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 الخالصة

الدراسة إلى التعرف على واقع أبعاد القيادة الريادية )اإلبداع الريادي، والرؤية االستراتيجية، واالستباقية، هدفت 

. ولتحقيق ذلك اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وتحمل المخاطر، واستثمار الفرص( لدى القيادات األكاديمية بجامعة

( قائداً 28مع البيانات تم تطبيقها على عينة بلغ عددهم )اُستخدم المنهج الوصفي )المسحي(، واالستبانة كأداة لج

(، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من SPSSأكاديمياً. وتم معالجة البيانات باستخدام برنامج الُرزم اإلحصائية )

يجية"، أبعاد القيادة الريادية بدرجة متوسطة، وجاء في الترتيب األول بُعد "الرؤية االسترات توافرالنتائج أهمها: 

وال يوجد فروق دالة  يليه "اإلبداع الريادي"، ثم "االستباقية"، "استثمار الفرص"، وأخيراً "تحمل المخاطر".

ً تعزى لمتغير "الجنس" أو "المرتبة العلمية" أو "الموقع اإلداري" وقد خلصت  أو "سنوات الخدمة". إحصائيا

رسة القيادة الريادية في الجامعات كاستجابةً الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها ضرورة مما

استراتيجية للتعامل مع التحديات والفرص، والتكيف مع متطلبات التعليم العالي؛ من خالل توفير بيئة عمل محفزة 

واستقطاب العقول االبتكارية وبناء ثقافة استباقية تنظيمية وتفعيل استراتيجيات الريادة وتبني بُعد المخاطرة لنقل 

 جامعة من موضع استراتيجي إلى موضع ريادي.ال
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ABSTRACT 
The study aimed to identify the reality of Entrepreneurial leadership dimensions 

(Entrepreneurial innovation, Strategic Vision, Proactiveness, Bear the risks and 

Investment Opportunities) for academic leaders in the Imam Abdul Rahman bin 

Faisal University. To achieve this, the study used the analytical descriptive approach, 

and the questionnaire as a tool for data collection applied to the study sample of 82 

academic leaders. The data processed by Statistical Package Program. The study 

reached several of results: The Entrepreneurial leadership requirements are available 

in a medium degree, came in the first order "Strategic Vision", followed by the 

"Entrepreneurial innovation", "Proactiveness", "Investment Opportunities" and finally 

"bear the risks". There are no significant differences to the variable "gender", 

"scientific rank" or "administrative location" or "experience years". The study 

concluded with several recommendations, the most important of which are: The need 

to exercise entrepreneurial leadership in universities is a strategic response to deal 

with challenges, opportunities and adapt to the higher education demands.  By a 

stimulating work environment, attracting creativity minds, building a proactive 

organizational culture, activating entrepreneurial strategies, and adopting risk-taking 

to move the university from strategic position to an entrepreneurial position. 
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 :المــقدمــة

بدأت الجامعات حول العالم بالتحول من الدور التقليدي الرئيس بوصفها مصدراً للتعلم ومجهزة للمعرفة العلمية 

إلى نموذج الجامعة الريادية التي تنهض بدورها السابق فضالً عن المتاجرة بالمعرفة والمشاركة الفعالة في 

األساس  الهدف. وتعد الريادة (Wong, Ho, & Sing, 2007)تطوير المنظمات الخاصة باالقتصاد المحلي واإلقليمي 

ً في التطور االقتصادي  ألدوار الجامعات في الوقت الراهن، حيث تلعب الجامعات الريادية دوراً رئيسا

 ,Asgarimehr, Shirazi, Iskandar, M. J., & Rostami) االقتصادية لدان على اختالف فلسفاتها ونظمهاواالجتماعي للب

 The globalالجامعات الريادية عبر أنشطتها المتعددة تمهد الطريق لالقتصاد العالمي القائم على المعرفة ف .2012)

knowledge-based economy .روحاني كما بين (Rohani, 2013)  أن الجامعات الريادية بتشجيعها لالبتكار إنما تساعد

وبذلك تمهد الطريق للتنمية  ،أم جماعيسواء كان ذلك بشكل فردي  ،في تحديد وصياغة وحل المشكالت

 المستدامة.

ولمواكبة الريادة األكاديمية، أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية )برنامج الريادة العالمية في 

م، ويهدف إلى تمكين الجامعات السعودية من تحقيق الريادة 8112 -01-01 بتاريخالجامعات السعودية( 

 (.0348)صائغ،  والمنافسة العالمية بين جامعات العالم

ويتوقف الدور الريادي على وجود قيادة مؤثرة تستطيع أن تُدير هذا الحراك اإلبداعي والمعرفي نحو العالمية. 

كحاجة ملحة للتكيف مع  Entrepreneurial Leadership University معاتقد ظهر مفهوم القيادة الريادية في الجاو

هي قيادات ريادية قادرة على التحفيز  ةن. فالقيادات األكاديمييمتطلبات التعليم العالي في القرن الحادي والعشر

  .(8108هي مقبلة على التغيير )النفعي، ف ومن ثم ،بتكار واستثمار الفرصواال

 ؤعات ريادية، يبحث أصحاب المصلحة عن قيادة قوية وخالقة تمكنها من تطوير ثقافة تكافولكي تصبح الجام

القادة في هذه البيئات ميسرين ومحفزين  د  ويع (.Roueche & Jones, 2005)المخاطر واالبتكار مع تقبل الفشل 

تغيير تستطيع أن تتكيف مع تحديات التعليم العالي اليوم  وعوامل   ،(Floyd & Mulder, 2006)للمعرفة  اوصناعً 
(Crute, 2010.) 

على أن الجامعات التي تبحث عن التغيير من خالل ( Beckman & Cherwitz, 2009: 28) بيكمان وشيرويتز كما أكد

األصول اإلنسانية  نمك  ت "يجب أن القيادة الريادية يجب أن تؤسس منصة فكرية وفلسفة ريادية واسعة النطاق:

هو القدرة على تفكيك  الجامعةأن يكون األساس لهذه الجهود إثبات أن أكبر قدر من األصول في وللجامعات، 

 العوائق التي تفصل المعرفة عن العمل".

فالقيادة األكاديمية مفهوم مركب يتطلب إدارة التوازن في العالقات التنظيمية. وال تقتصر على منصب، بل يجب 

قسام، وبين فرق البحث، والمديرين، وهيئة العاملين بالدعم األكاديمي. وعلى عها عبر أنحاء الجامعة، في األتوزي

فالقدرة الريادية  ؛(8112 صناع القرار المركزي تمكين قيادة األقسام من المشاركة في القيادة الجامعية )شاتوك،

ها، وتشمل: مهارة التمييز بين الفرص الريادية، والقدرة هي سمة موزعة بالتساوي بين القادة، يمكن تعلمها وتعليم

سوف يكون من ضمن التحديات الرئيسة . و(Utash, 2017) على تطوير رؤية للمستقبل يمكن تقاسمها وتنفيذها

ً بناء ثقافة لمكافأة االبتكار. وسوف يكون القائد في هذه  تشكيلداخل األقسام  نماذج لألدوار الريادية، ثم تدريجيا

الحالة بمثابة الجسر الذي يربط األطراف صاحبة المصلحة واألقسام من جهة والمبادرات المتجهة من أسفل إلى 

إن الشرط ف( 8108لنفيعي )لوفقاً و (Gibb, Haskins & Robertson, 2009). أعلى ومن أعلى إلى أسفل من جهة أخرى

التوازن في المشهد  وجدالريادي على أرض الواقع، ويالرئيس للقيادة الجامعية هو المرونة التي يجسدها القائد 

 .األكاديمي

كما تستقطب القيادات الريادية في معظم الجامعات أكبر قدر من األفراد من مختلف بلدان العالم سواء كانوا أساتذة 

جح في قيادتهم بمعنى أن القائد الذي ال يمكنه التعامل مع موظفيه من ثقافات مختلفة لن ين ،اأم موظفين أم طالبً 

ن في سياق دولي ويحتاجون إلى التعامل مع مرؤوسيهم وبريادية. كما في المنظمات متعددة الثقافات، يعمل المدير

من ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة وإنشاء العالقات معهم عن طريق تفهم التعددية الحضارية والتفاعل مع 

القدرة على إلهامهم وتدريبهم من منطلق ثقافتهم )القحطاني،  ثمومن فكار والسلوكيات المختلفة، المشاعر واأل

8102). 
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حول موضوع القيادة  اً جد  بالرغم من ظهور اللغة الريادية في التعليم العالي، إال أن هناك أدبيات محدودة و

إحدى الدراسات األولى للقيادة الريادية في  (Peck, 1983) باك فقد أجرى ؛(Utash, 2017) الريادية في الجامعات

وتوصل إلى أن  ،التعليم العالي، ووضع نظرية تشير إلى أن القيادة الريادية تعزز النجاح المؤسسي داخل الجامعة

الجامعات الريادية تشترك في الخصائص التالية: تدار بشكل جيد على المستوى التشغيلي، واعية، وملتزمة 

فعالة، تستخدم الحدس عند اتخاذ القرارات، وتعتمد على هيكل موجه للمجتمع بدالً من هيكل برؤيتها ومبتكرة و

 .تنظيمي هرمي

جوانب الحركة الريادية في التعليم العالي من خالل مالحظة العديد من القيادات في  (Neal, 1998) نيل كما فحص

االستراتيجي، وااللتزام باستغالل الفرص والموارد،  الجامعات، وتوصل إلى أبعاد القيادة الريادية التالية: التوجه

"إن المؤسسات التعليمية ال تحدد القطاعات الريادية وتصنفها  :نيلوالمراقبة، والهيكل اإلداري. ويضيف 

يجب إجراء المزيد من البحوث الستكشاف السمات في المؤسسات التي تبدو وكأنها ريادية، وينبغي  ؛بسهولة

مشتركة لهذه الجامعات". وعليه يجب على القائد في اإلطار الريادي أن يضع تصوراً للتحليل تحديد القواسم ال

 ,Byrne)والتطور التنظيمي في الجامعة بسبب ظهور نماذج مبتكرة لهيكلة التعليم العالي في جميع أنحاء العالم 

2013). 

إن تعليم القيادة الريادية في الجامعات يتطلب الموقوف عن كثب على التجارب السابقة وفهم كيفية تطبيقها عملياً 

"تجارب قادة كليات المجتمع الملتزمين بفلسفة القيادة الريادية" التي كشفت ( Utash, 2017) يوتاشدراسة كما بينت 

الواليات المتحدة وكندا، بادة األكاديميين في كليات المجتمع الظواهر القيادية، والروح الريادية، وخبرات الق

، والكفاءات القيادية، والمشاركة في النظام اإليكولوجي الريادي، وإنشاء المؤثرةوتوصلت الدراسة إلى العوامل 

جارب المجتمع. كما أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات في ت اتكلي بين تعريف مشترك للقيادة الريادية

القيادة الريادية والريادة االجتماعية، وتبديد األسطورة القائلة بأن القيادة الريادية ال يمكن تعلمها، ودراسة القيادة 

ر خصائص القيادة، وسماتها، والتعرف على خصائص القادة الرياديين يالريادية خارج نطاق التعليم العالي، وتطو

ً تحويلي اً ناءة للقدرات، وعامل تغيير، وقائدالناجحين، وتوسيع المعرفة لتصبح جهة ب ، وأخيراً تقييم االستثمار بناء ا

 على العائد.

ولتطبيق القيادة الريادية ستحتاج مؤسسات التعليم العالي إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التشغيلية لتصبح 

داء القيادات اإلدارية أ( "تطوير 8102كما تناولت دراسة الدوسري ) .مهندسة لالبتكار ومستجيبة للقوى العالمية

ً للقيادة الريادية" رصد الوضع الراهن لمدى تبني أبعاد القيادة الريادية  الوصول وبكليات جامعة شقراء أنموذجا

القيادة إلى أهم المتطلبات والمعوقات، مع وضع تصور مقترح للتطبيق، وذلك من خالل قياس أبعاد ومتطلبات 

الريادية )اإلبداع، والرؤية االستراتيجية، وتحمل المخاطر، والمبادأة(. وخلصت الدراسة إلى أن أبعاد القيادة 

عدم توفر الرغبة الحقيقية من العمداء. كما  هو لتطبيقلن المعوق الرئيسي أبنسب متفاوتة، و توفرةالريادية م

يادة الريادية في جامعة شقراء من خالل الخطوات التالية: توصلت الدراسة إلى وضع رؤية مقترحة لتطبيق الق

إنشاء مركز للتدريب الريادي بالجامعة، وضع خطة استراتيجية لبرامج تدريب القيادة الريادية، وتأسيس البنية 

 التحتية، ومتابعة تفعيل البرنامج في البيئة الجامعية. 

من تحديات تظهر الحاجة إلى تطوير  ه المنظمات التعليميةومع تنامي الدعوات للتحول الريادي وزيادة ما تواجه

( في دراستها "تطوير أداء قيادات 8102كما ذكرت معيقل ) ،أداء القيادات التربوية في ضوء القيادة الريادية

المدارس الثانوية في مشروع الملك عبد هللا لتطوير التعليم في ضوء مدخل القيادة الريادية" التي تهدف إلى 

عرف على واقع ممارسة القيادة الريادية المتمثلة في )اإلبداع، المبادرة، استثمار الفرص، الميل للمخاطرة( الت

وتحديد أهم المعوقات والمتطلبات، واالحتياجات التدريبية إلعداد برنامج تدريبي مقترح. وتوصلت الدراسة إلى 

المرتبة األولى، يليه المبادرة، فاستثمار الفرص، اإلبداع في  جاءأن ممارسة القيادة الريادية كانت متوسطة، 

كما ليها المعوقات الشخصية، ت ،المعوقات التنظيميةفي معوقات التطبيق بدرجة كبيرة وجاءت  .وأخيراً المخاطرة

تفق أفراد العينة على أن أهم متطلب للتطبيق هو تدريب قادة المدارس على مهارات القيادة الريادية. وخلصت ا

 إلى وجود احتياجات تدريبية فعلية لدى قيادات المدارس تم على أساسها وضع برنامج تدريبي مقترح. الدراسة

وللتغلب على التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، يمكن التوصل لفهم أفضل لمهارات وتوجهات العمداء 

في دراسته "دور  (Cleverley-Thompson, 2016)كليفيرلي طومسون  األكاديميين نحو القيادة والريادة، كما وضح
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العمداء األكاديميين كقادة رياديين في مؤسسات التعليم العالي" التي كشفت عن وجود ترابط كبير بين التوجهات 

الريادية للعمداء في شمال والية نيويورك، والعمل في الكليات والجامعات المستقلة، وبعض الخصائص 

خذ بالمخاطر، بداع، واألوذلك من خالل قياس خصائص التوجه الريادي وشملت: )اإل ،الديموغرافية لمناصبهم

قناع(. وأظهرت االستباقية، واإلوالبصيرة، واالنتهازية، ولتغيير، ومنشئ الفريق، والتنافسية، قائد لواالبتكار، و

خذ لعمداء، في حين أن "األالنتائج أن "منشئ الفريق" و"االستباقي" هما أعلى مرتبتين في الخصائص الريادية ل

بالمخاطر" حصلت على أقل مرتبة، مع وجود عالقة ارتباط معنوية بين بعض المتغيرات التي تنطبق على مواقع 

العمداء األكاديميين، مثل سنوات الخبرة والتوقعات الوظيفية، مع توجهاتهم الريادية. كما أوصت الدراسة 

يجب العمداء األكاديميين على تحديد الفرص وتطوير األنشطة الريادية، وبضرورة تهيئة البيئة الجامعية لمساعدة 

إلى  (8100المراد ونجيب )و يف مع الظروف المختلفة. كما سعت دراسة النوفلأن يكون القادة مستعدين للتك

اللية، المتمثلة بـ )تحمل المخاطرة، والرغبة في االستقلدى القادة اإلداريين التعرف على الخصائص الريادية 

والثقة بالنفس، والتفاؤل، وغياب الرضا عن كل ما هو سائد، واالستعداد الطوعي للعمل لساعات طويلة( بكليات 

ت الدراسة وأوص .فر بعض الخصائص الريادية بدرجة متباينةاجامعة الموصل. وتوصلت الدراسة إلى تو

على االستجابة  دة أخرى تساعد القياداتمما يقود إلى بلورة خصائص ووال ؛بضرورة تفعيل الخصائص الريادية

 للمتغيرات ومواكبة المستجدات.

أن السبيل الوحيد للبقاء والنمو في ظل بيئة األعمال  -الجامعات ومن ضمنها –وأدركت العديد من المنظمات 

لذا تحتم على المنظمات تبني متطلبات الريادة االستراتيجية والخصائص  ؛الجديدة هو تحقيق الريادة االستراتيجية

( التي هدفت إلى التعرف على تأثير 8102طه وخضر )و الريادية، وذلك ما تطرقت له دراسة شمس الدين

الخصائص الريادية المتمثلة بـ )الخصائص الشخصية والسلوكية واإلدارية( في متطلبات الريادة اإلستراتيجية 

ستراتيجي( لكليات جامعة المتمثلة بـ )القيادة الريادية، والتفكير الريادي، والثقافة الريادية، وإدارة الموارد بشكل ا

فرة بدرجات استراتيجية متومتطلبات الريادة االولى أن الخصائص الريادية ت الدراسة إصالح الدين. وتوصل

للخصائص الريادية في متطلبات الريادة اإلستراتيجية.  متفاوتة، مع وجود عالقة ارتباط معنوية وتأثير معنوي

كما أوصت الدراسة بأهمية غرس فلسفة الريادة في البيئة الجامعية من خالل تهيئة البيئة التنظيمية الخصبة 

 الداعمة لإلبداع وتبني المخاطرة وتمويل المعرفة األكاديمية واستثمار الفرص بشكل استباقي. 

ً سلوبأستراتيجية كونها لمبادرة بتبني الريادة االفيجب على الجامعات ا أثبت نجاحه في الكثير من  اً تطويري ا

لطبيعة المنافسة العالمية التي تفرض على الجامعات االستجابة لمتطلباتها. وهذا ما تناولته  نظراً  ؛المنظمات

هدفت إلى التعرف على واقع ( في دراستها "الريادة التنظيمية في الجامعات السعودية" التي 8108النفيعي )

)استراتيجيات الريادة، والقيادة الريادية، واالستقاللية، واآلليات، والعمليات الريادية،  الريادة التنظيمية المتمثلة بـ

والثقافة الريادية( في جامعة الملك سعود. وتوصلت الدراسة إلى موافقة أفراد العينة بدرجة عالية على واقع 

يادة" و"اآلليات والعمليات الريادية" و"القيادة الريادية" و"الثقافة الريادية"، وموافقة بدرجة "استراتيجيات الر

على أحد أبعاد القيادة الريادية هو بعد "اإللهام" وأبعاد الثقافة الريادية الثالثة "الجرأة، واالتصاالت  عالية جداً 

نقسام في اآلراء تجاه بُعد "استقاللية الوحدات الجامعية". يشير إلى افالمفتوحة والتعاون"، أما واقع "االستقاللية" 

كما أوصت الدراسة ببذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز األكاديمي، وتنمية مهارات التواصل لدى قيادات 

نشر الثقافة  ومن ثمالجامعة، وإيجاد آلية لرصد احتياجات المستفيدين، والتواصل معهم وسرعة االستجابة لهم، 

 يادية في جميع أنحاء الجامعة.الر

ويبقى السؤال: كيف يمكن للجامعة أن تأخذ مفهوم الجامعة الريادية وتنفيذها عملياً؟ وما التحديات التي ستواجه 

محاولة بناء ثقافة ريادية؟ وكيف يمكن للجامعة أن تشارك مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لتحقيق 

"كيف  (Coyle, 2014) كويل يمكن اإلجابة على تلك األسئلة في دراسة (.Coyle, 2014)فوائد اقتصادية واجتماعية؟ 

يمكن للقيادة الريادية إشراك موظفي الجامعة في تطوير الثقافة الريادية" التي سعت إلى تحقيق الهدف 

ستراتيجي لجامعة ويلز البريطانية لتصبح جامعة ريادية، من خالل تحديد مجموعة من السمات الريادية اال

الجامعة  قيمالمرغوبة لجميع الموظفين. واستخدم الباحث منهج دراسة الحالة إلجراء استبانة إلكترونية تضمنت 

، أستاذ القيادة الريادية، Paul Coyleة، بقيادة ، نائب رئيس الجامعStephen Hagenالريادية التي أنشأها البروفيسور 

وتم توزيعها على جميع المنسوبين. وأظهرت النتائج أربع سمات ريادية متفق عليها في جميع أنحاء الجامعة: 
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المهنية، والشغف، والشراكة، واالستحقاقية، كما رافق كل سمة ثالثة أوصاف قصيرة تشرح كيف يمكن إظهارها 

مية. واستنتجت الدراسة أن ربط القادة األكاديميين للخصائص الريادية بالعمل اليومي للموظفين في األنشطة اليو

نريد إقامة ثقافة ريادية. كما توصى الدراسة بالجوانب الرئيسية للقيادة الريادية التي يمكن أن  كنا إذا ،أمر حيوي

 تدعم التفاعل بين الجامعات والصناعة.

يرات هامة في القرن الواحد يرئيس الجامعة في العديد من مؤسسات التعليم العالي تغكما شهد دور ومسؤوليات 

ن بحاجة إلى توجيه جامعاتهم بشكل وفالقادة هم المفتاح لكيفية عمل المنظمات، والقادة األكاديمي ؛والعشرين

"القيادة الريادية في التعليم العالي:  (Byrne, 2013) بيرن . وقد سعت دراسة(Byrne, 2013)مختلف عما فعله أسالفهم 

" إلى اإلجابة على ذلك من خالل التعرف على األدوار الريادية ر المهني الرئيسي أن يحدث فرقاً؟هل يمكن للمسا

الثنين من رؤساء الجامعات األمريكية، تم اختيار األول من خالل المسار المهني األكاديمي ]الطريقة التقليدية[ 

طريقة غير التقليدية[، وذلك لقياس: )القيادة، والريادة، والتحليل التنظيمي، الاع القيادة الريادية ]واآلخر من قط

وخلق المعرفة(. وأظهرت النتائج حاجة ملحة للقيادة الريادية في جامعات القرن الحادي والعشرين، ولم تعكس 

ملهم مع تحديات البيئة السريعة التغير، إال أن المسارات الوظيفية لهؤالء الرؤساء اختالفًا كبيراً في كيفية تعا

الرئيس الجامعي التقليدي بدا أكثر ترددًا في تغيير التقاليد األكاديمية، بينما كان القائد الريادي ينظر إلى التغيير 

على أنه ضرورة. وأوصت الدراسة بضرورة ممارسة مديري الجامعات للسمات الريادية في قيادة مؤسسات 

 لعالي المعاصرة.التعليم ا

القيادة الريادية في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن أبعاد  واقعتحاول هذه الدراسة تناول موضوع خالل ما سبق من 

 فيصل.

 

 مشكلة الدراسة:

والتي تنص على ضرورة التوجه الريادي للجامعات، من خالل  8141أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 

( جامعة 811تعليم يسهم في دفع عجلة االقتصاد، وعلى أن تصبح خمس جامعات سعودية على األقل من أفضل )

الذي يسعى إلى  8181لوطني (. كما أطلقت برنامج التحول ا8141)رؤية المملكة،  8141دولية بحلول عام 

تلبية متطلبات التنمية )رؤية على بتكار، وتعزيز قدرة النظام الجامعي تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واال

ً لمفهوم الجامعة الريادية التي يصفها ؛(8141المملكة،  في نموذجه  (Etzkowitz, 2008) إتزكويتز وذلك تحقيقا

فالجامعة الريادية ليست تحت سيطرة  ؛عالت الثالثة بين الجامعة والصناعة والحكومةلتفالالحلزون الثالثي 

 للحلزون الثالثي الذي يدفع عجلة التنمية المستدامة للدولة. محرك نهاالحكومة وال الصناعة، ولك

إذ لم  ؛يةوبالرغم من ذلك، يشهد الواقع األكاديمي تعرقل بعض الجامعات في العمل بشكل كامل على بنية رياد

بسبب سوء الفهم لنطاق تطبيق الريادة، ونقص الوعي  ؛في مجال القيادة الريادية اإلسهاماتيستفد التعليم بعد من 

، وعدم توفر الثقة واإلدراك الكافي لدى العديد من األكاديميين بأي تطبيق اإلسهاماتبما يمكن أن تكون عليه هذه 

إن العاملين في التعليم العالي غالباً ف (Kuratko, 2003) لكوراتكو. ووفقاً (Borasi & Finnigan, 2010)تجاري ملموس 

 ليسوا مقبلين على التغيير.

في االستفادة من  التأخرأن إلى ( Coyle, 2014)وكويل  (Byrne, 2013)كبيرن  كما أشارت العديد من الدراسات

إذ يرون أنها فلسفة نظرية غير  ؛نموذج القيادة الريادية ناتج عن عدم فهم هذا االتجاه القيادي من قبل المعنيين

تحتاج إلى العديد من الدراسات واألبحاث لبيان  ، وهيفمازال هناك فجوة في فهم القيادة الريادية ؛ممكنة التطبيق

 ويرجع ذلك لقلة الدراسات التي تقدم الفهم المتعمق لها وخاصة العربية منها ؛خصائصها ومتطلبات تطبيقها

 (.8102)القحطاني، 

وبناًء على ما سبق، تتجسد مشكلة الدراسة في عدم وضوح مفهوم القيادة الريادية لدى العديد من القيادات 

ن المعوق الرئيس أ( 8102لدوسري )ستنتج ااالعالمية وخصوصاً الجامعات السعودية. كما األكاديمية بالجامعات 

فالجامعات مجبرة على التحول الريادي.  ؛في تطبيق القيادة الريادية هو العنصر البشري، واآلن ال يوجد خيار

. وخلصت النفيعي التعليمية( إلى وجود احتياجات ريادية تدريبية فعلية لدى القيادات 8102وتوصلت معيقل )

مي يحتاج إلى تنمية مهارات التواصل الفعال والمفتوح، وإتقان مهارات اإللهام ( إلى أن القائد األكادي8108)

 وتوحيد جهودهم باتجاه أهداف الجامعة.  ،وبناء الثقة في العاملينوالتأثير، 
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القيادة الريادية في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  أبعادوتتلخص مشكلة الدراسة في التعرف على مدى توافر 

 وذلك من خالل دراسة القيادات األكاديمية فيها. ،العربية السعودية فيصل بالمملكة

 

 أهداف الدراسة:

 :ين التاليينالهدف هدفت الدراسة إلى تحقيق

 الكشف عن واقع أبعاد القيادة الريادية في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل؟  -0

ً عند مستوى الداللة إمدى وجود فروق دالة  -8 تعزى للمتغيرات بين أبعاد القيادة الريادية  α ≤ .05حصائيا

 .سنوات الخدمةوالمرتبة العلمية، والديموغرافية: الجنس، والموقع اإلداري، 

  أسئلة الدراسة:

 سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤالين التاليين:

 ما واقع أبعاد القيادة الريادية في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل؟  -0

ً عند مستوى الداللة هل هناك  -8 بين أبعاد القيادة الريادية تعزى للمتغيرات  α ≤ .05فروق دالة احصائيا

 الديموغرافية: الجنس، والموقع اإلداري، المرتبة العلمية، سنوات الخدمة؟

 

   :أهمية الدراسة

الريادية الذي من الممكن األخذ تأمل تقديم واقع للقيادة و ،الدراسة الحالية إضافة علمية في األدب القيادي د  تع

وقد يمكن متخذي القرار من معالجة ما قد يوجد  ،بمقتضاه لتحقيق التحول الوطني نحو الريادة في التعليم العالي

في إحداث نقلة نوعية في األداء الجامعي بما يحقق الريادة  واإلسهام ،من قصور في أداء القيادات األكاديمية

 ً  .والتفرد محلياً وعالميا

 

  :مصطلحات الدراسة

الريادة إجرائياً: "عملية التغيير المستدامة للمنظمة أو للفرد تقتضي الشغف واالنطالق نحو إنشاء وتنفيذ األفكار  -

 ."المبتكرة والفرص الجديدة، بهدف تحقيق الرؤية والميزة التنافسية مع تحمل المخاطر

ً القيادة الريادية في الجامعات  - القيادة الجامعية التي تجمع ما بين إلهام التغيير وفن التأثير في بيئة : "إجرائيا

بداع والشغف من أجل االستباقية في جميع األعمال األكاديمية ديناميكية تعمل ضمن الرؤية واالبتكار واإل

علية شأن وامتالك القدرة على التنافسية واالستدامة واالستقاللية وتحمل المخاطر الستثمار الفرص في نهوض و

 ."الجامعة؛ والتي يمكن التعبير عنها من خالل استجابات المفحوصين على فقرات األداة الخاصة بهذه الدراسة

 : Entrepreneurial Leadership Dimensionsأبعاد القيادة الريادية إجرائيا

حويل االبتكارات الفكرية المتولدة "هو قدرة القائد األكاديمي على ت:Entrepreneurial Innovation بداع الريادياإل ( أ

التواصل الفعال وتهيئة المناخ وبتغيرات جذرية في التعليم والبيئة التنظيمية،  ةالمتمثلوفي الجامعة إلى واقع، 

 ً ً  الداعم لإلبداع، وتبني االبتكارات المختلفة فكريا  واجتماعياً واقتصادياً". وعمليا

"هي قدرة القائد األكاديمي على التنبؤ بمستقبل الجامعة، والتفكير :The Visine Strategic الرؤية االستراتيجية ( ب

 هابشكل استراتيجي في التخطيط والتنفيذ لهذه الرؤية، وإلهام العاملين بها، ومشاركتهم وكسب ثقتهم لتبني

 ."وتنفيذها

الجامعة من سبق الجامعات األخرى بميزتها  "هي قدرة القائد الريادي على تمكين:Proactiveness ستباقيةجـ( اال

التنافسية، من خالل تقديم خدمات أو تخصصات أو برامج جديدة تلبي حاجات المستفيدين باستمرار، وتعزيز 

 ".بين الطالب والعاملين والكليات تنظيميةالثقافة التنافسية في البيئة الجامعية ال

األكاديمي على اتخاذ القرارات الجريئة بالرغم من حالة عدم  "هي قدرة القائد:Take Risks د( تحمل المخاطر

التأكد، مع توظيف القيادة الذاتية التي تمكنه من إدارة المخاطر بشكل استراتيجي فعال، في سبيل تحقيق األهداف 

 ."االستراتيجية وتطور الجامعة
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على خلق الفرصة الريادية واكتشاف  "هي قدرة القائد الريادي:Investment Opportunities هـ( استثمار الفرص

الفرص المتاحة أو تحويل التحديات الجامعية إلى فرص مبتكرة ومن ثم استثمارها بأفضل صورة تتماشى مع 

 ."الخطة االستراتيجية للجامعة من أجل تحقيق الميزة التنافسية والنمو

 :وإجراءاتها دراسةمنهجية ال

 مته لموضوعها وأهدافها.ءوذلك لمال ؛)المسحي(استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

 

 :أفراد الدراسة

( 011من جميع القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل والبالغ عددهم ) تألف أفراد الدراسة

من وكالء الجامعة ووكالئهم وعمداء الكليات والعمادات المساندة ووكالئهم ورؤساء األقسام )جامعة  اً أكاديمي اً قائد

ت استعادةُ أ 8102 اإلمام عبد الرحمن الفيصل، (. وزعت االستبانة إلكترونياً على جميعِ القيادات األكاديمية، وتم 

ي عدد القيادات، وتمثل هذه النسبة عينة الدراسة ٪( من مجموع إجمال32.4ستعادة )اال نسبة( استبانةً شكلت 28)

 التي خضعت للتحليل اإلحصائي.

 ة:دراسالمتغيرات الديموغرافية ألفراد ال

 اُعتمدت الدراسة على عدد من المتغيرات الديموغرافية لمجتمع الدراسة، تم وصفها على النحو اآلتي: 
 

 (: توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير "الجنس"1جدول )

 النسبة ٪ التكرار الجنس

 20.8 38 ذكر

 32.2 31 أنثى

 011.1 28 المجموع

 

 ناث.٪( من اإل32.2٪( من أفراد العينة ذكور، ونسبة )20.8( أن نسبة )0يظهر الجدول )
 

 (: توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير "الموقع اإلداري"2جدول )
 النسبة ٪ التكرار الموقع االداري

 4.9 4 وكيل الجامعة

 11.0 9 عميد كلية

 6.1 5 عميد عمادة

 32.9 27 وكيل كلية

 39.0 32 رئيس قسم

 6.1 5 ن(ون أكاديميوأخرى )مستشار

 100.0 82 المجموع

 

٪( "وكالء كليات"، ونسبة 48.2٪( من أفراد العينة "رؤساء أقسام"، ونسبة )42.1( أن نسبة )8يظهر الجدول )

 ٪( "عمداء كليات".00.1)
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 (: توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير "المرتبة العلمية"3جدول )
 النسبة ٪ التكرار المرتبة العلمية

 17.1 14 أستاذ

 19.5 16 أستاذ مشارك

 63.4 52 أستاذ مساعد

 100.0 22 المجموع

 

٪( على 02.2)٪(، ونسبة 24.3ن معظم أفراد العينة على مرتبة "أستاذ مساعد" بنسبة )أ( 4يظهر الجدول )

 ٪( على مرتبة "أستاذ".01.0مرتبة "أستاذ مشارك"، في حين أن نسبة )
 

 (: توزيع عينة الدراسة وفقاً لسنوات الخدمة4جدول )
 النسبة ٪ التكرار سنوات الخدمة

 17.1 14 سنوات 2أقل من 

 19.5 16 سنوات 01 -2من 

 63.4 52 سنوات 01أكثر من 

 100.0 22 المجموع

 

٪( لديهم 02.2٪(، ونسبة )24.3سنوات" بنسبة ) 01معظم أفراد العينة خدمتهم "أكثر من أن ( 3الجدول )يظهر 

 سنوات". 2٪( لديهم خدمة "أقل من 01.0سنوات"، ونسبة ) 01 -2خدمة "من 

 

 : دراسةالأداة 

حيث تم االستفادة من محور واحد  (،8102) للباحثة ها في رسالة ماجستيرؤإنشااستخدمت الدراسة استبانة تم 

على الخصائص  الجزء األول يحتويين: أوتكونت األداة من جز .وهو درجة توافر أبعاد القيادة الريادية

 "اإلبداع الريادي": د هيأبعا 2تكون من و، ةالقيادة الريادي أبعاد واقع فتضمن الجزء الثانيأما  ،الديموغرافية

 .و"استثمار الفرص" ،""تحمل المخاطرو ،ستباقية"و"اال ،و"الرؤية االستراتيجية

حصاائي الساتجابات مفاردات الدراساة وفقااً للتادرج المحادد أعااله علاى درجة التحليل اإل (2) ويتضح من الجدول

 النحو التالي:
 فئات مقياس استجابات مفردات الدراسة(: 5) جدول

 الداللة اللفظية

 عالية متوسطة ضعيفة منعدمة

1.75 – 1 2.50 - 1.76 3.25 - 2.51 - 3 4.82 

 صدق وثبات أداة الدراسة: 

تم عرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين من ذوي  الصدق الظاهري: -

وذلك لقياس ما ُوِضعت لقياسه، ومدى كفاية  ؛التربوية بلغ عددهم ستة محكمينوالريادة االختصاص في اإلدارة 
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تم التعديل بما ينسجم مع  الدراسة. وفي ضوء التوجيهات التي أبداها المحكمون بعد من أبعادالفقرات لتغطية كل 

 . تهمظاوحلوم هممرئيات

أكاديمياً،  اً ( قائد02تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية بلغ عددها ) صدق االتساق الداخلي: -

واُستخرج معامالت االرتباط لواقع أبعاد القيادة الريادية بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبُعد الذي تنتمي إليه 

 (:2كما في الجدول )

 
 واقع أبعاد القيادة الريادية معامالت ارتباط بيرسون بين العبارة والبعد الذي تنتمي إليه ل: (6جدول رقم )

 الفقرة
معامل 

 االرتباط
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

 البُعد الخامس البُعد الرابع البُعد الثالث البُعد الثاني البُعد األول

0 0.68** 0 0.74** 0 0.79** 0 0.87** 0 0.86** 

8 0.75** 8 0.80** 8 0.81** 8 0.83** 8 0.84** 

4 0.78** 4 0.72** 4 0.78** 4 0.74** 4 0.90** 

3 0.72** 3 0.80** 3 0.78** 3 0.78** 3 0.76** 

2 0.77** 2 0.82** 2 0.78** 2 0.80** 2 0.83** 

2 0.80** 2 0.77** 2 0.81** 2 0.82**   

1 0.77** 1 0.85**   1 1.21**   

2 0.65** 2 0.80**       

2 0.86** 2 0.77**       

01 0.69** 01 0.87**       

 1.10**معنوية عند      

 (.1.10وجود عالقة ارتباط موجبة ومصداقية مرتفعة لبناء أداة الدراسة عند مستوى الداللة ) (2يوضح الجدول )

 

 

للثبات وأظهرت النتيجة ثباتاً مرتفعاً كما يظهر في الجدول  تم حساب معامل ألفا كرونباخثبات أداة الدراسة:  -

(1:) 

 
 القيادة الريادية لواقع أبعادمعامل " ألفا كرونباخ" : (7جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات البُعد

 1.20 01 البُعد األول

 1.24 01 البُعد الثاني

 1.21 2 البُعد الثالث

 1.22 1 البُعد الرابع

 1.22 2 الخامسالبُعد 

 1.21 42 االستبانة

 

 ساليب المعالجة اإلحصائية: ا

( Statistical Package for Social Sciences)اإلحصائية  ُرزمتم االعتماد على برنامج الت الدراسة ولتحليل بيانا

(SPSS)  كمعامل ثبات ألفا كرونباخ ، العمليات اإلحصائيةمجموعة من باستخدام"Cronbach’s Alpha"  لحساب

" لحساب صدق االتساق الداخلي ألداة Pearson Correlationومعامل ارتباط بيرسون " ،معامل ثبات أداة الدراسة

 Standard"المعياري  االنحرافو "Meanالمتوسط الحسابي "و التكرارات والنسب المئوية تالدراسة. كما استخدم

Deviation".  اختبار )ت( استخدم باإلضافة إلى(T-test)، " واختبار تحليل التباين األحاديOne-way ANOVA "

  .الدراسة لتحديد الفروق بين استجابات أفراد
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 :هاوتحليل نتائج الدراسة عرض

 ؟القيادة الريادية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل واقع أبعاد: ما ولاإلجابة على السؤال األ
 

 

 القيادة الريادية  لواقع أبعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (2جدول )

 المتوسط الحسابي البُعد م
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب درجة الممارسة

 8 متوسطة 0.56 3.20 اإلبداع الريادي )للجامعة والقائد األكاديمي( 0

 0 متوسطة 0.61 3.23 الرؤية االستراتيجية )للجامعة وللقائد األكاديمي( 8

 4 متوسطة 0.68 3.15 االستباقية 3

 2 متوسطة 0.67 3.02 تحمل المخاطر من قبل القائد األكاديمي 4

 3 متوسطة 0.65 3.08 استثمار الفرص للقائد األكاديمي 5

 متوسطة 0.57 3.15 القيادة الريادية واقع أبعاد

حيث بلغ  ؛القيادة الريادية بدرجة متوسطة أبعادفر االدراسة على تو( إلى موافقة أفراد 2تشير بيانات الجدول )

(، ويتضح أن بُعد "الرؤية االستراتيجية" جاء في الترتيب 1.21بانحراف معياري ) ،(4.02المتوسط العام )

( 4.81(، يليه بُعد "اإلبداع الريادي" بمتوسط )1.20( وبانحراف معياري )4.84األول بمتوسط حسابي )

(، 1.22( وبانحراف معياري )4.02(، ثم "االستباقية" في الترتيب الثالث بمتوسط )1.22وبانحراف معياري )

(، فيما جاء في 1.22( وبانحراف معياري )4.12يليه بُعد "استثمار الفرص" في الترتيب الرابع بمتوسط )

(. وتعزى تلك 1.21( وبانحراف معياري )4.18الترتيب الخامس واألخير بُعد "تحمل المخاطر" بمتوسط )

 ؛بادرة نشطة لنموها في المستقبل د  بن فيصل يعالنتيجة إلى أن واقع القيادة الريادية في جامعة اإلمام عبد الرحمن 

بتحقق األهداف  فهي جامعة تبذل قصارى جهدها في السعي بخطى ريادية وبمشاركة الجميع من خالل االلتزام

على العديد من الجوائز والتصنيفات  مؤخرا ورفع معايير األداء والجودة والتطوير والتميز المتواصل، فحصلت

 Topعلى مستوى العالم ضمن التصنيف العالمي  220على المرتبة الحصول من بينها  ،المحلية والعالمية

University QS  للعام  ة، والمرتبة السادسة عشر ً  م )جامعة اإلمام عبد8102عربياً، والمرتبة السادسة محليا

 (.ب 8102الرحمن بن فيصل، 

( التي توصلت إلى واقع القيادة 8102)تفقت مع دراسة الدوسري اووفقاً لذلك، فإن نتائج "أبعاد القيادة الريادية" 

كما ، بدرجة متوسطة )جاء اإلبداع أوالً، يليه المبادأة، ثم الرؤية، ثم تحمل المخاطر( ءالريادية في جامعة شقرا

لمملكة ( التي توصلت إلى واقع القيادة الريادية في مدارس )تطوير( الثانوية با8102اتفقت مع دراسة )معيقل، 

. وتعزى تلك بدرجة متوسطة )اإلبداع، ثم استثمار الفرص، ثم الميل للمخاطر( وتضمنت ،العربية السعودية

 ً  ما يتزعم التوجه الريادي ألي منظمة بينما تكون المخاطرة في أخر صفة ريادية. النتيجة إلى أن اإلبداع غالبا

بين أبعاد القيادة  α ≤ .05حصائياً عند مستوى الداللة إهل هناك فروق دالة  السؤال الثاني: لىاإلجابة ع

 ؟سنوات الخدمةوالمرتبة العلمية، والريادية تعزى للمتغيرات الديموغرافية: الجنس، والموقع اإلداري، 
 تم استخدام مجموعة من االختبارات اإلحصائية لكل متغير على حدة كما يلي:

 متغير "الجنس": -0
، لبيان الفروق بين استجابات أفراد العينة لمتغير "الجنس" (Independent Samples T-test)تم استخدام اختبار )ت( 

 :(2)والنتيجة كما هي مبينة في الجدول 
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 التي تعزى لمتغير "الجنس" أبعاد القيادة الرياديةنتائج اختبار )ت( للفروق في : (9جدول )

 المتوسط الحسابي العدد الجنس البُعد
االنحراف 

 المعياري
 الداللة قيمة )ت(

 اإلبداع الريادي )للجامعة والقائد األكاديمي(  
 0.51 3.17 38 ذكر

 0.62 3.23 31 أنثى 0.627 0.49

 لقائد األكاديمي(االرؤية االستراتيجية )للجامعة و
 0.61 3.14 38 ذكر

1.51 0.135 
 0.60 3.34 31 أنثى

 االستباقية
 0.61 3.19 38 ذكر

0.60 0.549 
 0.74 3.10 31 أنثى

 تحمل المخاطر من قبل القائد األكاديمي
 0.64 2.99 38 ذكر

 0.71 3.05 31 أنثى 0.723 0.36

 استثمار الفرص للقائد األكاديمي
 0.60 3.05 38 ذكر

0.50 0.620 
 0.71 3.12 31 أنثى

 القيادة الريادية أبعاد
 0.53 3.12 38 ذكر

0.58 0.562 
 0.62 3.19 31 أنثى

 α ≤ .05عند مستوى الداللة 

القيادة الريادية تعزى لمتغير "الجنس".  أبعادعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  (2)يظهر الجدول 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور  التي توصلت إلى( 8102)معيقل وتختلف تلك النتيجة مع دراسة 

 واإلناث في تقديرهم لممارسة واقع القيادة الريادية في مدارسهم لصالح اإلناث.

 متغير "الموقع اإلداري": -2

لبياان الفاروق باين اساتجابات أفاراد العيناة لمتغيار "الموقاع  (ANOVA)تم اساتخدام اختباار تحليال التبااين األحاادي 

 :(01)اإلداري"، والنتيجة كما هي مبينة في الجدول 
 التي تعزى لمتغير "الموقع اإلداري" أبعاد القيادة الرياديةتحليل التباين األحادي للفروق في : (11)جدول 

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية

 متوسط

 المربعات
 الداللة قيمة )ف(

 اإلبداع الريادي 

 )للجامعة والقائد األكاديمي(

 0.69 2 1.39 بين المجموعات

2.24 0.11 

 0.31 79 24.44 داخل المجموعات

 الرؤية االستراتيجية 

 لقائد األكاديمي(ا)للجامعة و

 0.41 2 0.82 بين المجموعات

1.10 0.34 

 0.37 79 29.29 داخل المجموعات

 االستباقية

 0.71 2 1.42 بين المجموعات

1.57 0.21 

 0.45 79 35.62 داخل المجموعات

 تحمل المخاطر 
 من قبل القائد األكاديمي

 0.65 2 1.30 بين المجموعات

1.45 0.24 

 0.45 79 35.51 داخل المجموعات

 استثمار الفرص

 للقائد األكاديمي 

 0.16 2 0.32 بين المجموعات

0.37 0.69 

 0.44 79 34.39 داخل المجموعات

 القيادة الريادية أبعاد

 0.51 2 1.02 بين المجموعات

1.57 0.21 

 0.33 79 25.71 داخل المجموعات

 α ≤ .05عند مستوى الداللة 
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القيادة الريادية لجميع األبعاد تعزى لمتغير  أبعادعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  (01)يظهر الجدول 

وجود فروق ذات داللة  التي توصلت إلى( 8108)النفيعي دراسة  اختلفت تلك النتيجة معو"الموقع اإلداري". 

إحصائية في استراتيجيات الريادة تعزى "للمنصب اإلداري" لصالح عميد كلية وعميد عمادة ووكيل كلية مقابل 

 وكيلة قسم بجامعة الملك سعود.

 متغير "المرتبة العلمية": -3

يناة لمتغيار "المرتباة لبياان الفاروق باين اساتجابات أفاراد الع (ANOVA)تم استخدام اختباار تحليال التبااين األحاادي 

 :(00)والنتيجة كما هي مبينة في الجدول ، العلمية"
 

 التي تعزى لمتغير "المرتبة العلمية" أبعاد القيادة الرياديةتحليل التباين األحادي للفروق في : (11)جدول 

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المحور

 اإلبداع الريادي 

 )للجامعة والقائد األكاديمي(

 0.54 2 1.08 بين المجموعات

1.72 0.18 

 0.31 79 24.75 داخل المجموعات

 الرؤية االستراتيجية 

 لقائد األكاديمي(ا)للجامعة و

 0.48 2 0.95 بين المجموعات

1.29 0.28 

 0.37 79 29.15 داخل المجموعات

 االستباقية

 0.83 2 1.66 المجموعاتبين 

1.85 0.16 

 0.45 79 35.37 داخل المجموعات

 تحمل المخاطر
 من قبل القائد األكاديمي 

 0.25 2 0.49 بين المجموعات

0.54 0.59 

 0.46 79 36.31 داخل المجموعات

 استثمار الفرص

 للقائد األكاديمي 

 0.22 2 0.43 بين المجموعات

0.50 0.61 

 0.43 79 34.28 المجموعاتداخل 

 القيادة الريادية أبعاد

 0.44 2 0.88 بين المجموعات

1.34 0.27 

 0.33 79 25.85 داخل المجموعات

 α ≤ .05عند مستوى الداللة 

 

 

 

القيادة الريادية تعزى لمتغير "المرتبة  أبعادعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  (00)يظهر الجدول 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  التي توصلت إلى( 8102)معيقل ة سمع دراالعلمية". وتختلف تلك النتيجة 

القيادات التعليمية في متغير "الدرجة العلمية" لصالح "درجة البكالوريوس". وتعزى تلك النتيجة إلى أن 

في المدارس تختلف باختالف تنوع الدرجات العلمية بالنسبة لهم من حملة ثانوية وحملة  الخصائص الريادية للقادة

بكالوريوس، أما في عينة الدراسة الحالية والتي تضمنت المقارنة بين "درجة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ 

ريادية لقرب مستوياتها مساعد"، فهي عينة مثقفة عالية المكانة العلمية ومن المنطقي أن تتشابه في الخصائص ال

 العلمية وعقليتها األكاديمية من بعضها.
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 متغير "سنوات الخدمة": -4

 
 التي تعزى لمتغير "سنوات الخدمة" أبعاد القيادة الرياديةتحليل التباين األحادي للفروق في : (12)جدول 
 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المحور

 اإلبداع الريادي

 )للجامعة والقائد األكاديمي( 

 0.26 2 0.51 بين المجموعات

0.80 0.45 

 0.32 79 25.32 داخل المجموعات

 الرؤية االستراتيجية

 لقائد األكاديمي(ا)للجامعة و 

 0.14 2 0.29 بين المجموعات

0.38 0.68 

 0.38 79 29.82 داخل المجموعات

 االستباقية

 0.24 2 0.48 بين المجموعات

0.52 0.60 

 0.46 79 36.55 داخل المجموعات

 تحمل المخاطر 

 من قبل القائد األكاديمي

 0.07 2 0.14 بين المجموعات

0.15 0.86 

 0.46 79 36.67 داخل المجموعات

 استثمار الفرص

 للقائد األكاديمي 

 0.37 2 0.74 بين المجموعات

0.86 0.43 

 0.43 79 33.98 المجموعاتداخل 

 القيادة الريادية أبعاد

 0.08 2 0.17 بين المجموعات

0.25 0.78 

 0.34 79 26.56 داخل المجموعات

 α ≤ .05عند مستوى الداللة 

تعاازى لمتغياار "ساانوات الرياديااة القيااادة  أبعااادعاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي  (08)يظهاار الجاادول 

  الخدمة". 

ً  بينوتعزى نتائج عدم وجود فروق  للمتغيرات السابقة )الجنس، والموقع اإلداري،  أبعاد القيادة الريادية وفقا

واألفكار والثقافة بين معظم القادة األكاديميين في جامعة  وحدة الرؤيةوالمرتبة العلمية، وسنوات الخدمة( إلى 

بناء نموذج في نقطة إيجابية هامة يجب أن تأخذها الجامعة بعين االعتبار هي و .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 موحد لتطبيق القيادة الريادية بحسب ما تتطلع له هذه القيادات.

 

 التوصيات:والنتائج 

 :: خالصة النتائجأوالً 

فقد جاء بُعد "الرؤية  ؛القيادة الريادية في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بدرجة متوسطة توفر أبعاد  .0

االستراتيجية" في الترتيب األول، يليه بُعد "اإلبداع الريادي"، ثم "االستباقية"، ثم "استثمار الفرص"، فيما جاء 

 .في الترتيب الخامس واألخير بُعد "تحمل المخاطر"

"الموقع اإلداري"  القيادة الريادية تعزى لمتغير "الجنس" و أبعادبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  .8

 .و"سنوات الخدمة" و "المرتبة العلمية"

 

 

 



 

 

 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.40.16 

 
230 

 

  

 االستنتاجات: 

وسمعة  ،استطاعت جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل أن تتخذ لنفسها هوية جامعية، ورؤية طموحة -

 أكاديمية ريادية.

للجامعة الريادية تتجه جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل المتهان االبتكار وريادة األعمال كوظيفة جديدة  -

 وخدمة المجتمع. ،والبحث العلمي ،الرئيسة: التدريس وربطها بالوظائف الجامعية الثالث

تتميز جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بثقافة استباقية يمكن أن يتبناها جميع القيادات والعاملين من   -

 خالل العمل بمتطلبات القيادة الريادية. 

 بتكار والتنافس األكاديمي.من المخاطر في سبيل تحقيق التميز واال مقبوالً تمارس الجامعة مستوى  -

لريادة وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات لها خارطة الطريق د  تستثمر الجامعة الفرص الريادية وتع -

 األكاديمية عالمياً وعربياً ومحلياً.

ً ريادي اً قائد القائد األكاديمي في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل د  يع - يمتلك صفات القادة الرياديين،  ا

 ويسعى لتحقيق األفضل بشكل مستمر من خالل عدم الرضا عن الوضع الراهن.

مما يسهل عليها بناء  ة؛الجامعة قيادات أكاديمية بقدرات ومهارات متقاربة وبيئة تنظيمية خصب تستقطب -

 ستراتيجية خاصة لتطبيق القيادة الريادية.ا

 

 التوصيات:: ثانياً 

 بناء على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة؛ توصي باآلتي: 

؛ ولذا توصي ةأظهرت النتائج في أبعاد القيادة الريادية حصول بُعد "تحمل المخاطر" على المرتبة األخير -

وضع استراتيجي مالدراسة بضرورة تبني بعد المخاطرة عند التفكير "بمشاريع ريادية" تسهم بنقل الجامعة من 

 وضع ريادي مع أهمية تهيئة متطلبات النجاح.مإلى 

على  "ينفذ األفكار اإلبداعية بدون عراقيل"( 2حصول العبارة )“أظهرت نتائج بُعد "اإلبداع الريادي كما  -

ا في الجامعة واكتشاف مسبباته المرتبة األخيرة؛ لذا توصى الدراسة بالنظر في معيقات تطبيق اإلبداع الريادي

ومحاولة جعل ذلك فرصة ريادية مستثمرة؛ كرفع الوعي بتطبيق اإلبداع الريادي من خالل مرونة النظام 

الجامعي لتقبل األفكار اإلبداعية من مختلف مستويات العاملين إدارياً واكاديمياً، مع توفير بيئة عمل محفزة على 

تباع أسلوب التمكين مع اائد الريادي اإلبداعي، والروح الريادية واإلبداع وإطالق طاقة الموظف المبدع أو الق

القيادات األكاديمية ومنحهم المزيد من الصالحيات لتنفيذ األفكار اإلبداعية التي يرونها حلوالً جذرية لمشكالت 

 ستطرق باب الريادة.  ةعملهم، وفرصاً استثماري

( "يستخدم القائد األكاديمي أساليب 2)أظهرت نتائج الدراسة لبُعد "الرؤية االستراتيجية" حصول العبارة و -

حديثة في نشر الرؤية االستراتيجية" على المرتبة األخيرة؛ لذا توصي الدراسة ببذل المزيد من الجهود في ابتكار 

ئح التنفيذية حتى تحقق أهدافها في تعزيز الهوية األساليب والطرق اإلبداعية في نشر الرؤية الجامعية واللوا

 بناء المناخ الداعم لإلبداع الذي ينتقل لجميع المنسوبين. ومن ثمالمؤسسية والوالء التنظيمي، 

( "الحرص على تبادل الخبرات بين الكليات 2)ستباقية" حصول العبارة أظهرت نتائج الدراسة لبُعد "االكما  -

ثقافة المنافسة المتقدمة فيما بينها" على المرتبة األخيرة؛ ولذا توصي الدراسة بضرورة والعمادات لتعزيز مفاهيم 

بناء ثقافة االستباقية التنظيمية بين القيادات األكاديمية والعاملين والطالب، من خالل تعزيز التواصل بين الكليات 

منافسة الشريفة بين طالبها ومنسوبيها، بما وتدشين المشاريع األكاديمية واإلدارية المشتركة فيما بينها، ونشر ال

ك ِ   ن الجميع من امتثال هوية واحدة وهدف واحد والتفاني في تقديم المزيد.يم 

( "اتخاذ قرارات جريئة بالرغم من حالة 8) أظهرت نتائج الدراسة لبُعد "تحمل المخاطر" حصول العبارةو -

تعزيز ثقافة تحمل المخاطر أو الميل للمخاطرة المحسوبة ب عدم التأكد" على المرتبة األخيرة؛ لذا توصي الدراسة

أو الجراءة في طرح األفكار الجريئة والجديدة وتبنيها، والنظر إليها كوسيلة للنمو الريادي وبذل كل الطاقات في 

ونة في الجراءة التنظيمية، والمرالعاملين بمؤكد للوصول إلى النجاح المؤكد. من خالل إلهام التحقيق الهدف غير 

تقبل الفشل واعتباره خطوة من خطوات النجاح وتجربة تعلم تزيد من رصيد الخبرة والتجارب الشخصية 

 والتنظيمية، مع استقطاب الموظفين وأعضاء هيئة التدريس ذوي الشخصية المبادرة والقيادة الذاتية.
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استراتيجية النمو في استثمار  ( "يتبع4العبارة )أظهرت نتائج الدراسة لبُعد "استثمار الفرص" حصول كما  -

الفرص الريادية" على المرتبة األخيرة؛ لذا توصي الدراسة بضرورة تفعيل استراتيجيات الريادة كاستراتيجية 

النمو والتخطيط االستراتيجي وحل المشكالت التنظيمية وغيرها، باإلضافة إلى رفع الوعي بالمصطلحات 

 األداء الوظيفي. الريادية واإلدارية التي ترتقي بمستوى

مما يتيح  ؛أن تكشف واقع القيادة الريادية في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل يةاستطاعت الدراسة الحال -

ومن وجهة نظر عامة ونظراً ألهمية القيادة الريادية كحاجة  .الفرصة لمزيد من األبحاث الريادية في الجامعة

الدراسة إلى إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالقيادة الريادية وبحثها ؛ تدعو ملحة تفي بمتطلبات التعليم العالي

"القيادة الريادية كمدخل لتطوير القيادات  :وتوصي بعدد من الدراسات المستقبلية كما يلي ،ةمن زوايا مختلف

ية في تطبيق القيادة "دراسة مقارنة بين التجربة األمريكية والتجربة السعود ،األكاديمية في الجامعات السعودية"

"القيادة الريادية مدخل  ،"دراسة مستقبلية لتطبيق القيادة الريادية في وزارة التعليم"، الريادية في التعليم العالي"

 .وغيرها لبناء القيادات الشابة في الجامعات السعودية"
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