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 الخالصة

الدراسة إلى تعُرف دور القيادة الريادية في تحقيق التنمية المستتداةة  لخرتروم ةنهتا مالمقتر تاإل واءاترالاإل التتي تهدف 

تساعد عخى تطوير دور القياداإل الريادية في االقتصاد المعرفي وتحقيق المأةول ةنه  ةن خالل تحخيل وةرااعتة الححتو  

ناولت التنمية المستداةة واستثمار رأس المال الفكري فتي االقتصتاد المعرفتي والدراساإل السامقة واألدمياإل الترموية التي ت

مما يضمن الرروم متصور ةقترح  وترتخف الدراسة الراهنة عن الدراساإل السامقة في ةنهجية الدراسة إذ تعتمد الدراستة 

ة ةتتن ختتالل المتنهح التحخيختتي وفتتي الحاليتة عختتى تحخيتل األدميتتاإل التتتي تتداولت ةودتتول القيتتادة الرياديتة والتنميتتة المستتداة

ووفقًا لرؤية الحا ث تقوم الدراسة الراهنة مودع نصتور لتحقيتق التنميتة المستتداةة استتناًدا   دول نتائح الدراساإل السامقة

إلتتى خمتتع أمعتتاد رئيستتية وهتتي اءمتتدال واالستتتحاقية والتنافستتية وتحمتتل المرتتا ر واالستتتقاللية  وقتتدةت الدراستتة عتتدد ةتتن 

  لمتا لهتا ةتن دور كحيتر فتي كافتة درورة تحسين ةررااإل التعخيم العالي في الترصصاإل والمجاالإل -أهمها  التوصياإل

ةجتال التنميتتة وتحقيتتق أعختتى دراتتاإل الكفتتالة الداخخيتتة الرارايتتة متتأعخى ةعتتايير الجتتودة المتتاةخة ودتترورة تنميتتة المتتوارد 

 ة ةن خالل التوسع في  ادناإل األعمال. ولالحمرية الكف
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A Proposed Vision for Pioneering Leadership in Achieving Sustainable Development 

Heba Tawfiqe Odah Abu Eyadah 1 

 

 

Abstract 

 The study aims to know the role of pioneering leadership in achieving sustainable 

development, to come out with proposals and procedures that help develop the role of 

pioneering leaders in the knowledge economy and achieve its aspirations, through analysis 

and review of previous research and studies and educational literature that dealt with 

sustainable development and the investment of intellectual capital in the knowledge 

economy. In order to ensure a proposed vision, and the current study differs from previous 

studies in the study’s methodology, as the current study relies on the analysis of the 

literature that discussed the topic of pioneering leadership and sustainable development 

through the analytical approach and in light of the results of previous studies and according 

to the researcher’s vision. The study presented a number of recommendations, the most 

important of which are - the need to improve higher education outputs in all disciplines and 

fields, because of their significant role in the field of development and achieving the 

highest levels of internal and external efficiency with the highest standards of 

comprehensive quality and the necessity of development Efficient human resources through 

the provision of Seek in business incubators. Accordingly, this research sought to analyze 

and diagnose the dimensions of oil hegemony over public finances in the Iraqi economy 

and the imbalances it left in the items of the general budget, in order to find solutions and 

treatments that can restore the effectiveness of the tools of the public finance portfolio and 

deal with crises flexibly and efficiently.   
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   المقدمة

ةن أهم ستماإل ةجتمتع المعرفتة أنته يعطتي دوًرا أكحتر لترأس المتال 

اءنساني التيي يتمتتع ممقتدراإل ذهنيتة  و اقتاإل فكريتة  وإةكانيتاإل 

وفي إنتام المعرفة وتوليتدها.   لإلمدال واالمتكار في اقتصاده الجديد

وأنه يعطي قيمة عخيا لترأس المتال الفكتري عختى اعتحتار أنته الثتروة 

العظمى لخمنظمة المعاصرة  وهو كل ةا تمتخكه المنظمة ةن أفكتار  

واختراعاإل  وةخكية اوهرية لخعمل واألفكار الرالقتة واالمتكتاراإل 

ح وإلتى قتدرة المتميزة ممعنى أخر هو ةعرفة يمكن تحويخهتا إلتى رمت

تنافسية ةن خالل استثمارها في تطوير ةنتجتاإل المنظمتة وختدةاتها 

في التقدم الحضاري ألي  اهمة اةؤسساإل التعخيم العالي دور وتؤدي

شعب ةن المعوب  وإن الحااة الى الريادة واالمتدال واالمتكتار فتي 

هتتيه المؤسستتاإل  ااتتة ةخحتتة لتحقيتتق المزيتتد ةتتن التقتتدم الحضتتاري 

ي لضتتمان الجتتودة وتحقيتتق الميتتزة التنافستتية  ومستتحب والتكنولتتوا

الثورة المعرفية واالقتصاد المعرفي الهائل فإننا محااتة التى االمتدال 

واالمتكار ليضيف لمساإل اديتدة ييتر ةستحوقة تستاعد عختى النجتاح 

فتي  ستهميكسب أفرادها صفة الرياديتة ي هوالتميز والتألق اليي مدور

لمنظمتتاإل الترمويتتة. وتعتتد عالقتتة عمخيتتاإل التطتتوير والتحستتين فتتي ا

ةتن أشتكال االستتثمار األختر   التعخيم العالي مالريادة العالمية شتكال

فتتتي رأس المتتتال الفكتتتري لنفتتتراد  وان أ تتتد األستتتحاب فتتتي  يتتتادة 

: واالهتمتتام لخجاةعتتاإل فتتي التتدول العرميتتة فتتي الريتتادة العالميتتة هتت

الدولتة  ورفتع اءسهام المحاشر في اءنتام االقتصادي لتحقيق تنميتة 

الو نيتتة ةتتن ختتالل التعختتيم األكتتاديمي والمهنتتي  و يتتادة  المالكتتاإل

والتتي تعتود مالفائتدة   وعي الموا نين نحو االستثماراإل والممتاريع

لفرد والتنمية االقتصادية لخدولة. إن الجاةعاإل العالميتة تستعي عخى ا

 إلى تحقيق الريادة  يث يصحح كل ةن فيها ةن العاةخين عخى ةفهتوم

وا د وتحت قيادة ريادية  قة تحدأ مرأس الهرم ثم تتدرم  تى تصل 

عختتى  اإلتتى أدنتتى ةستتتو  فتتي المنظمتتة. ولتتيع ذلتت  الطمتتوح  صتتر

تخ  المنظماإل المحخيتة  وةنهتا مممل المنظماإل العالمية وإنما أيضاً 

الجاةعاإل التي تطمح أن تصل إلى العالمية. والجاةعتاإل هتي إ تد  

تطمتح قياداتهتا إلتى تحقيتق الريتادة العالميتة المؤسساإل المحخية التي 

[1]. 

 محاور : ةالبحث تم تقسيمه على ثالث أهدافجل تحقيق أومن 

 .المحور األول: منهجية البحث

 .هاؤالمحور الثاني: الريادة مفهومها وعناصرها ومباد

 .المحور الثالث: التنمية المستدامة ومفهومها وأهميتها

 .السابقةالمحور الرابع: الدراسات 

 .المحور الخامس: االستنتاجات والتوصيات

 

 :: منهجية البحث األولالمحور 

 مشكلة البحث : -1

إن المؤسستتاإل توااتته الكثيتتر ةتتن الممتتكالإل والتحتتدياإل فتتي هتتيا 

العصر. ولموااهة هيه اءشكالياإل فإننا محااة إلتى اءمتدال والعمتل 

 إلتتى ذلتت عختتى تطتتويره وتنميتتته. وةتتن أهتتم األستتحاب التتتي تستتتدعي 

أهميتة كحيترة فتي ةجتمعنتا ةتن الوقوف عخى هيا المودول  لمتا لته 

 تتل الممتتكالإل متتالطرم العخميتتة. الحتتالي  فتتي التتوالل المؤسستتي و

 ااتتة ةاستتة لمترتتيي القتتراراإل فتتي المواقتتع التمتت يخية  يعتتد  وكتتيل  

 فيته عندةا يظهر هناك اختالف مين األدال الفعخي واألدال المريتوب

الحااتتة التتى االمتتدال و تترح   متتين المتتو فين وهتتيا االختتتالف يحتتر

ن أفكتتتار اديتتتدة لتالفتتتي األخطتتتال والعمتتتل عختتتى التطتتتوير والتحستتتي

 لمؤسساإل التعخيم العالي. 

لتيع مالضتترورة أن يكتتون الريتادي و تتده ةحتكتتراً  متل يفتتتر  فيتته 

تجتاو  ذلتت  ليكتون  ادتتناً لالمتكتار فتتي إدارتته فيقتتتن  المتتو فين 

المحتكرين ويرعاهم وينمي ةخكة االمتكار واءمدال فتيهم ممتا يمثخونته 

ختى وفريق العمتل التيي يمترف عخيته. ويجتب ع  ةن ثروة لخمؤسسة

المنظمة أن تضطخع مدور فعال تجاه المجتمع ةن ةنطخق المستؤولية 

كمتتن تةحتكتترة وةحدعتتة  و ةالكتتاإلاالاتماعيتتة مالمستتاهمة فتتي خختتق 

ةمكخة الدراسة ةن خالل اال الل عخى توصياإل الدراساإل الستامقة 

في السؤال الرئيع لخدراسة: ةا التصور المقترح لخقيادة الريادية في 

 وةن خالل ةا سحق تنحثق األسئخة التالية:   مستداةةتحقيق التنمية ال

 ةا هو ةفهوم القيادة الريادية في تحقيق التنمية المستداةة؟ -

 ةا أهم خصائ  القيادة الريادية في تحقيق التنمية المستداةة؟ -

  ةا أهم تحدياإل القيادة الريادية في تحقيق التنمية المستداةة؟ -

 اهدف البحث: -2

ف ةا ي إلىيهدف الححث   ي:أتتعرُّ

ف ةفهوم القيادة الريادية في تحقيق التنمية المستداةة. -  تعرُّ

ف أهتتتم خصتتتائ  القيتتتادة الرياديتتتة فتتتي تحقيتتتق التنميتتتة  - تعتتترُّ

 المستداةة.

ف أهتتتم تحتتتدياإل القيتتتادة الرياديتتتة فتتتي تحقيتتتق التنميتتتة  - تعتتترُّ

 المستداةة.

  : البحث أهمية -3

تستفيد ةن نتائجها الجهتاإل تأتي أهمية هيه الدراسة ةن أنه يؤةل أن 

  اآلتية:

المجتمتتتع المحختتتي  ةتتتن ختتتالل فتتتتح قنتتتواإل اتصتتتال ةستتتتمرة  -

لختمتتجيع عختتى األفكتتار الرياديتتة واالمتتدال واالمتكتتار  ونمتتتر 

 الوعي  ول التنمية المستداةة وا تضان األفكار.
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القيتاداإل الترمويتتة وصتتنال القتراراإل والمستتؤولون فتتي و راة  -

ختتالل ودتتع قتتراراإل ورستتم سياستتاإل الترميتتة والتعختتيم  ةتتن 

 ةخزةة لخمدارس متفعيل المراكة.

أن تكتتون نقطتتة انطتتالم ألمحتتا  أختتر   ممتتا تتتوفره ةتتن أدب  -

ستتيتم التتتي نظتتري ودراستتاإل ستتامقة وأداة لجمتتع المعخوةتتاإل 

 التأكد ةن صدقها وثحاتها.

إدتتافة معتتم المعرفتتة إلتتى المكتحتتاإل ممتتكل عتتام  والمكتحتتة  -

 األردنية ممكل خاص.

الدراساإل العخيتا  ةتن ختالل ةتا ستتقدةه لهتم ةتن ةنهجيتة   خحة -

 سخيمة في الححث العخمي.

 منهج البحث  -5

الدراستاإل عحتر تحخيتل  الوصتفي التحخيختيمتنهح االلقد اعتمد الححتث 

 .السامقة واألدمياإل الترموية

 

 مصطلحات البحث  -6

الريتتتادة ةل تتتةًة: ةمتتتتقة ةتتتن الفعتتتل راد  وراد الكتتتن ويتتتروده روداً 

الريتادة اصتتطال اً: ووريتاداً وارتتتاده ارتيتاداً أي محتتث عنته و خحتته. 

هتتي القيتتادة والرئاستتة. والريتتادة اةتتتالك صتتفاإل وةمتتاعر تقتتود التتى 

امتكار أعمال وةمروعاإل تسهم فتي تحقيتق التنميتة وتقتديم ةنتجتاإل 

الريادي هو المر  اليي يجخب المتوارد  و. [2]أو خدةاإل ةتميزة

والعمالة  والموارد  واألصتول األختر  متوافتق لجعتل قيمتهتا أكحتر 

. [3]ةن ذي قحل. وكما يعرف الريادي هو اليي ينظم وينفي الفترص

وهي عمخية تقوم عخى المحادأة لحدل عمل ةمرول اديتد يرتكتز عختى 

   تتتتة ماألستتتتوامةفهتتتتوم االمتكتتتتار واالمتتتتدال متحديتتتتد الفتتتترص المتا

واستردام الموارد المتا ة السترداةها في عمل اديد ومسرعة فائقة 

لخت يتتراإل  وتطختتق عختتى  تتالب الجاةعتتاإل التتيين يأختتيون مزةتتام 

حسب المصتادر المتا تة وذلت  ماألةور ويقوةون ماست الل الفرص 

هتي و. [4]لخعمل عخى تقديم أفكار ةحتكرة وةنتجاإل وخدةاإل اديتدة

ني األفكار الجديدة وتحويخها الى ةنتجاإل وختدةاإل ةيل المؤسسة لتح

او عمخياإل او إارالاإل وأنظمة اديدة واالستعداد لتحمتل المرتا ر 

  واالستتحاقية فتي التعترف عختى المت يتراإل التتي كافة المرتحطة فيها

 .[5]ترخق القيمة لخمؤسسة و مائنها 

ين  القيتتادة: تعتترف مأنهتتا: ةالقتتدرة عختتى الت ييتتر فتتي قناعتتاإل اآلختتر

وشحي هممهم  وكسب والئهم  ةن خالل منال عالقاإل إيجاميتة قويتة 

 [6]فتتي تحقيتتق األهتتداف المقصتتودة فتتي المؤسستتةة  ستتهموةتينتتة ت

وعرفت القيادة الترمويتة مأنهتا: ةةقتدرة القائتد الترمتوي عختى التتأثير 

فتتي ستتخوك العتتاةخين ةعتته  لخعمتتل مريحتتة ةتتن أاتتل تحقيتتق أهتتداف 

وتمكل القيادة  جر األساس التيي يستتند إليته التطتوير  [7] ةحددةة

والت ييتتتر واتتتودة العمتتتل مكتتتل تفاصتتتيخه  وعختتتى عتتتاتق القائتتتد تقتتتع 

المسؤولية فتي ةوااهتة التحتدياإل القائمتة  وإعتداد الكتوادر الحمترية 

. وتكمتتن أهميتتة القيتتادة الترمويتتة [8]وتطويرهتتا  وتحقيتتق األهتتداف 

تقتتوم متته فتتي اوانتتب العمخيتتة  واءداريتتة فتتي التتدور الرئيستتي التتيي

التتتي تتتؤثر عختتى العتتاةخين فيهتتا ةتتن  يتتث  ماستتهم كافتتة اءداريتتة 

فتتتإن التجمعتتتاإل  ةتتتن ثتتتم  لخعمتتتل  وفتتتاعخيتهم  ورو هتتتم المعنويتتتة  و

الحمتتترية القائمتتتة فتتتي المؤسستتتاإل الترمويتتتة ال تستتتتطيع أن تتطتتتور 

وتحقتتق أهتتدافها إال مواتتود قيتتادة فاعختتة قتتادرة عختتى اءدارة لتحقيتتق 

ألهداف وةن ثم الوصول إلى النتائح . وعرفت مأنهتا ةجموعتة ةتن ا

الممارساإل والقياداإل التي تصتدر ةتن راتل اءدارة  وكتيل  تعحيتر 

عتتن تصتترفاإل القائتتد اتجتتاه اميتتع أ تتراف الموقتتف التتيي يواهتته 

 . [9]واألهداف التي ترتحط مهيا الموقف 

:ة عمخيتة التنمية المستتداةة: لقتد عترف دويتالس التنميتة عختى أنهتا 

التنمية التي تخحي أةاني و اااإل الحادر دون تعريم قدرة أايال 

كمتتا عرفتتت مأنهتتا :ة [ 10]المستتتقحل عختتى تخحيتتة  ااتتاتهم لخرطتترة

تنمية اقتصادية وةستو  ةعيمي ال يضعف قدرة الحيئة في المستقحل 

عخى توفير ال يال  وعماد الحياة لخسكان إلتى تخحيتة ا تيااتاإل الجيتل 

. كمتا عرفهتا  [10]ن استنزاف  اااإل االايال القادةتةة الحالي دو

عخى أنها :ة  يادة اءنتام وإشحال  اااإل الحمر األساسية  وتحرير 

اءنستتان فتتي شتتتى صتتنوف االستتت الل والتحعيتتة  وا تتالم قتتدراإل 

الحمتتر وتوستتيع ةجتتال االختيتتار أةتتاةهم  واالنتفتتال مهتتيه القتتدراإل 

 [.11]لصالحهم ولصالح األايال القادةة 

 

 الريادة مفهومها وعناصرها ومبادئها:  المحور الثاني 

متتدل ةفهتتوم الريتتادة ةتتن القتترن الستتامع عمتتر و تتتى أوائتتل القتترن 

ةن الحقول الواعدة في االقتصتاد فتي التدول  فالريتادة  تعد  الحالي  و

ممتتكل فعتتال فتتي التطتتور والتنميتتة  ستتهمفتتي المؤسستتاإل الجاةعيتتة ت

لخممتتاريع الصتت يرة والكحيتترة. كمتتا يمتتير اءمتتدال إلتتى التميتتز لتتد  

فتتي عمخيتتاإل  ستتهماألفتراد المقتترون مطتترح األفكتتار الجديتتدة والتتيي ي

التطوير والتحسين في المنظماإل الترموية. كمتا أنته يعمتل عختى  تل 

 الممكالإل التي توااه الحيئة.

الصتتت يرة لتصتتتحح  األعمتتتالى توستتتيع تعمتتتل عختتت :أهميتتتة الريتتتادة

ةمتتتروعاإل كحيتتترة  وقتتتد تصتتتاعد االهتمتتتام مالريتتتادة نتيجتتتة امختتتة 

دراستتاإل أكتتدإل أن الممتتروعاإل الرياديتتة تستتهم إستتهاةا كحيتتراً فتتي 

النهتتو  ماالقتصتتاد وتطتتويره  وتطتتوير ةنتجتتاإل اديتتدة وأستتاليب 

إداريتتة وقياديتتة اديتتدة قائمتتة عختتى تمتتجيع االمتكتتار وتعزيتتز روح 

ولية لدي أولئ  اليين يتميزون منزعتهم نحو الميتل لخمرتا رة المسؤ
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 إلتىواالستقاللية. فيحدعون ةمروعاإل ص يرة  سرعان ةتا تتحتول 

 . [12]ةمروعاإل كحيرة ونااحة 

في ةؤسساإل التعختيم العتالي لهتا دور رئيستي  األعمالنجد أن ريادة 

مخيتة واالمتكتار لتحستين المرراتاإل التعخيميتة. وع اءمتدالفي تنميتة 

االمتكار تحتااها اميع المؤسساإل لعمخياإل التطوير والتنمية لخواقتع 

الفعختتي فتتي المنظمتتة. فالمنظمتتاإل والجاةعتتاإل الكحتتر  تعمتتل عختتى 

ةتا هتو  إلتىل وودع استراتيجياإل خاصة لالمتكتار ةتن أاتل الوصت

اديتتد فتتي األستتوام العالميتتة وتمكنهتتا ةتتن تحقيتتق التنافستتية. وأشتتار 

األفكار المحتكرة هتي التتي تصتنع الفترم  أنةجخع االمتكار العالمي 

 إلتتتىفتتتي العمتتتل الحكتتتوةي  وأن اختحتتتار األفكتتتار المحتكتتترة تحتتتتام 

استتتحدا  ةستتا اإل امتكتتار ممعتتايير عالميتتة تتتتيح تطتتوير األفكتتار 

 المحتكرة  واختحارها ونمرها ةحخيا وإقخيميا ودوليا. 

 

 :عناصر القيادة الرياديةاوالً : 

إن لخقيادة عناصر ةحتددة  كمتا ذكرهتا الحتا ثون لرصتتها الدراستة  

 (.1) الجدولوكما ةودح في 

 

 عناصر القيادة الريادية( 1جدول )

 عناصر القيادة الريادية

 القائد
أهم عنصر في القيادة  والقائد هو ةن يقود الجماعة  واليي تنقاد له ةجموعة ةن الناس  وتتحدد دراة  يعد  

 نجاح القائد أو فمخه في قيادة الجماعة ممد  تأثيره عخيها وت يير سخوكها ماتجاه تحقيق األهداف.

 التأثير

أو إيجاد قناعة ةعينة تؤثر عخى األفراد   ويقصد في ذل  المقدرة التي يتمتع مها القادة في إ دا  ت يير ةا

وذل  نحو   اآلخرين نحو تحقيق أهداف ةعينة  وكيل  تعني قدرة تأثير القادة عخى سخوك الجماعة التامعين له

 والممتركة لخجماعة أو اءدارة التي ينتمون إليها. فيها تحقيق األهداف المريوب

السلطة 

 القانونية
 أن يتصرف ويطال وقدرته هنا ةستمدة ةن ةركزه والصال ياإل المرولة له. وهي الحق المعطى لخقائد في

 قوة الخبرة
نها تزيد ةن إوهي القوة التي تأتي ةن المعخوةاإل السامقة والرحرة وكيل  التجارب التي يمر مها القائد  يث 

 قدرته عخى التصرف والتأثير عخى األفراد اآلخرين نتيجة لخممارساإل السامقة.

  ة: عمل الحا ث المصدر

 

 :مبادئ القيادة الرياديةثانياً : 

االستقاللية: أي الريحتة فتي العمتل ممتكل ةستتقل لخوصتول التى  -

 الرؤية اءدارية.

تحمتتل المرتتا ر: وتكمتتن مالريحتتة فتتي الحصتتول عختتى الفتترص  -

 مالريم ةن عدم التأكد ةن النتائح.

أي ان يتجتتتاو  الريتتتادي أدال المنافستتتين فتتتي العمتتتل التنافستتتية:  -

 لخحصول عخى المقدراإل الجوهرية.

المحادراإل اءمداعية: وتكمن مالجهود التي يحتيلها المتر  لكتي  -

 يجد الفرص الجديدة أو الحخول االستثنائية.

نتتتح عنهتتا المكاستتب تاالستتتحاقية: مالتقتتا  الفتترص الجديتتدة التتتي  -

  والتقدم.

 

 خصائص القيادة الريادية: -ثالثاً : 

 األكاديميتتةالقيتتادة: ان يكتتون لتتديها القتتدرة عختتى تطتتوير الثقافتتة  .1

التقخيديتتتة ةتتع واهتتتاإل النظتتر اءداريتتتة  األكاديميتتةمتتدةح القتتتيم 

 الحديثة.

التمويتتل: العمتتل عختتى تتتوفير ةصتتادر تمويتتل ةتجتتددة  لتتدعم أي  .2

  .كافة الجاةعة أقسامنما  ريادي في  أوةمرول 

 األكاديميتتةنقستتام لحتتوافز: العمتتل عختتى تتتوفير نظتتام الحتتوافز ال .3

رياديتتة فتتي صتتخب العمتتل  أفكتتارالتتتي تعمتتل ااهتتدة لتقتتديم كافتتة 

  األكاديمي.

األقستتام العخميتتة: تعمتتل عختتى التنستتيق متتين الجاةعتتة والمحتتيط  .4

 الراراي لرخق و ائف اديدة.

 متتدالاءو تتدة إداريتتة: هتتدفها األساستتي العمتتل عختتى نمتتر ثقافتتة  .5

 .كافة الجاةعة أقساموالروح الريادية في 

وةمتاريع لهتا التتأثير الفعتال  أعمالاالمتكار: العمل عخى امتكار  .6

 عخى إنمال و ائف ونظم ومراةح اديدة.

 

 مرتكزات القيادة الريادية: - : رابعاً 

في  ل اائحة كورونا وةا آل اليه التعخيم والتعختيم الجتاةعي خاصتة 

قاةت فكرة تحويل الجاةعتة األردنيتة التى ااةعتة رياديتة  فممترول 

48                   (45-58)



 

 
 

 2022آب   ........تصور مفرتح  – هبة مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 
الجاةعة الريادية يرتكز عخى ةرتكتزاإل رئيستة  يمكتن توفيرهتا فتي 

 الجاةعة األردنية التي تنطخق ةن: 

ى دعتتتم تمتتجيع الححتتتو  العخميتتة القامختتتة لختطحيتتتق مالعمتتل عختتت -

 م لصتتقل أفكتتار الاالمتكتتار  وقتتدرتها عختتى تقتتديم التتتدريب التت

لخطخحة والعمل عخى تصميم نماذم أولية وتحويخها إلى ةمتاريع 

 تجارية قامخة لخنمو والتطوير. 

 رم التدريع الريادية:  يث تركتز ةنتاهح و ترم التتدريع  -

عخى استثمار األمحا  واألفكار والمرترعاإل لتمكتين الجاةعتة 

المماركة الفاعخة مالتنافستية العالميتة لخدولتة. والعمتل عختى ةن 

تطوير المناهح متقديم تعخيم قتائم عختى توليتد األفكتار واالمتكتار 

 وتعزيز التفكير الريادي.

التتتدويل: وذلتت  مالعمتتل عختتى نقتتل المعرفتتة والتواصتتل الوثيتتق  -

 أودوليتة  أومالجاةعاإل األختر  ستوال كانتت ااةعتاإل ةحخيتة 

جاةعة األردنية  صخت عختى اعترافتاإل ودعتم ةتن عالمية  فال

 ااةعاإل ةرتخفة.

منتتال القيتتاداإل الجاةعيتتة: لتتديها القتتدرة عختتى تتتوفير اءةكانتتاإل  -

ل نحتتو االقتصتاد المعرفتت ي الماديتة لحنتال ايتتل المعرفتة والتحتو 

متتتراكة الحقيقيتتتة المتوا نتتتة ةتتتع أصتتتحاب المصتتتخحة ةتتتن خل

رائح المرتخفة في القطاعاإل العاةة والراصة  والتفاعل ةع الم

 المجتمع المحخي. 

األثتتر: وذلتت  مقتتدرة الجاةعتتة عختتى قيتتاس العائتتد اءيجتتامي لهتتا  -

المستتاهمة مالتنميتتة المستتتداةة  فضتتال عتتنولخمجتمتتع المحختتي  

التتتتي تستتتعى الدولتتتة لتحقيقهتتتا والتتتتي تتوافتتتق ةتتتع خططهتتتا 

 وتواهاإل.

المتتراكة الحقيقيتتة المتوا نتتة: ممتتراكة الجاةعتتة ةتتع أصتتحاب  -

المصتتتخحة ةتتتن القطاعتتتاإل العاةتتتة والراصتتتة  والتفاعتتتل ةتتتع 

 المرائح المرتخفة في المجتمع المحخي.

 اً : مزايا مفهوم القيادة الريادية:خامس

 األعمتتالالريتتادة الخحنتتة األولتتي فتتي تأستتيع ةنظمتتاإل  تعتتد  

ممرتختتف األصتتعدة  وتتتدخل فتتي اآلونتتة األخيتتر ةؤسستتاإل التعختتيم 

األستتوام العالميتتتة مممتتتاريع  إلتتتىالعتتالي فيهتتتا ةتتن ختتتالل التتدخول 

الريتتادة نحتتو  إلتتى  والستتيما أن الممتتاريع تحتتتام األعمتتال ادتناإل 

متتوافر خصتائ  الرياديتة  إال األةترالعالمية  وال يمكن تحقيق ذل  

أنفستهم  ويمكتن تخرتي  صتفاإل وةزايتا ةفهتوم الريتادة  األفترادفي 

 كما أودحها الحا ثون وهي كاآلتي:

الإل عمخيتتة اترتتاذ القتتراراإل المتعخقتتة هتتي أ تتد ةتتدخ :الريتتادة .1

ماالستتتردام األفضتتل لخمتتوارد المتا تتة لخوصتتول التتى إ تتالم 

 المنتح وكيل  تطوير  رم وأساليب اديدة لخعمخياإل.

هي الجهتد المواتة نحتو التنستيق الكاةتل متين عمخيتاإل  :الريادة .2

 اءنتام والحيع

هتتتي ةجموعتتتة ةتتتن المهتتتاراإل اءداريتتتة اءمداعيتتتة  :الرياديتتتة .3

ستتتندة عختتتى المحتتتادرة الفرديتتة والمواهتتتة نحتتتو االستتتتردام الم

 األفضل لخموارد المتا ة.

تعنتي االدراك الكاةتل لخفترص المتمثختة فتي الحااتتاإل  :الريتادة .4

والريحتتاإل والممتتاكل والتحتتدياإل واالستتتردام األةثتتل لخمتتوارد 

نحو تطحيق األفكار الجديدة في الممروعاإل التي يتم الترطتيط 

 ة.لها مكفالة وفاعخي

هتتي المحتتور اءنتتتااي لخستتخع والرتتدةاإل التتتي تعتتود  :الريتتادة .5

تحقيتق الترمح ةتن اترال اختيتار  إلتىلخقراراإل الفردية الهادفة 

 النما  االقتصادي المالئم

 ساً : مبادئ وأسس القيادة الريادية:ساد

ممتكل كحيتر  ستهمإن تحقيق ةحادئ الرياديتة فتي الجاةعتاإل العرميتة ي

فإنهتا  ةن ثتم  الميزة التنافسية لخريادة العالمية  ومقدرتها عخى تحقيق م

ةصادر اقتصادية ذاإل عوائد عاليتة لهتا ولخعتاةخين فيهتا   إلىتتحول 

 ي:أتها كما يؤوتخر  ةحاد

الريحة فتي العمتل ممتكل ةستتقل ةتن  إلىاالستقاللية: وتمير  .1

اال نقل أو توصيل الرؤية الريادية  وهي الفعل المستقل ةن 

خى المؤسسة اعل العالمين يمتعرون مقتدرتهم وع األفرادقحل 

 عخى التفكير محرية تاةة.  

الجهتتود المحيولتتة ةتتن قحتتل الفتترد أو  إلتتىاءمداعيتتة: وتمتتير  .2

أو الحختتتول   الفريتتتق أو المؤسستتتة ءيجتتتاد الفتتترص الجديتتتدة

ط المعرفتي لخفتترد موهتتي دراتة االمتكتتار فتي التتن  االستتثنائية

وعختى دتوئها يترتيون والطريقة التي يعالح مهتا المعخوةتاإل 

 القراراإل لحل الممكالإل.

االستتتحاقية: وتمتتير التتى اهتتود الريتتادي فتتي التقتتا  الفتترص  .3

فهو يراقب االتجاهاإل ويعمل عخى تحديتد الحااتاإل   الجديدة

ويتوقع الت يراإل ةتن  خحتاتهم   المستقحخية لنفراد المواودين

 فضال عن مرو  المماكل المفااأة.   

التنافسية: ويتوقف هيا الحعد عخى الجاةعة وةدي قدرتها عخى  .4

تطوير االستراتيجياإل المالئمة في ةوااهتة القتوي التنافستية 
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وقتتتوة  التتتتي تتمثتتتل ب: هيكتتتل المنتتتافع لخجاةعتتتة  الرمتتتع

وقتتتتتتوة أصتتتتتتحاب المصتتتتتتالح   المستتتتتتتفيدين وا تيااتتتتتتاتهم

ود و هم. ويمكن تحقيق التنافسية عن  ريق إيجتاد معتم 

 التنافسية.  اإل لموااهة هيه القوالمسار

تحمتتل المرتتا ر: وهتتي الريحتتة فتتي الحصتتول عختتى الفرصتتة  .5

عخى الريم ةن عدم التأكد اليي يحيط مها. يعني العمل مجرأة 

 ةن دون ةعرفة النتائح. 

 اً : الخصائص الشخصية للرياديين  سابع

ةجموعة ةن الصتفاإل التتي  إلىيحتام األشراص الرياديين 

تميزهم عتن اآلخترين  والتتي تجعخهتم قتادرين عختى تنفيتي الممتاريع 

مرصال شرصية يتفوقون مها  وةن أهم خصتائ  الريتادي الفعتال 

 ي:تتخر  كاآل

الريحتتتة فتتتي النجتتتاح: وتمثتتتل هتتتيه النقطتتتة الهتتتدف االستتتمي  .1

لخرياديين اليين يمتخكون دراتاإل أكحتر ةتن الحمتاس والتدوافع 

ة في النجاح والت خب عختى المعوقتاإل اءداريتة ةقارنتة والريح

اديين. كما أشارإل معم الدراساإل النفستية تيعماألشراص اال

 ارتحا  الحااة ةع ةستوي نما  الريادة.إلى 

الثقتتة متتالنفع: تستتاعد الثقتتة عختتى النجتتاح فتتي العمتتل  وعتتدم  .2

  واءمدال  وعدم تكرارها  واألخطالالروف ةن االنحرافاإل 

قتتتيم اديتتتدة لخمجتمتتتع  وةعالجتتتة الممتتتكالإل التتتتي وإدتتتافة 

 تتعر  الطريق.

التحتتتدي والعنتتتاد  أشتتتكالةتتتن  الدافعيتتتة: تأختتتي الدافعيتتتة شتتتكال .3

الصتتعحة والمتتاقة والمرهقتتة دون كختتل أو  األعمتتاللممارستتة 

 لخعمل لساعاإل  ويخة. اةخل  كما أن لديهم استعداد

تزةتون االلتزام واالنضحا : يتعخم الريتاديون ةتن أخطتائهم ويخ .4

مأهتدافهم وال يترختون عتن ترطتيط أنمتطتهم المرتخفتة  فنجتتاح 

التتتزاةهم وةثتتامرتهم فتتي   األعمتتال عنتتدهم يعتمتتد عختتى ةتتد

 العمل.

 األعمتتتالالمنهجيتتتة والتنظتتتيم: يتميتتتز الريتتتاديون وأصتتتحاب  .5

مقدرتهم عختى ترتيتب وتنظتيم أوقتاتهم ممتكل ايتد  فهتم يترون 

فتتون اميتتع الصتتورة محجمهتتا أكحتتر  وفتتى الوقتتت نفستته يعر

التفاصتتتيل الدقيقتتتة  فهتتتم أصتتتحاب ةنهجيتتتة وتنظتتتيم ةستتتتمر 

 لموااهة الصعوماإل والممكالإل في العمل.

االستتتتعداد والميتتتل نحتتتو المرتتتا رة: يتمتتتتع الريتتتادي النتتتااح  .6

مالمتتجاعة والمرتتتا رة المحستتومة   يتتتث يقتتوم عختتتى العمتتتل 

الدؤوب والمتواصل وانتها  الفرص وااتيا  التهديداإل  ولته 

ية عخى  ساب المرا رة المتوقع  دوثها والموااهة قدرة عال

 النفسية واالقتصادية واتراذ القرار المناسب.

أن واتتتوب االهتمتتتام ماختيتتتار العتتتاةخين فتتتي  إلتتتىنستتتتنتح 

الجاةعاإل العرمية عخى أسع وخصال شرصتية ايتدة أةتر فتي متال  

األهميتتة  لمتتا لتته دور فتتي تفعيتتل القيتتادة الرياديتتة مواستتطة عخميتتاإل 

 ىأو فتتي ستتخوكهم  تتتى يتنستت اآلختترينالتتتأثير فتتي أفكتتار وةمتتاعر 

 واالختراعاإل.واالمتكار  اءمداللخجاةعة توسيع ةجاالتها ةن خالل 

 خصائص للقيادة الريادية  اً : ثامن

تتضمن القيادة الرياديتة تنظتيم وتحفيتز ةجموعتة ةتن النتاس لتحقيتق 

هدف ةمترك ةن خالل االمتكار  وتحسين المرا ر  واالستفادة ةن 

تركز عقخية المتركاإل والفرص  وإدارة الحيئة التنظيمية الديناةيكية. 

التقخيديتتتة عختتتى األنظمتتتة والعمخيتتتاإل  فتتتي  تتتين أن أستتتخوب ريتتتادة 

ي معتتم خصتتائ  أتفيمتتا يتتواألعمتتال أكثتتر تواهتتاً نحتتو المرتتا ر. 

 :القيادة الريادية الممتركة

القائتتد قتتادر عختتى التعحيتتر مودتتوح عتتن  :ةهتتاراإل االتصتتال .1

يمتتتتجعون وأفكتتتارهم  وخطتتتة تحقيتتتتق األهتتتداف الممتتتتركة. 

يتجنحتون ال متو  والتواصل متين األقستام وعحتر المستتوياإل. 

والتعميماإل  وهتم قتادرون عختى تجنتب الصترال وستول الفهتم 

 مسحب دعف االتصال.

إنتته وإن القائتتد الريتتادي النتتااح لديتته رؤيتتة وادتتحة.  :الرؤيتتة .2

يعتترف مالضتتحط أيتتن يريتتد أن يتتيهب وكيتتف يصتتل إلتتى هنتتاك. 

ويعمختتون ةعهتتم لجعتتل الرؤيتتة   ينقختتون رؤيتتتهم إلتتى الفريتتقو

  قيقة.

يتتتدرك القائتتتد الريتتتادي أهميتتتة المحتتتادرة والتفاعتتتل  ويحتتتيلون  .3

قصار  اهدهم لتقديم كل الدعم التيي يحتااته الفريتق لتحقيتق 

عتتتادة ال يعاقتتتب القائتتتد المتتتو فين عنتتتدةا يأختتتيون وأهتتتدافهم. 

يجخستون ةتع وةرا رة ةحسومة يير صحيحة  مدالً ةن ذلت   

يل الرطتأ التيي  تد  ويعمختون ةعهتم لتصتحيح المو فين لتحخ

 األخطال.

ولديتته ثقتتة   القائتتد لديتته إيمتتان كحيتتر فتتي نفستته :اءيمتتان مالتتياإل .4

اكتسحها ةن سنواإل ةن التجرمتة  وفتي معتم األ يتان الفمتل  

إنهم يدركون نقا  القوة والضعف لديهم  ويظهترون و  والتعخم

 ةن نفسه. القائد الريادي واثق ودون يطرسة. ةن ةهاراتهم 

عندةا ينجح الفريق أو المنظمتة فتي شتيل ةتا  ال  :سهم النجاح .5

يعترفون ممساهمة وزعح القائد األدوال أو يأخي كل الفضل. ت

 اآلخرين ويماركونهم األوسمة.
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ب جتتيوةتعاونًتتا فتتي المكتتتب.  ارياديتت التتن تجتتد قائتتد :الممتتاركة .6

 القادة قضال الوقت مين المو فين  والتجتول فتي المصتنععخى 

  أو القستتم  والتفاعتتل ةتتع الجميتتع  ورؤيتتتهم يقوةتتون معمخهتتم

عتتادة ةتتا يستتت رم هتتيا القائتتد معتتم الوقتتت لخمحادثتتة ييتتر و

 الرسمية ةع المو فين  وفهم عمخهم والتحدياإل المرصية.

خختتتق اتتتو ةتتتواإل لخنمتتتو ةتتتع الفهتتتم العميتتتق ألهميتتتة ةستتتاهمة  .7

يرختتق القائتتد الريتتادي اتتًوا واآلختترين فتتي النجتتاح التنظيمتتي  

إنهتم ويمجع الجميع عخى ةماركة األفكار والنمتو واال دهتار. 

يححثون منما  عن آرال اآلخرين  ويمتجعونهم عختى التوصتل 

إلتتى  ختتول لخممتتاكل التتتي يوااهونهتتا. كمتتا يقتتدم قائتتد ريتتادة 

 األعمال ردود فعل إيجامية عندةا يتقدم المو فون مرأي.

ن قتتادة الممتتاريع وأ  ائتتد االستتتثنائيالصتتدم هتتو أهتتم صتتفة لخق .8

يحتترم والصادقين قادرون عخى كستب ثقتة ةتو فيهم مسترعة. 

الناس القادة ليصححوا صادقين  وةتن المتراح أن يقحختوا ردود 

 ويعمخون مجد أيًضا.  فعل إيجامية أو سخحية

عنتتتدةا تصتتتحح األةتتتور صتتتعحة  يثتتتامر  عتتتيم رواد  :المثتتتامرة .9

ال يستتتقيخون  وقيقيتتون محستتا ة راتتال األعمتتال الحو  األعمتتال

 يستمرون  تى يجدوا ةا يححثون عنه.

التعخم ال يستثمر القائد ممكل ةخحو  في تعخم وتحتديث ةعرفتته  .10

يمتتجع وفحستتب  متتل يرختتق أيًضتتا ميئتتة تعخيميتتة فتتي المؤسستتة 

اآلختترين عختتى تحستتين ةعتترفتهم وتوستتيع خحتترتهم وةعالجتتة 

التفكيتر ختارم يمتجعون المتو فين عختى والتحدياإل المتعتددة. 

 والتوصل إلى  خول ةحتكرة لخمماكل.  الصندوم

كما أودحت دراسة  عن القيادة الريادية وأثرها عخى منال القتدراإل 

التنظيميتتتة: دراستتتة ةيدانيتتتة فتتتي الجاةعتتتاإل األردنيتتتة الرستتتمية فتتتي 

ةحافظتتتاإل الجنتتتوب.   يتتتث أودتتتحت أهتتتم أمعتتتاد القيتتتادة الرياديتتتة 

االلهتتتام  واالستتتتحاقية  والتواصتتتل  والرؤيتتتة  والمتمثختتتة متتتق )الثقتتتة  

والمرا رة( وةن خالل ةا سحق  فإن القيادة الريادية ةودتول متال  

السخوك الحمري  وتراع أهمية ذلت  لتتأثير  ةودوعاإلاألهمية ةن 

ونجاح   والتفكير  القيادة مسخوكياإل االفراد في عمخياإل اتراذ القرار

قيادة الريادية فتي منتال وفمل الجاةعة. واليي يحر  ةن خالل أمعاد ال

 القدراإل التنظيمية لنايال الحالية والقادةة.

   :تاسعاً : المداخل الريادية

هنال  ةدخالن شتائعان لخمنظمتاإل الترمويتة التتي تستعي التى تحقيتق 

وكل فرل رئيسي ينقستم   الريادية لديها  وتنقسم الى فرعين رئيسين

الى أفرل فرعية  لتوديح تصتميم النمتوذم الستامق مالتفصتيل  كمتا 

في دراسته معنوان الريادية وأثرها في األدال الجاةعي  [13]أودح 

المتميتتز دراستتة اختحاريتتة آلرال عينتتة ةتتن القيتتاداإل الجاةعيتتة فتتي 

اخل ااةعة القادسية.  يتث قتاةوا متقستيم المتداخل الرياديتة إلتى المتد

 (:2) المودحة في الجدول

 

 الريادية المداخل(: 2) الجدول

 المداخل المنتشرة المدخل المركز

 أبطال المنتجات الثقافة الريادية حاضنات األعمال المشاريع الجديدة

تقوم المنظمة متكوين ةجموعة 

ةن الممتاريع هتدفها األساستي 

وتطتتتتتتتوير الفتتتتتتترص تقيتتتتتتتيم 

الجديدة  وهيه المجموعة عادة 

ةستتتقخة أو ةتتن  هةتتا تكتتون شتتح

 اخاصتت اتتتنظم قستتم أنالممكتتن 

 مته يمتخت  ةوا نتة خاصتة  مها

وفتتتى  ةستتتتقال او يفيتتت وةالكتتتا

كتتتال الحتتتالتين يمتتتنح أعضتتتال 

المجموعتتة صتتال ياإل واستتعه 

ةتتتتتن الحريتتتتتة ألاتتتتتل تحمتتتتتل 

 المرا ر اءمداعية.

 

الرياديتتة متتدعم ورعايتتة الممتتاريع 

عديمتتتة الرحتتترة لحتتتين أن تصتتتحح 

قادرة عختى العمتل وتصتحح ةنظمتة 

قائمتتتتتة ممفردهتتتتتا. وفتتتتتي ال التتتتتب 

تستتتتتتردم هتتتتتيه الطريقتتتتتة لتنميتتتتتة 

المماريع الجديدة التي تتم تحديتدها 

ةتتتتتن قحتتتتتل ةجموعتتتتتة الممتتتتتاريع 

دتتتناإل ةنحتتتع االح تعتتتد  الجديتتتدة. و

واالمتكتار لنفكتار الجديتدة  اءمدال

هتتيه  الجاةعتتاإل تحتضتتن أنوكتتون 

 االمماريع فان توفر لها دورا  يوي

 وإيصتتالةتتن التتتدريب والتطتتوير 

أصتتتتتتحاب الممتتتتتتاريع ألهتتتتتتدافهم 

 ورمطهم ةع األسوام.

تمتتتجيع كتتتل اتتتزل ةتتتن أاتتتزال هتتتيه 

المنظمتتتة عختتتى الححتتتث فتتتي الفتتترص 

الجديتتدة  وتوليتتد دوافتتع لتتدي العتتاةخين 

وتحمتتل المرتتا ر. وتقتتع  اءمتتدالعختتى 

لتنفيتييين هيه المسئولية لدي المدريين ا

ةتتن ختتالل تقتتديم الحتتراةح التتتي تعمتتل 

عختتى تتتوفير المستتاندة والتتدعم وتعتتز  

المنتتاا الريتتادي. وةتتن أاتتل أن تصتتحح 

المنظمتتتتة أكثتتتتر رياديتتتتة ينح تتتتي عختتتتى 

اءدارة العخيتتا أن تقتتوم متطتتوير الثقافتتة 

الرياديتتتتتتتة التتتتتتتتي تستتتتتتتمح متحويتتتتتتتل 

نمتتتتا اإل  إلتتتتىالتكنولوايتتتتا الجديتتتتدة 

 المنظمة وةنتجاتها.

هتتتتيه األفكتتتتار مفضتتتتل تتولتتتتد 

الجهتتود الحيويتتة لنفتتراد ذوي 

األفكتتتتار الجيتتتتدة ةتتتتن داختتتتل 

المنظمتتة. وفتتى ال التتب يطختتق 

 إذالمنتتتتتح ة  أمطتتتتالعختتتتيهم ة 

يعمختتتتون عختتتتى تقتتتتديم أفكتتتتار 

رياديتتتتة ويحتتتتددون األستتتتوام 

المالئمتتتتة لخمنتتتتتح أو الردةتتتتة  

وإيجتاد المتتوارد الال ةتة لتتدعم 

الممتتتتترول وتتتتتترويح ةفهتتتتتوم 

 العخيا. الم اةرة لإلدارة

 

 ةالمصدر : عمل الحا ث
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 عاشًرا: متطلبات تطبيق استراتيجية التربية لريادة األعمال

لودتتع استتتراتيجية لخترميتتة لريتتادة األعمتتال ةحتتل التنفيتتي 

ودعت ةنظمة اليونسكو ةجموعة ةن المتطخحتاإل التاليتة وتخرصتها  

 تي:اآلمالدراسة 

االنطالم: ةن أي ةكان نحتدأ؟ وةتاذا يقتدم أوال؟ هتل السياستة أم  .1

التنفيتتتي أم التنستتتيق؟ وهتتتل تكتتتون الريتتتادة كمتتتادة دراستتتية هتتتي 

الحداية؟  وهل المد أن تكون ةادة ةستقخة؟ وهل هناك  ااة إلى 

كتب دراسية؟ ويمكن تطحيق ذل  ةن ختالل عقتد ةجموعتة ةتن 

 المؤتمراإل العخمية عخى ةستوي الجاةعاإل.

ن: ةتتتن يستتتتطيع تدريستتتها مفاعخيتتتة؟  وكتتتم يتتتتم تعحئتتتة والمعخمتتت .2

المعخمتتين؟ وهتتل نحتتدأ ممعخمتتي األعمتتال واالقتصتتاد والماليتتة؟ 

ن لتديهم عجتز ووكيف نحصل عخى ةعخمين ةهرة؟ وهل المعخمت

 إلتتىن محااتة وفتي المهتاراإل والمعرفتة الرياديتتة؟ وهتل المعخمت

يستتطيع ةتن ختالل الممارستة؟  وةتن  ىتتدريب مالمجتال أم تنمت

تتتتدريع المعخمتتتين؟ إن المهتتتارة الرياديتتتة ةهمتتتة اتتتداً لخمنظمتتتة 

الريادية  مما ال يقل عن أهميتها لنفراد  وذل  ةن خالل العمل 

تم تتعخى استقطاب عناصر ذاإل استعداداإل ريادية عاليتة  وان 

 لهم المحافظة عخيهم لصالح الجاةعة وتمجيعهم وتوفير األاوال

 ليعمخوا داخخها كما لو كانوا يعمخون لحسامهم الراص.

وهتل   فتي المنتاهح األعمتالالمنهح: ةا المكان األفضتل لريتادة  .3

ةتن يتعخمته؟ وهتل يكتون ةتن  اإاحاريتوإذ لتم يكتن   إاحاريهو 

المتتنهح العتتام أم يكتتون فتتي التعختتيم الفنتتي والمهنتتي؟ وهتتل يتتتم 

 إلتتىن محااتتة إدخالتته كمتتادة ةستتتقخة أم متتداخل ةتتادة؟ وهتتل نحتت

 ةنهح ريادي؟

؟ وكيفية األعمالأساليب التقويم: هل هناك  ااة الختحار ريادة  .4

؟ وهتتل المتتادة قامختتة لالختحتتار؟ وهتتل ثقافتتة االختحتتاراإل هعمختت

ترتختتف ةتتع ثقافتتة الريتتادة؟ وكيتتف ستتيتم قيتتاس أثتتر التتتعخم عنتتد 

 الطالب؟

األ تتراف المعنيتتة: كيتتف تمتتارك و ارة الترميتتة والتعختتيم  وةتتا  .5

متتتترك أوليتتتتال األةتتتتور ير التتتتو اراإل األختتتتر   وكيتتتتف دو

والمجتمع؟ وكيف يتم تنسيق ورفتع وعتي دور المنظمتاإل ييتر 

 حكوةية؟ ال

التعتترف  إلتى [14]( 2016) انتتةو اتالبهتدفت دراستتة 

عختتى المقتتدراإل الرياديتتة ودورهتتا فتتي تعزيتتز الريتتادة االستتتراتيجية 

الجاةعيتة فتي الجاةعتاإل األهخيتة فتي  اءداراإلدراسة تحخيخيتة آلرال 

وةن اال ذل  االإل الدراسة الحالية مقصد   ةنطقة الفراإل األوسط

ةعرفتتتتة دور المقتتتتدراإل الرياديتتتتة المتمثختتتتة ب )ةقتتتتدرة الفرصتتتتة  

والمقدرة العالئقية  والمقدرة المفاهيمية  وةقتدرة التنظتيم  والمقتدرة 

ة التتتتعخم  وةقتتتدرة القتتتوة االستتتتراتيجية  وةقتتتدرة االلتتتتزام  وةقتتتدر

العراقيتتة فتتي تعزيتتز  األهخيتتةالمرصتتية( التتتي تمتخكهتتا الجاةعتتاإل 

الريتتتتتادة االستتتتتتراتيجية المتمثختتتتتة ب)استتتتتتراتيجية االستكمتتتتتاف  

واستراتيجية االستثمار(. وألال تحقيق هدف الدراسة وقع االختيار 

فتتي ةنطقتتة  األهخيتتةةجتتالع الكخيتتاإل فتتي الجاةعتتاإل  أعضتتالعختتى 

. واعتمدإل الدراستة عختى ا( فرد72والحال  عددهم ) ألوسطاالفراإل 

االستتتتحانة كتتتأداة رئيستتتة لجمتتتع الحيانتتتاإل المطخومتتتة ةتتتن قحتتتل عينتتتة 

 أي( استتحانة  60( استتحانة استتعيد ةنهتا )72تم تو يع ) إذالدراسة. 

 أساليب% ومعد االعتماد عخى عدد ةن 83نسحة االستجامة مخ ت  أن

تحا  الحسيط والتحخيتل العتاةخي تحتين الوصفي وةعاةل االر اء صال

اهتمتتتام الجاةعتتتاإل ودعمهتتتا لتطتتتوير ةقتتتدراتها الرياديتتتة ممرتختتتف 

ستتتوال ةتتتن ختتتالل تحنتتتي الطرائتتتق الجديتتتدة لتحصتتتيل هتتتيه  أنواعهتتتا

المقتتتتتدراإل او تطتتتتتوير المواتتتتتود ةنهتتتتتا مقصتتتتتد تعزيتتتتتز الريتتتتتادة 

االستراتيجية لتخ  الجاةعاإل. وقدةت الدراسة عتدداً ةتن التوصتياإل 

أن تتتولي الجاةعتتاإل اهتماةتتا كحيتترا معمخيتتة تطتتوير  أهمهتتاةتتن لعتتل 

ةجموعة ةقدراتها الريادية والمتمثخة ممقدراإل الفرصة  والعالئقية  

والمفاهيميتتة  والتنظتتيم  واالستتتراتيجية  وااللتتتزام  والتتتعخم  والقتتوة 

 الرياديين أفرادهاالمرصية وتكوين رؤية ةمتركة لتطوير ةقدراإل 

إلى التوصل لتصور  [15]( 2018 )هدفت دراسة اادهللا

ةقترح لتفعيل وتعزيز  ادناإل األعمال الححثية الجاةعية في تنميتة 

ثقافتتتة ريتتتادة األعمتتتال ممصتتتر  وتتتتم عتتتر  اء تتتار المفتتتاهيمي 

لحادناإل األعمال الححثية  وعر  ثقافة ريادة األعمال  واستردم 

القتائمين الحا ث المنهح الوصفي التحخيخي  وتم تطحيق استحيان عختى 

تتتم تطحيقتته عختتى الطتتالب   محادتتناإل الجاةعتتاإل الححثيتتة  واستتتحيان

المتتتدرمين  وتتتتم اختيتتار ثتتتال   ادتتناإل محثيتتتة مجاةعتتة أستتتيو   

  والمنيتتا  والمنصتتورة  وتوصتتل الحا تتث إلتتى ةجموعتتة ةتتن النتتتائح

ن دور  ادتتناإل األعمتتال الححثيتتة نحتتو الممارستتة العخميتتة أأهمهتتا 

ويحتتتتتام إلتتتتى تتتتتوفير الرتتتتدةاإل  استتتتطلختعختتتتيم الريتتتتادي كتتتتان ةتو

دعم المتالي والتستويقي وتقيتيم األدال الوالتسهيالإل لختعخيم الريادي و

والدعم الفني ممكل ايد  ةمتا أد  إلتى التوصتل إلتى ةقتترح لتفعيتل 

وتعزيز  ادتناإل األعمتال الححثيتة الجاةعيتة فتي تنميتة ثقافتة ريتادة 

األعمتتال ممصتتر  وتتضتتمن فخستتفة  وأهتتداف  وةكونتتاإل التصتتور 

ترح  ةتع المقترح  والضماناإل الوااب توافرها لنجاح التصور المق

عر  ةجموعة ةن التوصياإل الرتاةيتة أهمهتا: ودتع التمتريعاإل 

واألنظمتتتة التتتتي تتتتوفر الحمايتتتة لخممتتتروعاإل الرياديتتتة ماعتحارهتتتا 

ةمتتتروعاإل قوةيتتتة  وةستتتح شتتتاةل ودقيتتتق لقطتتتال الممتتتروعاإل 

الص يرة ةع درورة ميان ةنتجاتها و صصها السوقي وإةكاناتهتا  

ها ةتتتن ختتتالل التستتتويق و يتتتادة التوعيتتتة مفكتتترة الحادتتتنة ورستتتالت
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فكتترة الحادتتنة الححثيتتة موالدعايتتة المستتتمرة  ودتترورة االهتمتتام 

 ودعمها ةن قحل المجتمع ةعنوياً وةادياً.

التنميتتة عحتتارة عتتن عمخيتتة ت ييتتر ااتمتتاعي واقتصتتادي ممتتكل  .1

  وتنفيي ةرططاإل ذاإل أهداف ةتوسطة و ويخة األال إيجامي

ع إلتى ودتع أفضتل يقوم مهتا اءنستان مهتدف االنتقتال متالمجتم

 عختتى المجتتاالإل االقتصتتادية واالاتماعيتتة واءنستتانية والحيئيتتة

 تعتتد    ممتتا يتوافتق ةتتع ا تياااتتته دون اءدترار مالحيئتتة  وكافتة

التنمية عمخية شاةخة يتوقف نجا ها عخى ةا يقوم مه الحمر  أةا 

مها االستمرارية واالةتداد لنايال األختر    دفيقص االستداةة

أن تتتترك األايتتال الحاليتتة ةرزونتتاً كافيتتاً ةتتن  ممعنتتى دتترورة

الموارد المعرفية والطحيعيتة لنايتال القادةتة  تتى تتتمكن ةتن 

 ةنها. واالستفادةاالستمرار في التنمية 

وأنواعتاً  أشتكاالوتترتي   التنميتة المستتداةة عمخيتة تطتور تعتد  و .2

لخوصتتتول إلتتتى  اءنستتتانةرتخفتتتة تهتتتدف لرفتتتع ةستتتتو   يتتتاة 

طور والرفاة مما يتوافق ةع ا تياااته وتطخعاته االستقرار والت

وةتتتوارده  و هتتتر ةفهتتتوم التنميتتتة المستتتتداةة فتتتي  وإةكانياتتتته

الثمانينتتتتاإل ةتتتتن القتتتترن المادتتتتي نتيجتتتتة االهتمتتتتام  أواستتتتط

الحيئتتتة ودتتترورة المحافظتتتة عختتتى المتتتوارد  ىعختتت ةمالمحافظتتت

وذل  معد صدور دراساإل وتقتارير نتادي روةتا فتي   الطحيعية

 السحعينياإل ةن القرن العمرين.

إن التنميتتتة المستتتتداةة عحتتتارة عتتتن خختتتيط ةتتتن عناصتتتر األدال  .3

والستتخوكياإل والمهتتاراإل والقتتيم والمثتتل التتتي يتحصتتل عخيهتتا 

اءنستان ةتتن ختتالل التتعخم التتيي يتتنعكع عختى تحستتين ةستتتو  

ةتطخحاإل التنمية وال مد أن يكون التعخيم ةن أهم  تعد    وإنتاايته

عختتى ةوااهتتة التحتتدياإل التتتي توااهتته و مايتتة  ااءنستتان قتتادر

الريتتاراإل  وإيجتتادالمتتوارد الطحيعيتتة  ةالحيئتتة ممتتا يكفتتل ديموةتت

نه ال يتحقق إ يث   والحدائل لخممكالإل التي قد توااه المجتمع

 الحعد التنموي معيداً عن التعخيم الجاةعي ممكل خاص. 

لدراستتتاإل عختتتى واتتتود عالقتتتة قويتتتة متتتين التنميتتتة وأكتتتدإل ا .4

المستتتتداةة والتعختتتيم  وتقتتتوم الجاةعتتتاإل متقتتتديم خدةتتتة التعختتتيم 

ةعرفيتتتة ال ةتتتة وتتتتزود المتعخمتتتين متتتالرحراإل  ةوتتتتوفر قاعتتتد

 تعتتد  والمهتتاراإل التتتي تستتاعد عختتى تخحيتتة ةتطخحتتاإل المجتمتتع  و

نتيجتتة اهتماةهتتا مجميتتع  التنمتتويالجاةعتتاإل رائتتدة فتتي العمتتل 

ا ي الثقافيتتتة واالقتصتتتادية واالاتماعيتتتة وهتتتي األمعتتتاد النتتتو

والفاعختتتتتة لختنميتتتتتة المستتتتتتداةة وتطتتتتتوير  الرئيستتتتتةالتنمويتتتتتة 

 المجتمعاإل.

 .التنمية المستدامة:  المحور الثالث

التتتي كافتتة ةصتتطخح التنميتتة فتتر  نفستته ممتتكل كحيتتر عختتى الجوانتتب 

 ب الحيتتاةنتتتطر هتتا التتدول  فالتنميتتة ةفهتتوم ييتتر شتتاةل ويرتت  اوا

  ممعنتى أن التنميتة كافتة االاتماعية والسياستية واالقتصتادية والثقافيتة

ارة عتتتن ةحصتتتخة عمخيتتتة شتتتاةخة  ضتتتارية  واختختتتف الرحتتترال حتتتع

ن في تحديد ةفهوم التنمية   إال أن معتم المفتاهيم تتر  ووالمترصص

أن عمخيتتتته التنميتتتتة هتتتتو تحستتتتين األودتتتتال وخختتتتق أودتتتتال اديتتتتدة 

لى تحستين نوعيتة الحيتاة التتي يعيمتها وةتطورة  يهدف اءنسان فيها إ

 المقياس الحقيقي لنجاح عمخية التنمية. تعد  والتي 

تعتترف التنميتتة المستتتداةة عختتى أنهتتا :ةالتنميتتة التتتي تخحتتي ا تيااتتاإل 

الحادتتر دون اءختتالل مقتتدرة األايتتال القادةتتة عختتى تخحيتتة ا تياااتتتهة 

[16] 

ستتتداةة وةنهتتا:ة ن تعريفتتاً لختنميتتة الميفتتي  تتين أورد أكثتتر ةتتن ثمتتان

التنميتتة هتتي التتتي تخحتتي ا تيااتتاإل الجيتتل الحادتتر دون التضتتحية أو 

 .[17]اءدرار مقدرة األايال القادةة عخى تخحية ا تياااتهاة

وعرفتتت مأنهتتا :ة التتتزام أصتتحاب النمتتا اإل االقتصتتادية مالمستتاهمة 

االاتماعيتتة ةتتن ختتالل العمتتل ةتتع المجتمتتع المحختتي  مهتتدف تحستتين 

لسكان مأسخوب يرتدم االقتصتاد ويرتدم التنميتة فتي آن ةستو  ةعيمة ا

 .[18]وا د 

 

  أهداف التنمية المستدامةوال: أ

ةن خالل آلياتهتا تستعى التنميتة المستتداةة لتحقيتق ةجموعتة أهتداف 

 كما ذكرها الحا ثون  ويمكن تخريصها عخى النحو اآلتي:

أوالً: تحقيتتتق نوعيتتتة  يتتتاة أفضتتتل لخستتتكان: تهتتتدف التنميتتتة  -

المستتتداةة لتحستتين نوعيتتة  يتتاة الستتكان عتتن  ريتتق االهتمتتام 

مالنول وليع الكم  ةن خالل العمل عخى تحقيق األةن ال تيائي 

فضتتال وتحستتين نوعيتتة الت ييتتة وتعزيتتز الزراعتتة المستتتداةة  

 تتتأةين  يتتاة صتتحية ودتتمان تعخيمتتي ذاإل ةستتتو  عتتال   عتتن

خمتتترائح لوةتستتتاوي لجميتتتع األفتتتراد  وتعزيتتتز فتتترص تعختتتيم 

 والصحة لجميع السكان لخمياه  ودمان الوفرة كافة والمنا ق

[19]. 

المتوارد الطحيعيتة  تعتد  لخمتوارد: ثانياً: تحقيق است الل عقالنتي  -

لكتتل دولتتة ةحتتدودة نستتحياً  لتتيل  يتواتتب تو يفهتتا ممتتكل ايتتد 

ستتتتردام األنستتتب وعقالنتتتي ةتتتن ختتتالل  مايتتتة واستتتتعادة اال

والمستتتتتدام لتختتتت  المتتتتوارد  وإدارة ال امتتتتاإل ممتتتتكل صتتتتحيح 

والعمتتتل عختتتى وقتتتف تتتتدهور   وةستتتتدام  وةكافحتتتة التصتتتحر

والعمتتتل عختتتى استتتتعادتها  واالهتمتتتام   األرادتتتي الزراعيتتتة

 مالمحافظة عخى التنول الحيولواي. 
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ثالثتتاً: ا تتترام الحيئتتة الطحيعيتتة: ةتتن ختتالل العمتتل عختتى تو يتتد  -

مين السكان والحيئة  تتى تصتحح عالقتة انستجام والتيي العالقة 

االستتردام  فضتال عتنةتن أهتم أهتداف التنميتة المستتداةة   يعد  

 .[20] األةثل والمدروس لخمحيطاإل والموارد الححرية

: ةتن المستتداةةرامعاً: تعزيز وعي السكان مالممتكالإل الحيئيتة  -

الجهتود خالل ةماركتهم مإيجاد  خول لخمماكل الحيئية وتكثيف 

 .[21] عخى ةكافحتها

خاةساً: رمط التكنولوايا مأهداف المجتمع: عتن  ريتق توعيتة  -

التكنولوايتا الحديثتة فتي ةجتال التنميتة و ترم  مأهميتةالسكان 

استتتترداةها لخوصتتتول إلتتتى تحستتتين نوعيتتتة الحيتتتاة وتحقيتتتق 

 .[22] األهداف

سادساً: ت ير  اااإل وأولوياإل المجتمع ممكل ةستمر: تهتدف  -

المستتداةة لتحقيتق اءنصتاف ةتن ختالل تحقيتق العدالتة  التنمية

والمساواة مين الجيتل الحتالي والمستتقحخي  كمتا يتواتب العمتل 

ة يتعخى  ماية الحيئة مهدف التقخيل ةن األ ةاإل والممتاكل الحيئ

فتتي  ستتهمالعالميتتة  والعمتتل عختتى استتتردام تكنولوايتتا أنظتتف ت

 . [23] ةحارمة التخو 

االاتماعيتتة والسياستتية واالقتصتتادية  األودتتالستتامعاً: تحخيتتل  -

لتتى و تتدة إوالحيئيتتة واءداريتتة: ةتتن ختتالل رؤيتتة شتتاةخة تستتتند 

 الحيئة الكخية  وتجنب األنانية وترامط نظمها الفرعية .

 تأثير التنمية المستدامة على الظروف المعيشية ثانياً:

تؤثر التنمية المستداةة ممتكل ةحاشتر فتي الظتروف المعيمتية لخنتاس 

 ي: أتتممل ةا ي والتي

المياه: تهدف التنمية المستداةة ةتن النا يتة االقتصتادية لضتمان  .1

فضتال عصتب الحيتاة   تعتد  والتي  المياهكافية ةن  إةداداإلتوفر 

استتت الل الميتتاه فتتي الزراعتتة والصتتناعة وتتتأةين الحصتتول  عتن

 عخى المياه لالستردام المنزلي ممكل كاف.

 اءنتتتتامرفتتتع ةستتتتو   فتتتيالتنميتتتة المستتتتداةة  ستتتهمال تتتيال: ت .2

الزراعي مهدف تحقيق األةن ال يائي  وتحسين أرماح الزراعتة 

فضتال   األةثلودمان االستردام  لنسرودمان ألةن ال يائي 

 والحياة الحرية والثروة السمكية. المياهالمحافظة عخى  عن

الصحة: تقاس الصحة في العالم منتال عختى ةعتدل الوفيتاإل دون  .3

الراةستتة والحالتتة ال يائيتتة  لتتيل  تستتعى التنميتتة المستتتداةة إلتتى 

 .[24] عن  ريق رفع ةستو  الرعاية الصحية اءنتام يادة 

والردةاإل: تسعى االستداةة االقتصادية لضمان اءةداد   المأو .4

صتتالإل وةتتوارد الحنتتال  الكتتافي واالستتتعمال الكتتفل لتتنظم الموا

 مهدف الحصول عخى سكن ةناسب مسعر ةناسب.

 جوانحهتام االستتداةةالدخل: تسعى التنمية المستداةة عخى تحقيق  .5

      . كافة

  مجاالت التنمية المستدامةثالثاً: 

عختى لختنمية المستداةة عدة ةجتاالإل واتفتق الحتا ثون عختى تقستيمها 

 ي:أتةجاالإل رئيسية وهي كما ي ةعمأر

أوالً: المجال االقتصادي: يتري صتنال السياستة ةجموعتة إاترالاإل 

ةستداةة تهتدف إلتى إ تدا  ت ييتر فتي هيكخيتة المجتمتع فتي الجانتب 

والقضتتتال عختتتى أستتتحاب الترختتتف والفقتتتر  واالرتقتتتال  االقتصتتتادي

مالمستتتتو  المعيمتتتي لخفتتترد وتحقيتتتق أةنيتتتاتهم  واالرتقتتتال مالودتتتع 

 االقتصادي لخمجتمع  

المجتتتال الحمتتتري: ةتتتن ختتالل تمكتتتين اءنستتتان دتتتمن رؤيتتتة ثانيتتاً: 

ةكرستاً  األنستانااتماعية قادرة عخى التكيف ةع المت يتراإل  ليحقتى 

 .[25] نفسه لخحنال والمقاوةة

ثالثاً: المجال الحيئي: ةن خالل درورة الحفا  عخى الحيئة والموارد 

يتتؤثر والتتتأثير الستتخحي عخيهتتا والتتتي قتتد   وعتتدم استتتنزافها  الطحيعيتتة

عختتى كفتتتالة التفاعتتل  ويجتتتب الحتتترص عختتى االستتتتردام العقالنتتتي 

 .[26]لخموارد 

رامعاً: المجال التكنولواي: ةن خالل استعمال تكنولوايا أنظف في 

المرافتتق الصتتناعية  والحتتد ةتتن انحعتتا  ال تتا اإل  والحيخولتتة دون 

 تدهور األو ون.

 

 خصائص التنمية المستدامةرابعاً: 

العتتالمي لختنميتتتة المستتتداةة التتتي عقتتتد فتتي عتتتام فتتي ةتتؤتمر القمتتتة 

( توصل لعدة خصائ  يجب أن تتضمن التنميتة المستتداةة 2002)

 :[27]ي أتوكما ي

 شمول الحعد النوعي والكمي. فضال عن ويخة المد   -

 ةراعاة  ق األايال القادةة مالموارد الطحيعية. -

 تخحية ا تياااإل الفرد األساسية ةن أهم األولوياإل. -

 المحافظة عخى المحيط الحيوي مالحيئة الطحيعية. -

 التركيز عخى تنمية الجانب الحمري كأولوية ةهمة. -

دتترورة التنستتيق فتتي استتتردام المتتوارد وتنظتتيم العالقتتاإل متتين     -

 الدول الفقيرة وال نية. 

 

 أسس التنمية المستدامةخامساً: 

المستتتداةة تستتعى لتحقيتتق هنتتاك ةجموعتتة أستتع تستتتند إليهتتا التنميتتة 

 ي:أتأهدافها والتي تتمثل مما ي

المحافظتتة عختتى خصتتتائ  وةستتتو  أدال المتتوارد الطحيعيتتتة  -

 .[28]سوال كانت الموارد الحالية أم المستقحخية 
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درورة التركيز عخى نوعية وكيفية تو يع العائداإل مما يحفظ  -

 .[29] تحسين الظروف المعيمية لخموا ن

دتترورة إعتتادة النظتتر مأنمتتا  االستتتثمار الحاليتتة ةتتع استتتردام  -

متالتوا ن  اءختاللوسائل أكثر توافقاً ةع الحيئة مهدف الحد ةن 

 . [30]الحيئي والمحافظة عخى الموارد الطحيعية 

تعتتديل نمتتط الستتخوك لتتد  المستتتهخ  مهتتدف تجنتتب اءستتراف  -

 وتخو  الحيئة. 

يتتة ةتتن ا تمتتال انهيتتار لخوقا اءنتاايتتةالتتنظم  ةدتترورة استتتداة -

 ةقوةاإل التنمية.

 

 المحور الرابع : االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات: أوال

لإلاامة عتن الستؤال الترئيع لخدراستة: ةتا التصتور المقتترح لخقيتادة 

الريادية في تحقيق التنمية المستداةة ؟ قاةت الحا ثتة ووفقًتا لرؤيتهتا 

 ي: أتمحنال التصور كما ي معد ةرااعة األدمياإل والدراساإل السامقة

التعريتتف مالتصتتور المقتتترح: تصتتور ةقتتترح لخقيتتادة الرياديتتة فتتي 

تحقيق التنمية المستداةة  ويمكن أن يتعر  قائتد أي ةؤسستة ألدال 

أو الفعالية أكثر ةن ةرة في العام الدراسي أو فتي فتترة  نفسه النما 

ب عخيته  ةنية ةعينة  ولخقيام مهتا مالمتكل الصتحيح فتي كتل ةترة يجت

 . نفسها الطريقةمإتحال إارالاإل تضمن له القيام متخ  المهمة 

أهتتداف التصتتور المقتتترح: تفعيتتل دور القيتتادة الرياديتتة فتتي تحقيتتق 

 التنمية المستداةة. 

 : ل منال التصور المقترحاةر

 تكونت ةر خة عمخية منال اءارالاإل ةن عدة ةرا ل وهي كاالتي:

ي دور القيادة الريادية في تحقيق المر خة األولى: اء ار النظر -

اال الل متالتنمية المستداةة  إذ قاةتت الحا ثتة فتي هتيه المر ختة 

عخى األدب النظرية والدراساإل الستامقة التتي تناولتت ةودتول 

دور القيتتادة الرياديتتة فتتي تحقيتتق التنميتتة المستتتداةة ةتتن  يتتث 

المفهتتتتوم واألهميتتتتة وفوائتتتتد األستتتتخوب  والعمخيتتتتاإل التنفيييتتتتة  

 لمتطخحاإل  وةعوقاإل التطحيق.وا

المر خة الثانية:  أسع اءارالاإل وةحادئها   والعواةل المؤثرة  -

 في فاعخيتها  وآلية منائها وتدفقها. 

المر خة الثالثة: امع المعخوةتاإل عتن واقتع وأهميتة دور القيتادة  -

 الريادية في تحقيق التنمية المستداةة ةن الدراساإل السامقة. 

ر المقتتتترح تنظتتتر الحا ثتتتة إلتتتى أن واقعيتتتة  إةكانيتتتة عمتتتل التصتتتو

وشاةخة  ووادحة  يمكن تطحيقها ةن خالل تعميم الو ارة التصتور 

 عخى القاداإل الريادية في تحقيق التنمية المستداةة

 ةن يستفيد ةن التصور المقترح وكيف يمكن اءفادة ةنها

الجهتاإل تأتي أهمية هيه الدراسة ةن أنه يؤةل أن تستفيد ةن نتائجها 

 اآلتية:

 

 أوالً: أهمية عمخية:

المجتمتتع المحختتي  ةتتن ختتالل فتتتح قنتتواإل اتصتتال ةستتتمرة ةتتع  -

المؤسساإل الترموية  ونمر الوعي  ول دور القيادة الريادية فتي 

 تحقيق التنمية المستداةة

القيتتاداإل الترمويتتة وصتتتنال القتتراراإل والمستتؤولون فتتتي و ارة  -

رستم سياستاإل ةخزةتة التعخيم العالي  ةن ختالل ودتع قتراراإل و

لخمتتتتدارس متفعيتتتتل دور القيتتتتادة الرياديتتتتة فتتتتي تحقيتتتتق التنميتتتتة 

 المستداةة.

أن تكتتون نقطتتة انطتتتالم ألمحتتا  أختتر   ممتتتا تتتوفره ةتتتن أدب  -

نظري ودراستاإل ستامقة وأداة لجمتع المعخوةتاإل ستيتم التأكتد ةتن 

 صدقها وثحاتها.

 ثانيًا: أهمية نظرية:

متتتكل عتتتام  والمكتحتتتة إدتتتافة معتتتم المعرفتتتة إلتتتى المكتحتتتاإل م -

 األردنية ممكل خاص.

 خحتتة الدراستتاإل العخيتتا  ةتتن ختتالل ةتتا ستتتقدةه لهتتم ةتتن ةنهجيتتة  -

 سخيمة في الححث العخمي. 

 النواتح المتوقعة ةن تطحيقها -

تأةتتتل الحا ثتتتة ةتتتن هتتتيه اءاتتترالاإل أن تتحناهتتتا و ارة التعختتتيم  -

وذلت    كافتة العالي  وأن يتم تطحيقها عختى المؤسستاإل الترمويتة

لخت يير الجيري ةن تواصل وتفاعتل متين لتفعيتل وتطتوير الخ تة 

 العرمية السخيمة.

 

الدراستة ةتتن نتتتائح  فتتإن الحا ثتتة تقتتترح  إليتتهمنتال عختتى ةتتا توصتتخت 

 :(3) كما هو ةودح في الجدول التصور اآلتي
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 الريادية في تحقيق التنمية المستدامة(: تصور مقترح للقيادة 3) الجدول

 تصور د. هبة أبو عيادة مقترح للقيادة الريادية في تحقيق التنمية المستدامة

 اإلبداع

 تنمية المهاراإل اءمداعية لد  القادة الرياديين لتحقيق التنمية المستداةة الهدف

 كيفية التطحيق

 ةنها استقحال المقتر اإل واآلرال وةحاولة االستفادة .1

 في تحقيق التنمية المستداةة سهماستثمار الفرص المتا ة الستحدا  ترصصاإل عخمية اديدة ت .2

 إارال تحسيناإل ةستمرة )أنظمتها وإارالاتها( .3

 السعي إلى اءمدال في تو يف التكنولوايا لتحسين أدائها .4

 تحويل التحدياإل التي توااهها إلى فرص لختطوير. .5

 الكافي لخرياديين لتنفيي األفكار الجديدة.توفير الدعم  .6

 القياس
تدوين أرال وأفكار والرروم مقائمة ةقتر اإل وت يية رااعة معد كل دورة تدريحية أو فعالية  وعمل قائمة 

 ما تياااتهم التدريحية

 تطوير ةهارة الححث العخمي  وإنتام أمحا  عخمية لحل الممكالإل والت يير وتطويرها. المؤشر

 االستباقية

 تنمية المهاراإل االستحاقية لد  القادة الرياديين لتحقيق التنمية المستداةة الهدف

 كيفية التطحيق

 تخحية اال تياااإل مما يفوم توقعاتهم.  .1

 السعي إلى التأثير مالمجتمع وتوصيل خدةاتها. .2

 الحرص عخى إدخال خدةاإل ومراةح اديدة ةقارنة .3

 القياس
ا تياااإل المجتمع ةن خالل استحاناإل أو ةقامالإل  و تدوين أرال وأفكار والرروم مقائمة ةقتر اإل تحديد 

 لتوثيق العالقة وتنميتها.

 استمعار الممكالإل قحل  دوثها والجاهزية لن ةاإل المؤشر

 التنافسية

 تنمية المهاراإل التنافسية لد  القادة الرياديين لتحقيق التنمية المستداةة الهدف

 كيفية التطحيق

 الحرص عخى ةتامعة الت يراإل التي تحصل في الحيئة الراراية لتجنب المفااآإل.

 الحرص عخى اكتساب المعرفة الجديدة مطريقة أسرل .5

 تقديم  خول استثنائية لخممكالإل تسحق ييرها .6

 اتسام ةناا العمل مالتنافسية العالية ةما يرخق ةناا ةمجع عخى اءمدال. .7

 تمخ  عاةخين يتمتعون مالعقخية الريادية التي تمكنهم ةن التعاةل ةع ةت يراإل الحيئة المعقدة. .8

 استناد استراتيجياإل التنافسية عخى رؤية ورسالة وادحة .9

 اعتماد أساليب تقييم األدال المودوعية لزيادة التنافسية مين العاةخين. .10

 القياس
تحاناإل أو ةقامالإل  و تدوين أرال وأفكار والرروم مقائمة ةقتر اإل تحديد ا تياااإل المجتمع ةن خالل اس

 لتوثيق العالقة وتنميتها.

 ةيزة تنافسية وةواكحة ا تياااإل العصر ممكل ةستمر المؤشر

 تحمل المخاطر

 

 تنمية ةهاراإل تحمل المرا ر لد  القادة الرياديين لتحقيق التنمية المستداةة الهدف

 كيفية التطحيق

 تمخ  الرحراإل لختعا ي ةع المستجداإل واأل ةاإل. 1

 تقحل المحادراإل الجديدة وإن كانت نتائجها يير ةضمونة العوائد .2

 تمجيع العاةخين عخى خو  األعمال التي تتسم مالمرا رة .3

 تمخ  خطة فعالة لخت يير .4

 القياس
أرال وأفكار والرروم مقائمة ةقتر اإل تحديد ا تياااإل المجتمع ةن خالل استحاناإل أو ةقامالإل  و تدوين 

 لتوثيق العالقة وتنميتها.

 خطة فاعخة وةرنة وةواكحة لخمت يراإل والمستجداإل واأل ةاإل المؤشر

 االستقاللية

 تنمية ةهاراإل تحمل المرا ر لد  القادة الرياديين لتحقيق التنمية المستداةة الهدف

 كيفية التطحيق

 التطوير والت يرصال ياإل كاةخة في  .1

 صال ياإل كاةخة في إارال الححو  العخمية ونمرها  .2

 استقاللية في رسم سياساتها األكاديمية ةثل: فتح مراةح وترصصاإل اديدة .3

 صال ياإل كاةخة في ةمارسة نما اإل لردةة المجتمع .4

 الصال ياإل التاةة في ةمارسة و ائفها اءدارية .5

 ية دون تدخل خارايهياكخها التنظيمية اءدار .6

 القياس
تحديد ا تياااإل المجتمع ةن خالل استحاناإل أو ةقامالإل  و تدوين أرال وأفكار والرروم مقائمة ةقتر اإل 

 لتوثيق العالقة وتنميتها.

 استقاللية تاةة في كافة الجوانب وصال ياإل كاةخة المؤشر

 عمل الحا ثة
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رأي الرحترال تتم إلتى ولختأكد ةن دراتة ةاللةتته استتناًدا 

استتتررام دراتتة الماللةتتة ةتتن ختتالل عردتتها عختتى ةجموعتتة ةتتن 

الرحرال لتحديد ةد  ةاللةتها. وقد أثحتت النتيجة أنها االإل ةالئمة 

 لخعمل مها

 

 التوصيات تانيا: 

 ية:تالحا ثة التوصياإل اآلمنال إلى ةا توصل إليه الححث قدةت 

عختتى التتدول ممتتكل عتتام والتتدول العرميتتة ممتتكل ختتاص يجتتب  -

التركيتتتز عختتتى التعختتتيم العتتتالي واعتمتتتاد استتتتراتيجية وادتتتحة 

 تستجيب لمتطخحاإل التنمية المستداةة وإعداد قياداإل ريادية.

دتترورة تحستتين ةرراتتاإل التعختتيم العتتالي فتتي الترصصتتاإل  -

  لمتتا لهتتا ةتتن دور كحيتتر فتتي ةجتتال التنميتتة كافتتة والمجتتاالإل

أعخى درااإل الكفالة الداخخية الراراية مأعخى ةعايير وتحقيق 

 الجودة الماةخة.

فتتتي التنميتتتة كافتتتة دتتترورة ةمتتتاركة األ تتتراف ذاإل العالقتتتة  -

معمخية الترطيط وتطوير التعخيم العالي) و ارة التعختيم العتالي  

لمؤسستتتاإل التجاريتتتة الصتتتناعية  و ارة الترطتتتيط  راتتتال وا

 األعمال(.

لمواكحتتتة كافتتتة يتتتة والماديتتتة لالما اءةكانيتتتاإلدتتترورة تتتتوفير  -

 ةتطخحاإل العصر واالستعداد المستقحل.

درورة رفتع اءةكانيتاإل الماديتة لخححتث العخمتي  لمتا لهتا ةتن  -

 عخى تطوير الدولة. إيجاميدور 

تنمية المتوارد الحمترية الكفتؤة ةتن ختالل التوستع فتي  درورة -

  ادناإل األعمال.

التتتتي تخحتتتي العمتتل عختتتى استتتحدا  المزيتتتد ةتتتن الترصصتتاإل  -

 ةتطخحاإل التنمية المستداةة.

 المصادر

 ةتتتتدخل االستتتتتراتيجية(. الريتتتتادة 2015القحطتتتتاني  ستتتتالم )   [1]

لتطوير المنظماإل الحكوةية. المتؤتمر الثتاني لمعاهتد اءدارة 

العاةة والتنمية اءدارية في دول ةجخع التعاون لدول الرخيح 

 ..282 -225العرمية. 

عريقتتتتتاإل  أ متتتتتد والصتتتتتالح  أستتتتتمال المعتتتتتاني  أ متتتتتد و    [2] 

واراداإل  ناصر. قضايا إدارية ةعاصرة. عمتان: دار وائتل 

 .لخنمر والتو يع

(.  الريتادة و إدارة 2020النجار  فايز و العخي  عحد الستتار )   [3]

 .. عمان: دار الحاةد لخنمر و التو يع2األعمال الص يرة.  

عمال الححيثة ألا(. دور  ادناإل 2018اتتتتتتتاد هللا  ماستتتتتتتم )   [4]

الجاةعية فى تنمية ثقافة ريادة األعمال ممصر: دراسة 

(  4) 33ااةعتتتتتتتتة المنوفيتتتتتتتتة   -ةيدانية. ةجخة كخية الترمية 

138-223. 

(  القيتادة الرياديتة وأثرهتا عختى منتال 2019الطراونة  دعال )   [5]

القتتدراإل التنظيميتتة: دراستتة ةيدانيتتة فتتي الجاةعتتاإل األردنيتتة 

افظتتتاإل الجنتتتوب  رستتتالة ةااستتتتير ييتتتر الرستتتمية فتتتي ةح

 .ةنمورة  ااةعة ةؤتة  ارمد  األردن.

(. اتجاهتتتاإل ةعاصتتترة فتتتي القيتتتادة 2020الستتتعود  راتتتتب )   [6]

 الترموية. عمان: دار  ارم لخنمر والتو يع

(. دراتتة فاعخيتتة 2020اتتراداإل  نتتور والمتتطناوي  نتتواف )   [7]

قصتتحة إرمتتد ةتتن مرنتتاةح القيتتادة التعخيميتتة فتتي ةديريتتة لتتوال 

واهتتتة نظتتتر ةتتتديري المتتتدارس. الجمعيتتتة األردنيتتتة لخعختتتوم 

 .142-121(  5)4الترموية. 

(. دور القيتتادة الترمويتتة فتتي ةر ختتة 2017األ متتري   نتتان )  [8]

ريتتا  األ فتتال متتين الواقتتع وةقتر تتاإل التطتتوير. المجختتة 
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واهتتة نظتتر القيتتاداإل اءدارمتتة فيهتتا. امختتة القادستتية لخعختتوم 

 .138-113(  4)51اءدارية واالقتصادية 

ال  عمتتتتتتتتتتةن  يتتتتتتتتتتدر  ستتتتتتتتتتين ن المتتتتتتتتتتمري ن هاشتتتتتتتتتتم  [10]

 اءصتالح(ن االقتصتاد العراقتي وةقارمتاإل 2019المر وكن)

واالستقرار المستدام ن ةجخة ااةعة االنحار لخعخوم االقتصادية 

واالداريتة ن كخيتة االدارة واالقتصتاد ن ااةعتة االنحتار ن ةجختد 

 .177(ن ص27( ن العدد ) 11)

اقتتتتتع  ادتتتتتناإل األعمتتتتتال (. و2018المصتتتتتري   تتتتتارم ) [11]

التكنولوايتتتة والحتتتدائق العخميتتتة وأثتتتر إنمتتتالها فتتتي تعزيتتتز 

الريتتتادة وتحقيتتتق التنميتتتة المستتتتداةة فتتتي ةؤسستتتاإل التعختتتيم 

(  5) 33ااةعتة ةؤتتة   -العالي. ةؤتة لخححتو  والدراستاإل 

291-336 . 
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دراسة  الة ااةعة السودان لخعختوم  –دان المستداةة في السو

والتكنولوايتتتا  ةجختتتة اتتترو لخححتتتو  والدراستتتاإل  ةجختتتد 

(16 )1  25-37. 

( دور الجاةعاإل فتي تحقيتق التنميتة 2012عحدالحي  ةحمد )  [13]

دراسة  الة ااةعة السودان لخعختوم  –المستداةة في السودان 
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