظيفية في المنظمة مف توجيو سموكيـ اإلبداعي نحو تحقيؽ األىداؼ المشتركة ،واطالؽ طاقة اإلبداع
لدى ىؤالء والتي قد تعمؿ المنظمة عمى االستفادة منيا لتحسيف قدرتيا التنافسية.

( )6-2أهداف الريادة اإلستراتيجية :
يبيف ( )Audretsch, 2009:18&Kuratkoبأف الريادة اإلستراتيجية تيدؼ إلى تطوير اآلليات المنظمة لرفع نشاطيا
الريادي طبقاً لإلجراءات اإلستراتيجية الجديدة المتبعة مف دوف اإلضرار بمصالحيا أو تعرض قاعدتيا لمنجاحات التنافسية
لمخطر ويبيف ( )Camp, et.al, 2002:14إلى أف اليدؼ مف الريادة اإلستراتيجية ىو المواصمة لتكويف المزايا التنافسية
التي تقود إلى زيادة الثروة والقيمة معاً .ويوضح ( )Hough, 2008:18&Scheepersأف أىداؼ الريادة اإلستراتيجية
ىي إضافة قيمة لممنظمة وتضمف لممنظمة استخداـ قابميتيا لتمييز نفسيا عف المنافسيف .وعمى صعيد التعميـ العالي تيدؼ
الريادة اإلستراتيجية في الجامعة إلى حصوليا عمى القيمة مف خالؿ رسممة المعرفة وتقديـ الخدمات بالجودة المطموبة وأف
يصبح األساتذة والعامموف في الجامعة ريادييف (.)Patzelt, 2009:2&Shepherdو يتضح مما سبؽ أف الريادة
اإلستراتيجية تيدؼ إلى إضافة قيمة اإلستراتيجية لممنظمة عف طريؽ تطوير أنشطتيا وفؽ متطمبات الريادة اإلستراتيجية.

( )7-2متطمبات الريادة اإلستراتيجية :
يحدد( )Ireland, et.al, 2003:968نموذج متكامالً لمفيوـ الريادة اإلستراتيجية ،وحددوا فيو متطمبات الريادة
اإلستراتيجية بػ ( القيادة الريادية والتفكير الريادي والثقافة الريادية وادارة الموارد بشكؿ استراتيجي ) ويعد ىذا النموذج
األساس الذي يعتمد عميو الكتاب والباحثوف في مجاؿ الريادة اإلستراتيجية" ،ومنيـ ( )Luke, 2005و
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()Kuratko, 2009&Audretschو ( )Monsen, 2009&Bossو ( )Meuleman, et.al, 2009و
(الباشقالي .) 2010:38،وعميو ستعتمد الدراسة الحالية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية اآلتية ( القيادة الريادية ،والتفكير
الريادي ،والثقافة الريادية ،وادارة الموارد بشكؿ استراتيجي ) وفيما يمي توضيح ذلؾ :
 -1القيادة الريادية  :يبيف ( )Perren, 2002:6&Burgoyneبأف ىناؾ عناصر مشتركة بيف القيادة و الريادة وىي (
الرؤية واإلبداع ،القيادة الذا تية ،واالعتماد عمى المخاطر ) وأف ىذا االشتراؾ بيف العناصر يجعؿ القيادة الريادية ىي عممية
متكاممة تمر بسمسمة مف المراحؿ قبؿ البدء بالمشروع واثناءه وعند إظيارىا مف خالؿ تقييـ الفرص ،وتحسيف المفيوـ الذاتي
لممنظمة ،وتشخيص إمكانياتيا والحصوؿ عمى الموارد المطموبة لتحقؽ اإلدارة أىدافيا كمرحمة نيائية ( Robert,
 .)2003:304بالتالي إف القيادة الريادية تركز عمى الفرصة والبناء واالبتكار في ظؿ االستثمارات المرحمية واالتصاالت
الشخصية العميقة وفؽ إستراتيجية متوسطة المدى(.)Wally, 2008:23
 -2التفكير الريادي :يرى ( )Ireland, et.al, 2003:968بأف التفكير الريادي احد المتطمبات الميمة لمعمؿ بنجاح في
الريادة اإلستراتيجية ،ويشير إلى أف التفكير الريادي ىو نوع مف النمو الموجو الذي يتمكف مف خاللو األفراد عمى تشجيع
المرونة واالبتكار والتجديد ،واإلبداع ،ويعمؿ عمى تعزيز عمميات النمو عمى المستوى الكمي وكذلؾ النمو عمى مستوى
المنظمات الفردية .ويرى ( )Dhliwayo, 2007:124&Vanبأف التفكير الريادي عبارة عف الطريقة التي يتـ فييا التفكير
والعمؿ بالتعامالت الريادية واستغالؿ الفرص لالستفادة مف حاالت عدـ التأكد.
 -3الثقافة الريادية  :يبيف ( )Dess, et.al,2007:449بأف الثقافة الريادية ىي واحدة مف المياـ التي تساعد عمى
التغيير والتجدد ،إذ تعمؿ عمى إيجاد التآلؼ بيف كؿ أفراد المنظمة في تحقيؽ الفرص لرفع أرصدة وقابمية المنظمة التي
تساعدىا عمى إيجاد مشاريع األعماؿ الجديدة .ويعرؼ ( )Asso,et.al, 2007:14الثقافة الريادية بأنيا األجواء أو
المناخ الذي يساعد أو يشجع عمى توليد األفكار واإلبداع والتجربة ،ويشير إلى وجود عدد مف المكونات الخاصة بالثقافة
الريادية وىي إمكانات التنظيـ لمقياـ بالتجربة والقياـ بالمخاطرة ومشاركة العامميف في عممية تطوير المنظمة ،رفض السموؾ
الدفاعي ،القدرة عمى تشكيؿ فريؽ عمؿ مستقؿ لممشروع ،واالعتراؼ الرسمي بالنجاحات.
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 -4إدارة الموارد بشكؿ استراتيجي  :يشير (السكارنة )2005:44 ،إلى أنو ال يمكف لممنظمة تحقيؽ مزايا تنافسية عمى
المدى الطويؿ إال مف خالؿ امتالكيا لمموارد النادرة أو المتميزة .ويحدد( )Ireland et,al, 2003:973ثالثة موارد يجب
أدارتيا استراتيجياً وىي :رأس الماؿ المالي ورأس الماؿ البشري ورأس الماؿ االجتماعي :وىو عبارة عف مجموعة مف
العالقات بيف األفراد (رأس الماؿ االجتماعي الداخمي) وبيف األفراد والمنظمات (رأس الماؿ االجتماعي الخارجي) والتي
تسيؿ عممية القياـ باألنشطة .فيو مجموعة كاممة مف موارد توجد القيمة التي تنشأ بفعؿ النمو في المنظمة بسبب استمرار
العالقات القوية والمتداخمة داخؿ المنظمات وخارجيا.

( )1-3الطريقة واإلجراءات -:
( )2-3منهج الدراسة و مجتمع الدراسة :
انطالقاً مف مشكمة الدراسة وأىدافيا فأف ،المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي التحميمي والذي ييدؼ إلى
وصؼ الظاىرة وتشخيصيا والقاء الضوء عمى جوانبيا المختمفة بغرض فيميا وتحديد أسبابيا .و يتكوف مجتمع الدراسة مف
العامميف في عينة مف المدارس الخاصة في مدينة درنة وتشمؿ .
 -1مدرسة نور العقول  -2 .مدرسة األوائل  -3 .مدرسة الرسالة  -4 .مدرسة الصرح المميز .

( )3-3أداة الدراسة و مكوناتها :
تـ استخداـ االستبانة كوسيمة لجمع البيانات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،وقد تـ تصميميا مف خالؿ االستعانة بدراسات
سابقة وتـ إجراء تعديالت عمييا مف قبؿ الباحثاف بما يتناسب و بيئة الدراسة حيث تـ تقسيميا إلى قسميف:
 األول  .يحتوي عمى بيانات عامة عف المشاركيف ،وىي النوع والعمر والوظيفة ومدة الخدمة والمستوى التعميمي ،وفيمجمميا تمثؿ المتغيرات الديموغرافية .
 الثاني  -1 :يحتوي عمي (  ) 30عبارة تمثؿ متغيرات الدراسة والتي تتعمؽ بالمتغير المستقل الخصائص الريادية مفوجية نظر العامميف  -2 .يحتوي عمي (  ) 27عبارة تتعمؽ بالمتغير التابع متطمبات الريادة االستراتيجية .
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( ) 4-3توزيع استمارة االستبانة :
تمثمت عينة الدراسة ب( )85عامؿ وعاممة تـ اختيارىا بطريقة العينة العشوائية الطبقية ،وبعد توزيع االستبانة تـ استرجاع
( )74استمارة صالحة لمتحميؿ اإلحصائي ،وىذا العدد مف العينة مقبوؿ لمدراسة حسب جدوؿ  and Morgan Kriciحيث
تشكؿ ما نسبتو ( ،)% 87وىي نسبة يمكف االعتماد عمييا في الدراسة مف االستبيانات الموزعة ،وتعتبر نسبة مقبولة
إحصائياً في مجاؿ الدراسات واألبحاث العممية (عبيد )2003 ،وقد توزعت عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية
عمى النحو التالي والموضحة بالجدوؿ (: )1-1
جدول ( )1-1خصائص عينة الدراسة
المتغير
النوع

العمر

الدرجة الوظيفية

المؤهل العممي

مستوى المتغير

العدد النسبة المئوية

ذكور

30

%40.5

إناث

44

%59.5

المجموع

74

% 100

من 30 – 21

14

%19

من 40 - 31

24

%32.4

من  41فما فوق

36

% 48.6

المجموع

74

% 100

مدير

4

% 5.4

رئيس قسم

9

%12.2

رئيس وحدة

12

% 16.2

معمم فصل

49

%66.2

المجموع

74

% 100

دبموم معممين خاص

34

%45.9

جامعي

39

%52.7

ماجستير

1

% 1.4

المجموع

74

% 100
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يالحظ مف الجدوؿ أعاله إف :


كما ىو موضح بالجدوؿ ( )1-1فأف عينة الدراسة كاف النوع الغالب ىـ اإلناث ،حيث بمغ عددىـ ( )44أي ما يمثؿ
ما نسبتو ( ،)% 59.5ويعزو الباحث ذلؾ إلى طبيعة عمؿ المدرسة ،والمتمثؿ في التعميـ والذي بطبيعتو يميؿ لو
العنصر النسائي في مجتمعنا.

 غالبية اإلفراد المشاركيف ىـ مف سف ( )41فما فوؽ بما نسبتو ( ،)%48.6وىي السف األقرب إلى التقاعد ،ويرى الباحث
إف ذلؾ يرجع لعمؿ المدارس الخاصة التي في الغالب ما يمجا ليا المعمميف المتقاعديف.


جؿ إفراد العينة ىـ مف معمميف الفصوؿ بعدد ( )49مدير بنسبة ( ، )%66.2وقد يعزى ذلؾ إلى طبيعة عمؿ
المدارس حيث اغمب أنشطتيا تعتمد عمي المعمـ.

 جؿ إفراد العينة ىـ مف حممة المؤىؿ الجامعي ،وعددىـ ( )39بنسبة ( ،)%52.7كما إف ( )34مف إفراد العينة بما
نسبتو ( )%45.9ىـ مف حاممي المؤىالت المتوسطة .أما المؤىالت العميا فيي سجمت نسبة ضعيفة بعدد ( ) 1
بنسبة ( ) 1.4ويرجع السبب لعدـ إقباؿ حممة الدراسات العميا لالنخراط في التعميـ الخاص
 سجمت قيمة الثبات لمتغيرات الدراسة الرئيسية ( )0.831حسب مؤشرات كرونباخ إلفا  Cronbach Alphaونتيجة
لذلؾ فإف أداة الدراسة تمتع بصورة عامة بمعامؿ ثبات عاؿ وبقدرتيا عمى تبني إغراض الدراسة وفقاً لػ Bougie,
).)2009: 88

( )5-3تحميل بنود االستبانة  -:وفي الجداوؿ التالية سوؼ يتـ إجراء تحميؿ أعمؽ ليذا المستوى مف خالؿ
تحميؿ عبارات األبعاد و إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة.
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جدول ( )2-1مناقشة األبعاد المتعمقة بالخصائص الريادية
اإلبعاد

ر.ـ

االنحراؼ المعياري

درجة الممارسة

النسبية

أتحمؿ المسئولية كاممة عف عممي

4.9717

0.4185

مرتفعة جدًا

1

اتخذ ق اررات حاسمة في مجاؿ عممي

3.3750

0.5757

متوسطة

9

أنجز عممي في الوقت المحدد لو

4.4583

0.5089

مرتفعة جدا

7

أتمتع بالنظرة المستقبمية في عممي

4.5417

0.5882

مرتفعة جداً

5

5

اخطط لعممي قبؿ الدخوؿ فيو

4.6250

0.5757

مرتفعة جداً

4

6

أضع أىداؼ واضحة ومحددة لنجاح عممي

4.6667

0.4815

مرتفعة جداً

3

أثؽ بقدراتي واعرؼ كيؼ أوجييا

4.5000

0.5107

مرتفعة جدًا

6

اعتمد عمى نفسي ومعرفتي في عممي

4.4583

0.7790

مرتفعة جدا

7

اعتمد أسموب المقاء المباشر مع العامميف في العمؿ

4.3750

0.7109

مرتفعة جدا

9

استطيع السيطرة عمى عوامؿ اإلرىاؽ والضغوط النفسية

4.3750

0.5757

مرتفعة جدا

9

لدي اإلصرار والمثابرة لبموغ أىدافي بكفاءة

4.4583

0.6580

مرتفعة جدا

7

لدي القدرة عمى إقناع اآلخريف برأيي الشخصي في

4.1667

0.7019

مرتفعة

13

لدي القدرة عمى قيادة العامميف وتوجيييـ

4.1667

0.8681

مرتفعة

13

امتمؾ لغة الحوار مع زمالئي في العمؿ

4.2500

0.7372

مرتفعة جدا

11

15

استطيع حؿ المشكالت التي تصاحب عممي

4.2500

0.6756

مرتفعة جدا

11

16

اشعر بالضيؽ عند ما يضيع وقتي سدى

4.7083

0.4643

مرتفعة جدا

2

استعيف باآلخريف لدعـ مقترحاتي

4.0833

0.7755

مرتفعة

14

اكسب ثقة اآلخريف واحترـ مقترحاتيـ

4.3333

0.6165

مرتفعة

10

امتمؾ الميارة في االتصاؿ مع اآلخريف

4.2083

0.8329

مرتفعة

12

1
2
3
4
الخصائص
الشخصية

7
8
9
10
11
12
13
14
الخصائص
السموكية

17
18
19

العبارة

المتوسط

األىمية

في العمؿ

عممي
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استطيع التكيؼ مع سموكيات العامميف

4.2083

0.6580

مرتفعة جدا

12

21

استخدـ الوقت بكفاءة في عممي

4.3750

0.7696

مرتفعة جدا

9

22

اجمع اكبر قدر مف البيانات عند البدء في ميمة معينة

4.4167

0.5835

مرتفعة جداً

8

امتمؾ القدرة عمى إدارة العمؿ بكفاءة في مواقؼ الفوضى

4.0417

0.7506

مرتفعة

15

24

أثابر في عممي لساعات طويمة دوف ممؿ

4.3750

0.7696

مرتفعة

9

25

أقوـ بإنجاز العمؿ بكفاءة بسبؿ مختمفة

4.5417

0.5882

مرتفعة جداً

5

26

امتمؾ وعي شامؿ بكافة تفاصيؿ العمؿ الموكؿ إلي

4.5000

0.6593

مرتفعة جدًا

6

27

أقدـ دائماً أفكار جديدة لتحسيف عممي

4.3750

0.6469

مرتفعة جدا

9

أراجع وأتابع المياـ التي توكؿ إلي

4.5417

0.6580

مرتفعة جداً

5

أشجع عمى تحفيز العامميف بالحكمة والعقالنية

4.0833

0.7755

مرتفعة

14

استطيع انجاز مياـ متنوعة بما امتمكو مف معرفة في

4.2083

0.7172

مرتفعة جدا

12

20

23

الخصائص
اإلدارية

28
29
30

مجاؿ عممي اإلداري

أظيرت نتائج التحميؿ لمتغير الخصائص الشخصية أف أىـ فقرة ىي (أتحمؿ المسئولية كاممة عف عممي) حيث سجمت
الترتيب األوؿ بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط حسابي ( )4.97وانحراؼ معياري ( ،)0.185وبشكؿ عاـ فأف درجة
الممارسة ليذا البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف جميع الفقرات كانت ذات ممارسة مرتفعة ومتقاربة في النتائج ،إال أف
حسب الترتيب ودرجة الممارسة كانت الفقرة (اتخذ ق اررات حاسمة في مجاؿ عممي) سجمت أقؿ درجة ممارسة بمتوسط
حسابي ( )3.37وانحراؼ معياري ( )0.5757وبدرجة ممارسة متوسطة.
وأظيرت نتائج التحميؿ لمتغير الخصائص السموكية أف أىـ فقرة ىي (لدي اإلصرار والمثابرة لبموغ أىدافي بكفاءة) حيث
سجمت الترتيب األوؿ بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط حسابي ( )4.45وانحراؼ معياري ( ،)0.6580وبشكؿ عاـ
فإ ف درجة الممارسة ليذا البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف جميع الفقرات كانت ذات ممارسة مرتفعة ومتقاربة في النتائج،
إال أف حسب الترتيب ودرجة الممارسة كانت الفقرة (استعيف باآلخريف لدعـ مقترحاتي) سجمت أقؿ درجة ممارسة بقيمة
( )4.108وانحراؼ معياري (.)0.7755
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وأظيرت نتائج التحميؿ لمتغير الخصائص اإلدارية أف اىـ فقرتيف ىما (أقوـ بإنجاز العمؿ بكفاءة بسبؿ مختمفة) و ( أراجع
وأتابع المياـ التي توكؿ إلي ) حيث سجمت الترتيب األوؿ بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط حسابي ( ،)4.54وبشكؿ
ً
عاـ فإ ف درجة الممارسة ليذا البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف جميع الفقرات كانت ذات ممارسة مرتفعة ومتقاربة في
النتائج ،اال أف حسب الترتيب ودرجة الممارسة كانت الفقرة (امتمؾ القدرة عمى إدارة العمؿ بكفاءة في مواقؼ الفوضى)
سجمت أقؿ درجة مف الممارسة وأقؿ متوسط بقيمة ( )4.041وانحراؼ معياري ( )0.7506وتتذيؿ الترتيب في
المتوسطات.
ومف خالؿ النتائج بالجدوؿ( )2-1فإف كؿ العبارات المتعمقة بأبعاد الخصائص الريادية جاءت بدرجة ممارسة متقاربة ما
بيف المرتفعة والمرتفعة جداً.
جدول ( ) 3-1مناقشة األبعاد المتعمقة بالريادة اإلستراتيجية

اإلبعاد

ر.ـ
31
32
33

القيادة الريادية

34
35
36
37
38

التفكير الريادي
39

العبارة
تأخذ القيادة اإلدارية بعيف االعتبار األخطار التي تتعمؽ
بعممية استغالؿ فرص النمو
تعتمد القيادة اإلدارية في حؿ مشاكميا عمى أسموب
المناقشة والحوار المفتوح
تؤدي القيادة اإلدارية أعماليا بحماسة
لدى القيادة اإلدارية قدرة كبيرة في إقناع اآلخريف النجاز
األىداؼ بفاعمية
تعمؿ القيادة اإلدارية عمى غرس فمسفة الريادة في
الشركة
تتمكف القيادة اإلدارية في الشركة مف تحديد المشاكؿ
الحقيقية في العمؿ وتعالجيا بسرعة
تتخذ القيادات اإلدارية في الشركة ق ارراتيا بناء عمى
معمومات دقيقة وذات نوعية خاصة
لدى القيادة اإلدارية في الشركة القدرة عمى التعامؿ مع
المواقؼ الغامضة
تشجع القيادة اإلدارية في الشركة دائماً كوادرىا الوظيفية
عمى طرح األفكار اإلبداعية

أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية

المتوسط

االنحراؼ

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

4.1667

0.7019

مرتفعة

4.2083

0.8836

مرتفعة

4.0833

0.9286

مرتفعة

4.8750

1.0759

مرتفعة جدًا

4.1250

0.7408

مرتفعة

4.1667

0.7613

مرتفعة

4.1667

0.8681

مرتفعة

4.1250

0.6123

مرتفعة

4.8750

0.7974

مرتفعة جدًا

األىمية
النسبية
5
4
7
1
6
5
5
6
1
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
الثقافة الريادية
49
50
51
52
53
إدارة الموارد

54

بشكؿ
استراتيجي

55
56
57

لدى القيادة اإلدارية في المدرسة القدرة عمى اتخاذ
الق اررات المقنعة في حاالت عدـ التأكد
يتسـ تفكير القيادة اإلدارية في المدرسة بالعقالنية والرشد
تفكر القيادة اإلدارية دائماً بتقديـ ما ىو أفضؿ مقارنة
بالشركات المنافسة الخاصة والعامة

لدى القيادة اإلدارية في المدرسة رؤية واضحة ودقيقة
تجاه اإلستراتيجية التي تتبعيا
لدى القيادة اإلدارية في المدرسة القدرة عمى االستجابة
السريعة الكتشاؼ الفرص الخارجية
تحدد القيادة اإلدارية في الشركة الوقت المناسب إلطالؽ
االستراتيجيات لالستفادة مف الفرص الريادية
تشجع القيادة اإلدارية كوادرىا الوظيفية وبشكؿ مستمر
النجاز األعماؿ بكفاءة وفاعمية
تتبنى القيادة اإلدارية ثقافة الحوار وبناء السيناريوىات
المتعمقة بمستقبؿ الشركة
تشجع القيادة اإلدارية في الشركة الكوادر الوظيفية
لمنظر إلى األشياء بطرؽ جديدة
تعتمد القيادة اإلدارية عمى فرؽ العمؿ في انجاز
األعماؿ المحورية واإلستراتيجية
تشجع القيادة اإلدارية لألفراد الذيف لدييـ وجيات نظر
مختمفة وذلؾ لتحفيز االبتكار واإلبداع
تمتمؾ القيادة اإلدارية في الشركة رؤية واضحة لألنشطة
التي تقود إلى إال بداعية
تعمؿ القيادة اإلدارية عمى مراجعة وتدقيؽ الموارد
المادية في حالة فقدانيا القيمة األساسية ليا
تعيد القيادة اإلدارية النظر في الموارد غير المادية في
حالة عدـ تحقيؽ ىذه الموارد القيمة األساسية
تقوـ القيادة اإلدارية بالتحديد الدقيؽ والتقييـ الصحيح
لقدراتيا
تطور القيادة اإلدارية كوادرىا الوظيفية مف خالؿ تطوير
التقنيات الحديثة لمعمؿ بالشركة
تساىـ القيادة اإلدارية في الشركة في تحويؿ المعرفة
العممية إلى السوؽ
تمتمؾ القيادة اإلدارية تصور لكيفية استخداـ مواردىا بما
يدعـ عممية تنفيذ الخطط اإلستراتيجية
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4.1250

0.7974

مرتفعة

4.2083

0.9315

مرتفعة

4.2500

0.7372

مرتفعة

4.1667

0.7019

مرتفعة

4.0833

0.8297

مرتفعة

4.1667

0.8165

مرتفعة

3.9583

0.8064

مرتفعة

3.9583

0.9990

مرتفعة

4.0000

0.9325

مرتفعة

3.9197

1.0179

مرتفعة

3.8750

1.0347

مرتفعة

4.2500

0.7940

مرتفعة

4.3750

0.7696

مرتفعة

4.2083

0.6580

مرتفعة جداً

4.1250

0.7408

مرتفعة

4.1667

0.7613

مرتفعة

4.0000

0.8340

مرتفعة

3.8750

0.8501

مرتفعة

6
4
3
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7
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أظيرت نتائج التحميؿ لمتغير القيادة الريادية أف أىـ فقرة ىي (لدى القيادة اإلدارية قدرة كبيرة في إقناع اآلخريف النجاز
األىداؼ بفاعمية) حيث سجمت الترتيب األوؿ بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط حسابي ( )4.87وانحراؼ معياري
( ،) 0.7974وبشكؿ عاـ فأف درجة الممارسة ليذا البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف جميع الفقرات كانت ذات ممارسة
مرتفعة ومتقاربة في النتائج ،إال أف حسب الترتيب ودرجة الممارسة كانت الفقرة (تؤدي القيادة اإلدارية أعماليا بحماسة)
سجمت أقؿ درجة مف الممارسة وأقؿ متوسط بقيمة ( )4.083وانحراؼ معياري ( )0.9286وتتذيؿ الترتيب في المتوسطات
.
وأظيرت نتائج التحميؿ لمتغير التفكير الريادي أف أىـ فقرة ىي (تشجع القيادة اإلدارية في الشركة دائماً كوادرىا الوظيفية
عمى طرح األفكار اإلبداعية) حيث سجمت الترتيب األوؿ بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط حسابي ( )4.87وانحراؼ
معياري ( ،) 0.7974وبشكؿ عاـ فأف درجة الممارسة ليذا البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف جميع الفقرات كانت ذات
ممارسة مرتفعة ومتقاربة في النتائج ،إال أف حسب الترتيب ودرجة الممارسة كانت الفقرة (لدى القيادة اإلدارية في المدرسة
القدرة عمى االستجابة السريعة الكتشاؼ الفرص الخارجية) سجمت أقؿ درجة مف الممارسة وأقؿ متوسط بقيمة ()4.083
وانحراؼ معياري ( )0.8297وتتذيؿ الترتيب في المتوسطات .وأظيرت نتائج التحميؿ لمتغير الثقافة الريادية أف أىـ فقرة
ىي (تمتمؾ القيادة اإلدارية في المدرسة رؤية واضحة لألنشطة التي تقود إلى إبداعية المدرسة) حيث سجمت الترتيب األوؿ
بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط حسابي ( )4.25وانحراؼ معياري ( ،)0.7940وبشكؿ عاـ فأف درجة الممارسة ليذا
البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف جميع الفقرات كانت ذات ممارسة مرتفعة ومتقاربة في النتائج ،إال أف حسب الترتيب
ودرجة الممارسة كانت الفقرة (تشجع القيادة اإلدارية لألفراد الذيف لدييـ وجيات نظر مختمفة وذلؾ لتحفيز االبتكار واإلبداع)
سجمت أقؿ درجة مف الممارسة وأقؿ متوسط بقيمة ( )3.875وانحراؼ معياري ( )1.0347وتتذيؿ الترتيب في المتوسطات
.وأظيرت نتائج التحميؿ لمتغير إدارة الموارد بشكؿ استراتيجي أف أىـ فقرة ىي (تعيد القيادة اإلدارية النظر في الموارد غير
المادية في حالة عدـ تحقيؽ ىذه الموارد القيمة األساسية) حيث سجمت الترتيب األوؿ بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط
حسابي ( )4.20وانحراؼ معياري ( ،)0.6580وبشكؿ عاـ فأف درجة الممارسة ليذا البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف
جميع الفقرات كانت ذات ممارسة مرتفعة ومتقاربة في النتائج ،إال أف حسب الترتيب ودرجة الممارسة كانت الفقرة (تمتمؾ
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القيادة اإلدارية تصور لكيفية استخداـ مواردىا بما يدعـ عممية تنفيذ الخطط اإلستراتيجية) سجمت أقؿ درجة مف الممارسة
وأقؿ متوسط بقيمة ( )3.87وانحراؼ معياري ( )0.8501وتتذيؿ الترتيب في المتوسطات .

( )6-3اختبار الفرضيات :
( )1-6-3اختبار مدى توافر الخصائص الريادية لعينة الدراسة :
جدول ( )4-1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم( )tإلبعاد الخصائص الريادية لعينة الدراسة
المتوسط

اإلبعاد

االنحراف

اختبار T-test

الحسابي

المعياري

قيمة t

sig

نتيجة االختبار

درجة

الترتيب

الممارسة

الخصائص الشخصية

4.5167

0.367

20.195

0.000

دال إحصائياً

مرتفع جداً

1

الخصائص السموكية

4.2833

0.435

14.451

0.000

دال إحصائياً

مرتفع جداً

3

الخصائص اإلدارية

4.3333

0.462

14.133

0.000

دال إحصائياً

مرتفع جداً

2

المتوسط العام

4.3778

0.3848

17.540

0.000

دال إحصائيا

مرتفع جداً

-----

نتائج فحص الفرضية الصفرية ))H0عند مستوى الداللة  : a=0.05باستخدام اختبار  T-testللمجموعة الواحدة

وعند احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابتيـ الموضحة بالجدوؿ ( ،)4-1أمكف التعرؼ عمى مستوى
تطبيؽ الخصائص الريادية ،إذا ما عمـ بأف متوسط المقياس المستخدـ في االستبانة ىو ( ،)3حيث بمغ المتوسط العاـ
ألبعاد الخصائص الريادية بالمدرسة محؿ الدراسة ( )4.37وانحراؼ معياري عاـ ( )0.384وبدرجة ممارسة مرتفعة جدا،
واتفقت ىذه النتيجة إلى ما آلت إليو دراسة  ،وقد يعزى ذلؾ إلى اىتماـ المدرسة محؿ الدراسة بتطبيؽ الخصائص الريادية (
صالح  ،وجاسـ  ) 2007 ،ودراسة (المناصرة ، )2008 ،كذلؾ بينت الدراسة إف بعد الخصائص الشخصية حضي
بالترتيب األوؿ عمى متغيرات الخصائص الريادية وبدرجة ممارسة مرتفعة جدا ،حيث حضي بمتوسط حسابي ( ،)4.51تاله
الخصائص اإلدارية الذي بمغ متوسطو ( )4.33وبدرجة ممارسة مرتفعة جدا ،أما الخصائص السموكية لجميع العامميف فقد
احتؿ المرتبة الثالثة حيث حضي بمتوسط حسابي ( )4.28وبدرجة ممارسة مرتفعة جدا.
( )2-6-3اختبار مدى توافر متطمبات الريادة االستراتيجية لعينة الدراسة :
يوضح الجدوؿ ( )5-1أف القيمة االحتمالية البعاد متطمبات الريادة اإلستراتيجية اقؿ مف  ،%5حيث يظير وجود ابعاد
المتغير التابع  ،عميو نقبؿ بتوافر متطمبات الريادة اإلستراتيجية لممدارس قيد الدراسة.
أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية
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جدول ( )5-1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم(  ) tومستوى إبعاد الريادة اإلستراتيجية
اإلبعاد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اختبار T-test

نتيجة

درجة

قيمة t

Sig

االختبار

الممارسة

الترتيب

القيادة الريادية

4.1131

0.645

8.444

0.000

دال إحصائياً

مرتفع

2

التفكير الريادي

4.1250

0.582

9.56

0.000

دال إحصائياً

مرتفع

1

الثقافة الريادية

3.9931

0.766

6.344

0.000

دال إحصائياً

مرتفع

3

إدارة الموارد بشكل استراتيجي

4.1250

0.639

8.620

0.000

دال إحصائياً

مرتفع

1

المتوسط العام

4.0926

0.6178

8.664

0.000

دال إحصائيا

مرتفع

---

نتائج فحص الفرضية الصفرية ))H0عند مستوى الداللة  : a=0.05باستخدام اختبار  T-testللمجموعة الواحدة

تضمنت االستبانة سبعة وعشروف عبارة تتعمؽ بمستوى أبعاد الريادة اإلستراتيجية مف وجية نظر العامميف بالمدارس
الخاصة موضع الدراسة  ،وعند احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابتيـ الموضحة بالجدوؿ (،)5-1
أمكف التعرؼ عمى مستوى تطبيؽ الريادة اإلستراتيجية  ،حيث بمغ المتوسط العاـ ألبعاد الريادة اإلستراتيجية بالمدارس محؿ
الدراسة ( )4.09وانحراؼ معياري عاـ ( )0.617وبدرجة ممارسة مرتفعة ،كذلؾ بينت الدراسة إف بعدي (التفكير الريادي و
إدارة الموارد بشكؿ استراتيجي ) حضي بالترتيب األوؿ عمى متغيرات الريادة اإلستراتيجية وبدرجة ممارسة مرتفعة ،حيث
حضي بمتوسط حسابي ( ،)4.12تالىما القيادة الريادية الذي بمغ متوسطو ( )4.11وبدرجة ممارسة مرتفعة ،أما الثقافة
الريادية لجميع العامميف فقد احتؿ المرتبة الرابعة حيث حضي بمتوسط حسابي ( )3.99وبدرجة ممارسة مرتفعة.
( )2-6-3اختبار تأثير الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية لعينة الدراسة.
جدول ( )6-1تحميل تأثير الخصائص الريادية في متطمبات الريادة اإلستراتيجية لعينة الدراسة باستخدام االنحدار البسيط.
المتغيرات

B0

الخصائص الريادية B1

R²

F

القيادة الريادية

1.267

1.550

0.108

*7.719

()0.548

()2.778

1.345

1.479

()0509.

()2.317

1.680

1.614

()0.428

()1.703

إدارة الموارد بشكل استراتيجي

1.185

()0.532

1.329

()2.475

متطمبات الريادة اإلستراتيجية

1.364

1.695

التفكير الريادي
الثقافة الريادية

()0.506

()2.606

0.077
0.101

*5.368
*7.121

0.087

*6.123

0.096

*6.793

* معنوية عند %5
أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية

30

المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  -بنغازي
Scientific Journal of Open University - Benghazi

المجلد األول  -العدد األول
يناير 0202م

يوضح الجدوؿ ( )6-1طبيعة اثر لمخصائص الريادية في متطمبات الريادة اإلستراتيجية ،وتشير نتائج التحميؿ حسب
الجدوؿ إلى اآلتي -:
 أف خصائص الريادية تؤثر معنوياً في متطمبات الريادة اإلستراتيجية ،إذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة ( )6.793وىي أكبرمف قيمتيا الجدولية وبمغت قيمة ( )tالمحسوبة ( )8.66وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية حيث ) ، (0.096 R²وذلؾ يدؿ
عمى تحقيؽ الفرضية الرئيسية الثانية.
أن هناك تأثير معنوي لخصائص الريادية في متطمبات الريادة اإلستراتيجية في المدارس الخاصة.
ويشير الجدوؿ( )5-1إلى إف الخصائص الريادية تؤثر معنوياً في القيادة الريادية ،إذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة ()7.719
وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية وبمغ معامؿ التحديد ( ،)R² 0.108ومف خالؿ معامالت  Bواختبار  tنجد إف قيمة t
المحسوبة ( )8.44وىي قيمة معنوية اكبر مف قيمتيا الجدولية وبهذا تحققت الفرضية الفرعية األولى من الفرضية
الرئيسية الثانية.
ويشير الجدوؿ إلى أف الخصائص الريادية تؤثر معنوياً في التفكير الريادي ،إذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة ( )5.368وىي
اكبر مف قيمتيا الجدولية وبمغ معامؿ التحديد ( ،)R² 0.077ومف خالؿ معامالت  Bواختبار  tإف قيمة  tالمحسوبة
( )9.56وىي قيمة معنوية واكبر مف قيمتيا الجدولية وبهذا تحققت الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية
الثانية.
وكذلؾ يشير الجدوؿ إلى أف الخصائص الريادية تؤثر معنوياً في الثقافة الريادية ،إذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة ()7.121
وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية وبمغ معامؿ التحديد ( ،)R² 0.101ومف خالؿ معامالت  Bواختبار  tإف قيمة  tالمحسوبة
( )6.344وىي قيمة معنوية واكبر مف قيمتيا الجدولية وبهذا تحققت الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية
الثانية.
وكذلؾ وحسب النتائج فأف الخصائص الريادية تؤثر معنوياً في إدارة الموارد بشكؿ استراتيجي ،إذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة
( )6.123وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية وبمغ معامؿ التحديد ( ،)R² 0.087ومف خالؿ معامالت  Bواختبار  tإف قيمة t
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المحسوبة ( )8.620وىي قيمة معنوية واكبر مف قيمتيا الجدولية وبهذا تحققت الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية
الرئيسية الثانية.

( )1-4النتائج والتوصيات :
أوال  .النتائج -:
 –1أوضحت الدراسة أف المتوسط العاـ ألبعاد الخصائص الريادية بالمدارس محؿ الدراسة ( ،)4.37وبدرجة ممارسة
مرتفعة جداً .
 -2بينت الدراسة إف بعد الخصائص الشخصية حضي بالترتيب األوؿ عمى متغيرات الخصائص الريادية وبدرجة ممارسة
مرتفعة جداً .
 -3أظيرت الدراسة أف المتوسط العاـ ألبعاد الريادة اإلستراتيجية بالمدارس ( )4.09وبدرجة ممارسة مرتفعة .
 -4توصمت الدراسة أيضا إلى أف بعدي (التفكير الريادي و إدارة الموارد بشكؿ استراتيجي) حظي بالترتيب األولى عمى
متغيرات الريادة اإلستراتيجية وبدرجة ممارسة مرتفعة .
 -5خمصت الدراسة الى اف ىناؾ أثر ذو داللة احصائية لمخصائص الريادية عمى الريادة االستراتيجية بالمدارس الخاصة
محؿ الدراسة .

ثانيا  .التوصيات:
 -1التأكيد عمي الخصائص الريادية ودورىا في الريادة االستراتيجية وبخاصة بعد القيادة الريادية .
 -2تشجيع المعمميف عمى اتخاذ الق اررات التي مف شأنيا الرفع بالعممية التعميمية والدفع بيا.
 -3عمى إدارة المدارس الخاصة إتباع سياسات التشجيع والتحفيز لألفراد الذيف لدييـ أفكار ومقترحات إبداعية لمصمحة
العممية التعميمية .
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 -4العمؿ بدمج روح الشباب مف ذوي األعمار المتوسطة وذلؾ لقدراتيـ عمى استحداث األساليب التعميمية والتقنية الحديثة
ومواكبة التطورات التكنولوجيا .
 -5ضرورة توافر إدارات الجودة والمتابعة وذلؾ لمتحسيف والتطوير المستمر بالمدراس الخاصة محؿ الدراسة .
 -6تنمية الميارات السموكية واإلبداعية لممديريف لكي تدفع بالمدرسيف لمتكيؼ مع بيئة العمؿ اإلبداعي .
 -7العمؿ عمي توفير بيئة اجتماعية وثقافية تنتج إبداعا فنيا يعكس التميز واإلبداع .
 -8خمؽ روح المبادرة و المجازفة و تحمؿ المخاطر دوف مف النتائج وذلؾ مف خالؿ طرح األفكار الجديدة التي تساىـ في
التميز و الريادة .

(  -) 1 -4قائمة المراجع :
 -1المراجع العربية :
 -1القاسـ ،مي منذر موسى ( ،)2013أثر الخصائص الريادية في تبني التوجيات اإلستراتيجية لممديريف في المدارس
الخاصة " دراسة ميدانية عمى عينة مف المدارس الخاصة في عماف " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،األردف ،جامعة
الشرؽ األوسط.
 -2نصار ،محمد جودت ،والعمري ،غساف (" ) 2011قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في إدارة
األعماؿ وأثرىا في األعماؿ الريادية" ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية ،المجمد  ، 27العدد .4
 -3محمد ،سعيد عبد هللا " ،)2013( ،إمكانية تعزيز استراتيجيات الريادة مف منظور العالقة مع
التوجو االستراتيجي" "دراسة استطالعية آلراء عينة مف المديريف في الشركة العامة لصناعة األدوية
والمستمزمات الطبية في نينوى" ،مجمة تنمية الرافديف ،المجمد ( ،)35العدد (. )112
 -4صالح ،احمد عمي ،وجاسـ  ،سياد عمي " ) 2007 ( ،تشخيص واقع األنماط الريادية عند المرأة العراقية وعالقتيا
ببعض الخصائص الشخصية "  ،الباحث اإلعالمي ،العدد (. 19 -1 )5
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 -5المناصرة ،اكسمري ،) 2008 ( ،أبعاد التوجو الريادي لممديريف وأثرىا عمى فاعمية الق اررات اإلستراتيجية في الشركات
المساىمة العامة األردنية  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عماف العربية لمدراسات العمياء .
 -6العجمي ،محمد عبد العاؿ ،وآخروف ،) 2009 ( ،طرؽ ومناىج البحث العممي ،دار الورؽ لمنشر  -االردف
 . 7ناصر ،محمد جودت ،والعمري ،غساف " ،) 2001 ( ،قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في إدارة
األعماؿ وأثرىا في األعماؿ الريادية " ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية  ،المجمد( )27العدد(-139 :)4
. 168
 -8العامري ،صالح ميدي والغالي ،طاىر محسف" )2008( ،اإلدارة واألعماؿ"  ،ط ،2دار وائؿ لمنشر -االردف -9
الرفاعي  ،رفاعي محمد ،احمد ،محمد سيد  ، 2001 ،اإلدارة المعاصرة  ،دار المريخ لمنشر  ،الرياض السعودية
 -10حمزة ،لفقير ، 2009 ،تقييـ البرامج التكوينية لدعـ المقاولة مع دراسة حالة برنامج  Cree Germeالمعتمد مف
غرفة الصناعة التقميدية والحرؼ  ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد بو قرة بو مرداس  ،كمية العموـ االقتصادية وعموـ
التسيير والعموـ التجارية  ،الجزائر .
 -11إسماعيؿ ،عمر عمي" ،)2010( ،خصائص الريادي في المنظمات الصناعية وأثرىا عمى اإلبداع التقني" ،مجمة
القادسية لمعموـ اإلدارية واالقتصادية ،المجمد ( ،)12العدد(.)4
 -12السكارنة ،بالؿ خمؼ ،)2005(،استراتيجيات الريادة ودورىا في تحقيؽ الميزة التنافسية وتحسيف األداء لشركات
االتصاالت في األردف ،)2005-2004( ،أطروحة دكتوراه ،قسـ إدارة األعماؿ ،كمية الدراسات اإلدارية والمالية العميا،
جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،األردف.

 -2المراجع األجنبية :
)Adegbite, S.A; Ilori, M.O; Irefin, I.A; Abereijo, I.O, and Aderemi, H.O.S (2007



“Evaluation of the impact of Entrepreneurial Characteristics on the Performance of
small Scale Manufacturing Industries in Nigeria , ”Journal of Asia Entrepreneurship
and Sustainability, Vol.3, No. 1: 1-22.
Daft, Richard L(2003),(Management), 6th ed, Thomson South-Western, U.S.A.
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