
 

محافظة ة في ـة الخاصـات األردنيـالريادة اإلدارية في الجامع
             من وجهة ازـة اإلنجـان وعالقتها بدافعيـة عمـالعاصم

 كاديميةنظر القيادات األ 

Administrative Entrepreneurship at Jordanian Private 

Universities in the Capital Amman and Its Relationship 

                     Pointfrom the  Achievement Motivationwith 

 cademic LeadersAof the View  of  

 إعداد
 هبه جمال المحاميد 

  إشراف
 الصرايرة   أحمد الدكتور خالد

            درجـة المـاجستير الحصـول على لمتـطلبات الا ـاستكم قدمت هذة الرسالة
 إدارة وقيـادة تربـويةتخصص  التـربية في

 قسم اإلدارة والمناهج
 كليـة العـلوم التربويـة
 جامعـة الشرق األوسطـ

 0202حزيران، 



 ب
 

 تفويض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ج
 

 قرار لجنة المناقشة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د
 

 شكر وتقدير

ذي على هذا النجاح ال لكالحمد والشكر  كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لك يا اهلل

ن يكون علما  أ سبحانكأسألك  ... وعطائكك وتيسير  كعلى توفيق الحمد لك...كثيرا   ا  يستحق منا سجود

 ... نافعا  خالصا  لوجهك الكريم

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" لذا " صلى اهلل عليه وسلميقول النبي 
 تتشرف األستاذ الذي ،على ما بذله من جهود" خالد أحمد الصرايرة  "إلى أستاذي ومشرفي الدكتور

فإليك أستاذي كل كلمات الشكر فمعروفك يدوم وجميلك محفوظ فكنت خير  .بإشرافه على هذا العمل..
 ... باوخير من ذلل الصعمعين 

 
كل ما قدموه من علم لنا  األوسط على الشرقفي جامعة لجميع أساتذتي  وشكري كما أقدم امتناني

 حفظهم اهلل ووفقهم وسدد خطاهم...
 

من كل من األستاذ الدكتور عاطف مقابلة واألستاذ  المكونةالمناقشة وأيضا الشكر الجزيل إلى لجنة 
 وتصويبها ...اتهم على مالحظالدكتور خالد السرحان 

 
 إلى جميع الزمالء الذين رافقونا في دربنا ... الموصولوالشكر 

 
 للجميع مني خالص الشكر والتقدير 

 
 

 الباحثة 
 هبه جمال المحاميد



 ه
 

 اإلهداء

 يهاف ذقنا والعمل، الجد بين قضيناها أعوام من االنتهاء مشارف على نحن وها الفرح طبول دقت

 نجنيل الوقت حان وقد الذكريات، أجمل فيه وزرعنا اجديد اطريق رسمنا العمل، وصعوبة العلم حالوة

 الحلم، ذاه لتحقيق طويل انتظار بعد اللحظات تلك لتوديع فخورين نقف وأن واألصدقاء، األهل فرحة

 .... اليوم العلم بتاج توجنا وقد مضى ما لكل شتياقاالو  فرحال بدموع مشاعرنا ولتختلط

 لي... العلم طريق ليمهد دربي عن األشواك حصد من يا المتواضع العمل هذا أهدي أبي إليك

 لصمودا وعلمتني دعواتها بتراتيل حفتني من إلى ... طويال اللحظة هذه انتظرت من يا أمي إليك

 .وصلت.. أن إلى

خواني أخواتي أفراحي يقاسمونني من إلى  ... ولدهمأو  وا 

 إلى ... الصعاب كل وذللوا وخففوا بلسما   كانوا الذين إلى ... األقدار أجمل بهم جمعتني من إلى

 الصديقات أجمل

 ربى( سجى، حنان، ،هدير روان، ،ديمة سحر، خيرية، )خديجة،

 

 الباحثة 
 هبه جمال المحاميد

 

 

 

 

 



 و
 

 فهرس المحتويات

 أ ........................................................................................ العنوان
 ب ..................................................................................... تفويض

 ج ........................................................................... قرار لجنة المناقشة
 د .................................................................................. شكر وتقدير

 ه ...................................................................................... اإلهداء
 و ............................................................................. فهرس المحتويات

 ح ................................................................................ قائمة الجداول
 ي ............................................................................... قائمة األشكال
 ك ............................................................................... قائمة الملحقات

 ل ....................................................................... باللغة العربية الملخص
 م .................................................................... الملخص باللغة اإلنجليزية

 خلفيـة الدراسة وأهميتها :األولالفصـل 
 1 ...................................................................................... المقدمة

 5 ................................................................................ مشكلة الدراسة
 6 ....................................................................... أهداف الدراسة وأسئلتها

 7 ................................................................................ أهمية الدراسة
 8 ................................................................................. حدود الدراسة

 9 .............................................................................. محددات الدراسة
 9 .......................................................................... مصطلحـات الدراسـة

 األدب النظـري والدراسـات السابقـة :الفصـل الثانـي
 11 ......................................................................... أوال : األدب النظري
 66 ........................................................................... الدراسـات السابقـة
 55 .............................................................. دراسات السابقةالتعقيب على ال

 اإلجراءات الطريقة :الفصل الثالث
 58 ..................................................................... منهج الدراسة المستخدم

 58 ............................................................................. مجتمع الدراسة
 58 ............................................................................... عينة الدراسة



 ز
 

 58 ................................................................................ أداتا الدراسة
 59 ........................................................ األداة األولى: استبانة الريادة اإلدارية

 59 ............................................................... صدق أداة الدراسة األولى      
 55 ................................................................ ثبات أداة الدراسة األولى      

 56 ........................................................ األداة الثانية: استبانة دافعية اإلنجاز
 56 ................................................................ صدق أداة الدراسة الثانية      
 56 ................................................................. ثبات أداة الدراسة الثانية      

 57 ............................................................................ إجراءات الدراسة
 58 ........................................................................ المعالجة اإلحصائية

 الدراسة نتائج :الفصل الرابع
 59 ............................................................... النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 66 ............................................................... النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 71 .............................................................. نتائج المتعلقة بالسؤال الثالثال

 مناقشة النتائج والتوصيات :الفصل الخامس
 75 ....................................................... مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 75 ....................................................... مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
 76 ....................................................... مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 77 .................................................................................. التوصيات
 قائمة المصادر والمراجع

 78 ............................................................................. المراجع العربية
 85 ............................................................................ المراجع األجنبية

 86 ...................................................................................الملحقات
 

 

 

 



 ح
 

 قائمة الجداول
–رقم الفصل 
 رقم الجدول

 الصفحة محتوى الجدول

 51 اإلدارية( )الريادةتحليل معامل االرتباط لفقرات المجاالت الستبانة  1 - 6
 55 االرتباط بين مجاالت أداة الدراسة )الريادة اإلدارية(معامالت  5 - 6
 56 قيم معامالت ثبات أداة الدراسة )الريادة اإلدارية( 6 - 6
 55 تحليل معامل االرتباط لفقرات مجاالت )دافعية اإلنجاز( 5 - 6
 56 معامالت االرتباط بين مجاالت أداة الدراسة )دافعية اإلنجاز( 5 - 6
 57 معامالت ثبات أداة الدراسة )دافعية اإلنجاز(قيم  6 - 6

5 - 7 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على 
مجاالت درجة توافر الريادة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة في 

 محافظة العاصمة عمان
59 

5 - 8 
المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 فقرات مجال اإلبداع
61 

5 - 9 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على 

 المخاطرة والمجازفةمجال فقرات 
65 

5 - 11 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على 

 66 التفردفقرات مجال 

5 - 11 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على 

 فقرات مجال المبادرة
65 

5 - 15 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على 

 فقرات مجال اإلنجاز
65 

5 - 16 
 لتقديرات أفراد الدراسة علىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مجاالت مستوى دافعية اإلنجاز لـدى القيادات األكاديمية في الجامعـات 
 األردنيـة الخاصـة

66 

5 - 15 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على 

 67 فقرات مجال الطموح والمثابرة

5 - 15 
واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على المتوسطات الحسابية 

 فقرات مجال القدرة على تحمل المسؤولية
69 



 ط
 

–رقم الفصل 
 رقم الجدول

 الصفحة محتوى الجدول

5 - 16 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على 

 فقرات مجال الثقة بالنفس واحترام الذات
71 

5 - 17 
متوسطات تقديرات أفراد ( بين Pearsonمعامالت ارتباط بيرسون )

الدراسة لدرجة درجة توافر الريـادة اإلداريـة في الجامعـات األردنيـة الخاصـة 
 في العاصمـة عمـان وتقديراتهم على مستوى دافعية اإلنجاز لديهم

71 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ي
 

 قائمة األشكال
 الصفحة المحتوى الرقم
 16 خصائص القائد الريادي 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ك
 

 لحقاتالمقائمة 
 الصفحة المحتوى الرقم
 87 االستبانة بالصورة األولية  1
 95 السادة المحكمين أسماءقائمة ب 5
 96 االستبانة بالصورة النهائية 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ل
 

ان ـة عمـالعاصممحافظة ة في ـة الخاصـات األردنيـالريادة اإلدارية في الجامع
 القيادات األكاديميةمن وجهة نظر  ازـة اإلنجـوعالقتها بدافعي

 إعداد
 هبه جمال المحاميد 

 إشراف
 خالد الصرايرة دد. أحم

 الملخص 

ـة في ات األردنيـة الخاصـتعرف درجة توافر الريادة اإلدارية في الجامعإلى هدفت الدراسة الحالية 
عينة  وتكونت األكاديمية،من وجهة نظر القيادات  محافظة العاصمـة عمـان وعالقتها بدافعيـة اإلنجـاز

عتمد االدراسة  أهداف( قياديا  من العمداء ونواب العمداء ورؤساء األقسام. ولتحقيق 155الدراسة من )
درجة  األداة األولى لتعرف، لقياس متغيرات الدراسة أداتينتم تطوير المنهج الوصفي االرتباطي و 

( فقرة موزعة على خمسة 65من ) توافر الريادة اإلدارية في الجامعـات األردنيـة الخاصـة وتكونت
يس األداة الثانية فتقواإلنجاز(، أما  والمبادرة،، والتفرد، والمخاطرة والمجازفة، )اإلبداعمجاالت وهي 
ثالثة مجاالت ( فقرة موزعة على 55تكونت من )لدى القياديات األكاديمية و اإلنجاز  مستوى دافعية

المسؤولية، والثقة بالنفس واحترام الذات(. وأظهرت نتائج والقدرة على تحمل  والمثابرة، )الطموحوهي 
ات األردنيـة الخاصـة في محافظة العاصمـة عمـان ـتوافر الريادة اإلدارية في الجامعالدراسة أن درجة 

ومجال  ،ومجال التفرد ،جاءت بدرجة مرتفعة، وجاءت المجاالت مرتبة تنازليا  كاآلتي )مجال اإلنجاز
ومجال اإلبداع( حيث جاءت جميع المجاالت بدرجة مرتفعة،  ،المخاطرة والمجازفةومجال  ،المبادرة

 جاء بدرجة مرتفعة، وجاءت ةاألكاديميكما أظهرت النتائج أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى القيادات 
ومجال  ،الطموح والمثابرةومجال ، المجاالت مرتبة تنازليا كاآلتي )مجال القدرة على تحمل المسؤولية

حصائية ذات داللة إ إيجابيةوجود عالقة ارتباطية أظهرت النتائج  كمالثقة بالنفس واحترام الذات(، ا
بين متوسطات تقديرات أفراد الدراسة على درجة توافر الريـادة اإلداريـة في الجامعـات األردنيـة الخاصـة 

ل إلى تم التوصمن خالل الدراسة م، و مستوى دافعية اإلنجاز لديهلفي العاصمـة عمـان وتقديراتهم 
 عدة نتائج.

 القيادات اإلنجاز، دافعية ،الخاصة الردنية الجامعات اإلدارية، الريادة الكلمات المفتاحية:
 .الكاديمية
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Abstract 

The current study aimed to identify the availability extent for administrative leadership 

in private Jordanian universities in the Capita of Jordan / Amman and its relationship with 

achievement motivation from the viewpoint of academic leaders. The study sample 

consisted of (145) leaders from deans, deputy deans and heads of departments. To achieve 

the goals of the study, the relational descriptive approach was adopted and two tools were 

developed to measure the variables of the study. The first tool aimed to identify the 

availability extent of administrative leadership in private Jordanian universities, and it 

consisted of (32) paragraphs distributed in five areas which are (creativity, taking risks, 

uniqueness, initiative and achievement). As for the second tool, it measures the level of 

motivation for achievement among academic leaders. It consisted of (22) paragraphs 

distributed in three areas: (ambition and perseverance, taking responsibility, self-

confidence and self-esteem). The study’s outcomes showed that the availability’s level of 

administrative leadership in private Jordanian universities in Amman is high. The fields 

came in descending order as follows (achievement, uniqueness, initiative, taking risks 

and creativity) whereas all areas have achieved a high level. Furthermore, the outcomes 

showed that the level of motivation for achievement among academic leaders came was 

high, and the fields came in descending order as follows (taking responsibility, ambition 

and perseverance, self-confidence and self-esteem). The outcomes also showed a positive 

correlation that was statistically indicative towards the availability of administrative 

leadership among the averages for the study members in private Jordanian universities 

Amman, in addition to their estimates of the level of achievement motivation. Moreover, 

several conclusions were reached through the study. 

Keywords: Administrative Entrepreneurship, Jordanian Private Universities, 

Achievement Motivation, Academic Leaders.   
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 الفصـل األول
 خلفيـة الدراسة وأهميتها

 المقدمة 

لى مواجهة ع مقتدرجيل كفؤ  عدادوعلى إ ،إن تقدم أي دولة يعتمد بشكل كبير على قطاع التعليم

 ،لبشرية ألي مجتمع ترتبط بالتعليمأن التنمية ا ذلك اليوم،التحديات والتطورات التي يشهدها العالم 

اقتصاديّا أم اجتماعيّا أم تعليميّا أم غيرها يتوقف على البيئة التنظيمية  كان سواء ن نجاح أي قطاعوا  

 .ف مؤسسات التعليمللمؤسسات التعليمية على اختال

، التنمية الشاملة بمختلف المجاالت إحداثفي ما  الي في األردن دورا مهـم العـاع التعليـيؤدي قط

الي ـليم العـالزيادة في عدد مؤسسات التععلى ذلك والدليل  ملحوظا   ولقد حقق التعليم العالي تطورا  

وأعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين والزيادة في حجم اإلنفاق، إذ بلغ عدد الجامعات 

 كلية جامعية وكلية مجتمع، وأربعا وأربعينصة جامعة خا عشرةالحكومية عشر جامعات وسبع 

وبسبب هذا التطور والتوسع فهناك العديد من التحديات التي تفرض على تلك المؤسسات بذل جهودها 

 .(5151، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( لتحقيق تقدمها تواجههالتذليل الصعاب والعقبات التي 

 القرن الواحد والعشريـن ضمن بيئات تتميز بالتغيير السريع تقع مؤسسـات التعليـم العالـي في

ساهمت  ميق. وقدوعولها تأثير كبير  ومستمرة،غير أن العالم يشهد تحوالت كبيرة  والتعقيد المتزايد،

فرصة مناسبة لتطبيق نمـاذج تنظـيمية جديدة يمكن من خاللها إحداث تحـوالت  إيجادهذه التطورات في 

 . (Daft, 2008)سريعـة في البيئة التنافسيـة للجامعـات

وعي لدى الجامعـات أن الحصول على الميـزة التنافسـيـة يكون هناك وبسبب تلك التحوالت أصبح 

هتمام دة اال، وذلك أدى إلى زيااالستراتيجيةؤيتها بامتالك المواهـب القيادية التي تعمل على تحقيق ر 
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ـة إلى الجامعـة، تشكل القيـمة المضافوالتي  بالموارد البشرية التي لديها استعداد مرتفع للتميز في األداء

وقد تزامـن ذلك مع ظهور ما سمي "بحرب المواهب" للتعبير عن المنافسـة بين مؤسسـات التعلـيـم 

العالـي لالحتفاظ بالقيادات وأعضـاء هيئـة التدريس ذوي الكفـاءات العالـية، مما دفع الجامعات إلى 

نما تهتم أيضا ببنـاء العالقـات اإلنساناالهتمام بالتطوير القيادي ، فهي ال تهت دارة و يـة م فقط بالتعليم وا  ا 

 (.5111، )هالل االبتكارالعنصـر البشـري لضمان إعـداد قـادة على مستـوى عـال من األداء و 

رسات اتعد القيادات األكاديمية في الجامعات المتغير األساس الذي يؤثر في جودة التعليم، فمم

اإلدارية، سسة ؤ تؤثر على الم واتجاهاتهمأساليب القيادة وأنماط تفكيرهم وسلوكياتهم و  القياداتتلك 

تعكس الرسالة الجامعية عن طريق الخدمات الجامعية ومدى تحقيقها لمتطلبات العصر وجامعة  التي

 تطوير خاللللجامعة من  االستراتيجيةالمستقبل. والجهاز اإلداري هو المسؤول عن تحقيق الرؤية 

يز فاعلية العملية اإلدارية هي التي تم إنإذ  إنسانية،ذاتية أم فنية أم  أكانتالمهارات القيادية سواء 

 (.5118، طناشو  )أبو كريم هأو فشل هعن تنظيم آخر وتحدد نجاح تنظيما

 ،يوميةالريادية لتوفـير خارطـة الطريـق الخاصة باألنشطة ال باالستراتيجيةفالقـادة الرياديون يهتمون 

تلفة لتجعل مؤسسة ما مخ ،مجموعـة من األنشطة التي يجتمع بعضـها مع بعـض االستراتيجيةوتحدد 

 (566:5115، )القحطاني ميزة مستدامة يجادإ، فالهدف عن نظـرائـها

اد ة من زيادة أعدـة الخاصـات األردنيـلقد شهد األردن تقدمّا ومنافسات كبيرة بمستوى الجامع

الطلبة وتحديات تقدم التعليم والبحث العلمي ودخولها في معايير التصنيفات العالمية للجامعات 

 هتمام بجودةة االـة الخاصـات األردنيـالجامعوبسبب تلك التطورات أصبح لزاما على  المرموقة،

 وتنميتهم بشكل سليم لتخريج أجيال ريادية مقتدرة علىس ـة التدريـاء هيئـوتحفيز أعض ،مخرجاتها

ن جامعاتهم لتكو القيادات األكاديمية ، وزيادة دافعية مجتمع وتغييرهمواكبة سوق العمل والنهوض بال
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 هي الجامعات بأنها   Henry, & (Etzkoeitz 2003 :110(اتزكويت وهنري  إليهاأشار  كما ريادية

التي تحقق النشاطات المتعلقة ببدء األعمال والتخطيط لها وتطوير المشاريع داخل الجامعة لإلعداد 

 هدت اهتماما  ش ، تلك الريادة التيريادة إداريةوال يمكن أن يتحقق ذلك إال من خالل  للتنمية األكاديمية

س ـة التدريـئاء هيـطرق وأساليب إدارية حديثة محفزة ألعض يتبنو  في القرن الحادي والعشرين بالغا  

 .هتمام بالمشاريع الريادية ودعمهااالبتكار واالو اإلبداع جيع على ـوالعاملين بها، والتش

أعمال جديدة ضمن  إيجادعملية "بأنها  (76 :2012ل فيحان )ارى تالريادة اإلدارية ف أما

عمال و إعادة التجديد لألتحسين المخرجات وتعزيز الوضع التنافسي أ إلىالقائمة تهدف  ؤسسةالم

ة وهو مؤسس ألهمية الريادة اإلدارية فهناك ضرورة ملحة لوجود قائد ريادي داخل كل ونظرا   ،"القائمة

 اطرةالموارد مع األخذ بعنصر المخ ريستثموأن فكرة جديدة ذات قيمة  ينشئالمقصود بالشخص الذي 

 تلك وهيية الرياد شخص الريادي بمجموعة من السمات والخصائصال يتمتعو ، (5118)سكارنة،

 المهارات وهي ،بنجاح مؤسسته ةإلدار االريادي ويحتاجه ايمتلكه ية التيالشخص توالسما المقدرات

اتفق كلوز وهبرت  وقد (،55 :5119 ،حمزةالتي تمكنه من النجاح ) واإلدارية السلوكية

قدرة على إدارة معلى أن الرياديين لديهم  (,Mossenlechner) & Hubert Clausومسنلخنر

دارة التغيير.ل و للفش واالستعدادأنفسهم وثقة بالنفس وروح المخاطرة   اإلبداع وا 

ن أ داخل المؤسسة بل يجب أيضا ريادياقائد التبين أنه ال يكفي بأن يكون  ما سبقومن خالل 

وهنا تأتي دور المؤسسات التي يجب أن تدعم فئة  ،العمل الرياديفر عدة عوامل لمتطلبات اتتو 

 وحظي موضوع (،5119، الرياديين لديها من خالل تحفيزهم واستثارة دافعيتهم لإلنجاز )السواريس

 (،5119دراسة عيادة ) ومنهم الباحثين، العديد منتناوله من قبل  تمو كبيرة بأهمية  اإلنجازدافعية 
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( بأنها السعي نحو التميز والتفوق في أداء عمل 5116عرفها الترتوري )و  (،5119)ودراسة المطيري 

 ما أو هي رغبة الفرد القيام بعمل جيد والنجاح فيه.

جل ألى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من إالدافعية  مصطلحويشير 

معين وهذا الهدف يكون إلشباع حاجات لى هدف إللوصل  ةفالدافع بذلك يكون نزع ،هإعادة توازن

ة ـالحي لتحقيق الشروط البيولوجي داخلية أو رغبات خارجية، أما الحاجة فهي حالة تنشأ لدى الكائن

مشاعر ب مرتبطة داخليةفهي حالة نجاز لإل يةفعدالاما أ بقائه،ية الالزمة والمؤدية لحفظ ـو السيكولوجأ

ن التفوق يؤمن م اتوجه نشاطه نحو التخطيط للعمل وتنفيذ هذا التخطيط بما يحقق مستوى محدد الفرد

 .(5115، سقطامي وعد) به ويثق فيه

حقيق حاجاتهم وت الجامعية،في البيئة  للقيادات األكاديميةجتماعية إن تهيئة الظروف النفسية واال

رضاء دوافعهم ينعكس على أدائهم داخل الجامعة  والمعنوية،من الناحيتين المادية  لى مدى ويؤثر عوا 

و ـابية نحـات إيجاهـ، وينمي أيضا اتجفيها هم واستمراريتهمتومدى تطورهم في مهن، اإلنتاجيةكفاءتهم 

يجابية و صصه ومهنته يكون أكثر تفاعال  تجاهات اإليجابية نحو تخذو االاألكاديمي فالقائد  المهنـة، ا 

  .فيهامل ـليمية التي يعـؤسسة التعـداف المـقيق أهـلتح يدفعهذاته ومع اآلخرين مما  مع

من التغيرات والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم ومنها  العديدك لأصبح هناقد وبما أنه 

 لوصوللالجامعات أصبح لزاما عليها االهتمام بالريادة اإلدارية لتقديم أفضل المخرجات واألنشطة 

ن غيره ع ويستطيع أن يتميزمجتمع جامعي رياديي ينمي اإلبداع واالبتكار ويواكب التغييرات إلى 

أم بشريـة،  ةكانت ماديـة أم ماليـأبشيء جديد غير مألوف من خالل استثمار الموارد داخله سـواء 

 وتسهيل البحـث العلمـي ورفع مستـوى التعليـم، وتفعيل وتطوير خدمة المجتمع.
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 ة فيـة الخاصـات األردنيـالريادة اإلدارية في الجامع درجة توافر هذه الدراسة الوقوف عند حاولت

 .األكاديمية القياداتمن وجهة نظر  زالقتها بدافعية اإلنجاـان وعـعم محافظة العـاصمة

 الدراسةمشكلة 

أصبحت الريادة اإلدارية ضرورة ملحة في القرن الواحد والعشرين، فالجامعات التي ال تتبنى 

الريادة اإلدارية قد تفقد نصيبها من التقدم والتميز وربما تكون عاجزة عن مواكبة التطورات والتحديات 

الميزة  حقيقلتتمكن من تالمحيطة، لذا أصبح ممن الضروري تطبيق الريادة اإلدارية في الجامعات 

 والمنافسة. التنافسية بين قريناتها من الجامعات ولتكون مقتدرة على التفوق

نو  ى ودعم العاملين وتلبية احتياجاتهم، وتعتمد عل واالبتكارالريادة اإلدارية تركز على اإلبداع  ا 

الموارد البشرية ب االستثمار، وربما ة لتحقيق تميز المؤسسة وتفوقهاـة والبشريـوارد الماليـار المـاستثم

هتمام بالعنصر البشري وخاصة بأن أداء كل فرد يختلف ول إلنجاح المؤسسات، لذا وجب االالمقوم األ

في  منهمواحد كل  به هتمام الذي يعطيهد واإلصرار والمثابرة ومستوى االعن اآلخر من حيث الج

قد تنعكس هذه  إنه إذ، اجهة الضغوط، ومدى استجابتهم للمتغيرات وردة فعلهم عند مو العمل

ألداء لمؤسسة، وهذا االختالف في األداء يعود إلى تفاوت دافعية اإلنجاز االختالفات على أداء ال

  .فر البيئة المناسبة للعملاومدى تو 

دافعية اإلنجاز هي القوة المحركة لسلوك الفرد ليقدم أفضل ما لديه لتحقيق مصلحة المؤسسة، إن 

في سعيها للوصول  لمست أن اإلدارة إحدى الجامعات األردنية الخاصة وخالل عمل الباحثة في 

، يةاإلدارات الجامعوط التي تواجه واحدة من مصادر الضغإلى الريادة اإلدارية في إنجازاتها تشكل 

 قيادي كل إداري يتبنى نمط إن إذشكل مستمر، غيير في تشكيل اإلدارات بـالل التـويتمثل ذلك من خ

 الستقراراويحمل صفات قيادية وخصائص ريادية مختلفة، باإلضافة الى ضغوط أخرى كعدم  معين
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التغيير في األنظمة و  هم،، وكثرة األعباء والمهمات التي توكل اليالوظيفي المرتبط بتجديد العقود سنويا  

دافعية لى عالمتعلقة بالترقيات وحوافز النشر للبحوث ودعم المشاريع العلمية ، وذلك يؤثر  والتعليمات

 .سـة التدريـاء هيئـأعضالقيادات األكاديمية و دى ـاإلنجاز ل

لسابقة ذات الصلة بموضوع ومما عزز إحساس الباحثة بالمشكلة توصيات بعض الدراسات ا

( التي هدفت إلى تعرف Thompson-Cleverley, 2016) ، مثل دراسة كليفرلي طومسونالدراسة

بيئة وأوصت بضرورة تهيئة ال دور العمداء األكاديميين كقادة رياديين في مؤسسات التعليم العالي

الجامعية المناسبة لمساعدة العمداء األكاديميين على تحديد الفرص واألنشطة، ودراسة نجيب 

رورة ت بضادية لدى القادة اإلداريين، والتي أوصتعرف الخصائص الريإلى ( التي هدفت 5111)

مما يقود إلى بلورة خصائص ووالدة أخرى تساعد القيادات على االستجابة  تفعيل الخصائص الريادية

 للمتغيرات ومواكبة المستجدات.

ة ـة الخاصـات األردنيـالريادة اإلدارية في الجامع درجة توافرذه الدراسة للكشف عن ـوجاءت ه

 .من وجهة نظر القيادات األكاديمية زة اإلنجاـدافعيوعالقتهـا بان ـة عمـالعاصممحافظة ي ـف

 أهداف الدراسة وأسئلتها

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء درجة توافر الريادة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة في 

القيادات األكاديمية، وذلك من محافظة العاصمة عمان وعالقتها بدافعية اإلنجاز من وجهة نظر 

 خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

من وجهة ان ـة عمـي العاصمـة فـة الخاصـات األردنيـالريادة اإلدارية في الجامعما درجة توافر  .1

 ؟القيادات األكاديميةنظر 
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ة ـمن وجهة ـة الخاصـات األردنيـفي الجامع القيادات األكاديمية دىـما مستوى دافعية اإلنجاز ل .5

 رهم؟ـنظ

 درجة توافر ( بينα ≤ 1.15مستوى ) دة عنـحصائيإة ـذات دالل ارتباطية القةـع دـل توجـه .6

  ؟نجازتهم لإلدافعيمستوى و ان ـة عمـفي العاصم ـةة الخاصـات األردنيـة في الجامعـاإلداري ادةـالري

 أهمية الدراسة

 من خالل ما يأتي:ا أهميته ه الدراسةستمد هذت

 النظريةاألهمية 

 النحو التالي: ىوتتمثل األهمية العلمية للدراسة عل

ي تحاول تالمحاوالت البحثية ال أول من عدتسليط الضوء على موضوع يتسم بالحداثة واألهمية وي -

 .بحدود علم الباحثة العالقة بين الريادة اإلدارية ودافعية اإلنجاز عن الكشف

ة ـعية وعالقتها بدافـة الخاصـات األردنيـاإلدارية في الجامع الريادةواقع قاعدة بيانات ل توفير -

داف في تحقيق أه الدراسة مهتس يؤمل أنوبالتالي القيادات األكاديمية ر ـة نظـاإلنجاز من وجه

ة ـالمطلوب لمنافسة الجامعات األخرى في العاصم إلى المستوىالجامعات الخاصة للوصول 

 .اإلنجاز كوسيلة لتطوير الجامعاتة ـيز على دافعيـان مع التركـعم

صة ة بشكل خاص بإضافة معرفة جديدة متخصـة األردنيـوالمكتب بشكل عام ةـة العربيـاء المكتبـإغن -

 .في عمـان ةـة الخاصـات األردنيـفي الجامع لريادة اإلدارية ودافعية اإلنجازفي ا

في اسات في إجراء در  منها االستفادةتم تطويرهما يمكن واستبانتين تقدم الدراسة أدبا  نظريا   -

 .مجتمعات مختلفة
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 ةـة التطبيقيـاألهمي

 و التالي:ـى النحـة علـة التطبيقيـوتتمثل األهمي

ضرورة و فيها عن واقع الريادة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة  ةالريادي قياداتتزويد ال -

 االنجاز. التركيز على دافعية

 ازودافعية اإلنج الريادة اإلدارية على جوانب القصور بواقعالجامعات األردنية الخاصة  وقوف -

 والعمل على تحسينها.

لطبيعة العالقة بين الريادة اإلدارية ودافعية اإلنجاز  ؤمل من هذه الدراسة أن توفر فهما  كبيرا  ي -

ليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التع لميـث العـوالبح المسؤولين في وزارة التعليم العالي وتوجيه

دارة  وضمان جودتها ان لتطبيق الريادة اإلدارية ـفي العاصمة عمالجامعات األردنية الخاصة وا 

 .ديميةالقيادات األكاوالعمل على رفع مستوى دافعية اإلنجاز لدى  وتطويرها،لتحسين إدارتها 

 حدود الدراسة 

 ي:ـا يأتـدود الدراسة فيمـل حـتتمث

  ن.عمـاة ـة في العاصمـالخاص ةـاألردني اتـالجامععلى  الحالية الدراسة اقتصرت المكانية:ود الحد

 5119/5151ي ـام الجامعـللع يـلثاني اـل الدراسـالفص تطبيق الدراسة خالل تم الزمانيـة:دود ـالح

ة ـمة في العاصـالخاصة ـات األردنيـالجامع األكاديمية فيالقيادات على  اقتصرت البشرية:الحدود 

 .انـعم

ها وعالقتفي الجامعـات األردنيـة الخاصـة في العاصمـة عمـان  اإلداريـة الريادة :الموضوعيـةحدود ـال

 ة اإلنجاز.ـبدافعي
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 محددات الدراسة

ائجها ـميم نتـعا أن تـا مع البيئة األردنية، كمما وتكيفهمالدراسة وثباته اتيتتحدد بدالالت صدق أد

 ة. ـات المماثلـة والمجتمعـمنه العين سحبت ع الذيـم إال على المجتمـال يت

 ةـات الدراسـمصطلح

 :ةات األساسية اآلتيـة المصطلحـضمت هذه الدراس

( 200451: عباس ) ويعرفها : Administrative Entrepreneurshipالريادة اإلدارية

االبتكار غالبا ب تتسمبأنها مقدرة القائد على جعل المرؤوسين قادة وتحقيقهم ألهداف يضعها لهم 

 ويعمل على تعزيز سلوكيات القائد

على إيجاد أعمال جديد وابتكارات جامعة األردنية الخاصة قدرة المهي مدى وتعرف إجرائيا: 

لى المستجيب ع عطاهاأبالدرجة التي  قيستومواجهة التحديات و  لجامعةعلى النهوض بامقتدرة 

 .في هذه الدراسة تطويرهاتي تم الدارية اإلاستبانة الريادة 

ييمي لبلوغ التق باألداء هي تكوين افتراضي يتمثل في مظاهر الوجدان المتعلق :لإلنجازدافعية 

التالي فإن ب الهدف،إلى والتحمل للوصول  المثابرة، الطموح،معيار االمتياز وهو نتيجة لثالثة عوامل 

 (.85: 5116، دافعية اإلنجاز تكوينات افتراضية يستدل عليها من خالل النتائج واآلثار )أبو حماد

في الجامعـات األردنيـة  القيادات األكاديميةز لتي تحفامل وابالع إجرائيا: لإلنجاز دافعيةوتعرف 

 وقيست، بةولطلما األهداف تحقيق نحوم هاطنشم وكهوجه سلوت، والخاصـة في العاصمـة عمـان

 لدراسة.في هذه ا تي تم تطويرهااإلنجاز ال دافعية ستبانةاالمستجيب على  التي أعطاهابالدرجة 
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 يـل الثانـالفص
 ةـات السابقـري والدراسـاألدب النظ

ال عن عرض ـة فضـيري الدراسـة بمتغـري ذي العالقـا لألدب النظـالفصل عرض هذا تضمن

 .العالقةة ذات ـالسابقات ـالدراس

 األدب النظري أولا:

 .الريادة اإلدارية ودافعية اإلنجاز :ةلمتغيرات الدراسة التالي النظري وفقا   األدبتقسيم  تم

 الريادة اإلدارية.1

ن التطورات الفكرية المعاصرة لإلدارة الحديثة أسهمت بشكل واسع النطاق على إفراز العديد من إ

عنه ما نجم و ، ت المعاصرة للفكر اإلداري الحديثساعدت على إرساء القواعد والمرتكزا التيالمفاهيم 

من تطورات واسعة سيما مفهوم الريادة وغيرها من المفاهيم التي أثرت األنشطة اإلدارية وجعلت منها 

 .ا  متسارعا  في التطوير والتحسينعلم

 : (Entrepreneurship)الريادة

 ريادا ،و القيادة والرئاسة وهي مشتقة من الفعل راد، وراد الكأل وروده رودا   تعني:الريادة في اللغة 

وارتاده ارتيادا  أي بحث عنه وطلبه والرائد من كان يرسله قومه الستكشاف أماكن جديدة من الكأل 

ل باسم فاعل من راد وهو من يسبق غيره ويمهد الس وتقدمهم والرائدقاد القوم  األمطار، أوومساقط 

 (.187، 6)ابن منظور، ج .المستقبلية

 والريادة هي ظاهرة مرتبطة باالبتكار واإلبداع واكتشاف الفرص الجديـدة وتبنيها، والمخاطرة،

الـى اإلنجـاز الذي يقـود الى النمـو والثروة وتبنـي القيـم الجديـدة مثـل ة والحاج واالستعداد لتقبـل الفشـل

 (.5119، جديـدة أو مزايـا أخرى )مباركإضافـة خدمـات أو تحسيـنات 
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وعة أو مجم فرد،العملية التي من خاللها  بأنها "الريادة ( فيعرفان 2006: 6) العلي، النجار أما

فرص لتأمين قيمة، والنمو للمؤسسة ، ووسائل للسعي وراء الجهدا منظمامن األفراد يستخدمون 

 ."والحاجات من خالل اإلبداع والتفرد الرغباتبالتجاوب مع 

" مجموعة اإلجراءات  :( الريادة بأنها115: 5116ضين )بي( الوارد في م5115وعرف اللوزي )

 العتباراالالزمة إليجاد شيء ذي قيمة من خالل تكريس الوقت والجهد الالزمين لذلك مع األخذ بعين 

المخاطرة المصاحبة لذلك للحصول على مكتسبات مادية أو تحقيق الرضا الفردي بهدف الوصول 

 قادرة على دعم االبتكارات بشكل نظامي مستمر". منظمةإلى 

ما ؤسسةداخل الم إمانشاط ينشأ  هي( أن الريادة 5: 5111، )محمد وسلمانكما يرى  خارجها  وا 

ليه الريادة فرصة مبتكرة ويطلق ع الستثمارجديدة ؤسسة فعندما يكون خارجها فهو نشاط ينشأ ليدير م

من خالل خوض مغامرة جديدة إليجاد أعمال ؤسسة الريادة الداخلية تكون داخل الم أما الخارجية،

 ن بيئة منافسة.جديدة أو إعادة التجديد االستراتيجي التي تجعلها حالة جديدة من الوجود ضم

لمبادرة ابأن الريادة هي مهارة يمتلكها الفرد تعتمد على روح  يمكن القولسبق  ماوبناء على 

واالبتكار واقتناص الفرص واستثمار الموارد البشرية والمادية لتحقيق التميز وتقديم فكرة أو  واإلبداع

 خدمة أو سلعة جديدة.

 الريادي

بروح المبادرة وينظم اآلليات والمتطلبات االجتماعية  يتمتعإن الريادي هو الشخص الذي 

 نتاجإلوهو الذي يتقبل الفشل والمخاطرة، ولديه القدرة على استثمار الموارد والعاملين  واالقتصادية،

، لذا يجب أن تتوافر فيه خصائص مختلفة سواء إدارية أو اجتماعية أو نفسية ومبدعشيء جديد 

 (.6: 5111، )مراد



12 
 

( أن مفهوم الريادي يشكل حالة فاعلة من النشاطات (2008: 34ي اللوز كل من حمود و إذ يؤكد 

من خالل بذل الجهود اإلدارية والتنظيمية نحو إيجاد القيم من خالل  واألفرادالتي تمارسها الجماعات 

تحقيق سبل النمو والتحسين في إشباع حاجات األفراد والجماعات وتشجيعهم نحو العطاء المتميز 

قدم ألول مرة في الفكر اإلداري في مطلع  ةكما أن مفهوم الرياد من خالل اإلبداع والتفرد في األداء،

( Glider & Drucker)ر جلدر ودك رن الماضي من خالل األفكار التي طرحاها كل منثمانينات الق

قدرته على مإذ أكدت دراساتهم على أن الريادي استطاع أن يبرز إلى الساحة اإلدارية من خالل 

التخطيط والتنظيم والرقابة إذ يعد المالك لرأس المال والمدير والمسيطر على عناصر اإلنتاج، وكذلك 

ة أيضا  ويكمن الكبير  مؤسساتالصغيرة أو المتوسطة بل في ال المؤسساتن الريادي ال يوجد فقط في إف

جعل من التغيير شعارا  له فالريادي ليس بالمقامر أو الرأسمالي أو األجير  أنهجوهر الريادي في 

  .2006) ،)النجار والعلي

"المبادر في تبني األفكار الجديدة، ( بأن الريادي 2009: 430) والعكاليكوملحم الشيخ  وعرفه

وهو من يكتشف الفرص، ولديه روح المخاطرة، والرؤية الواضحة، والقدرة على التخطيط، والتعامل 

 مع الظروف الغامضة، من أجل إضافة قيمة، أو تطوير منتجات لتحقيق الربح والنمو".

طلبون منهم الذين ييريهم ة مديمتلك الرياديون مميزات كثيرة تجعلهم قادة، فهم يقومون بمعارض

رواد األعمال يعملون ضمن فريق  أغلببالطرق المتبعة واألقل مخاطرة، إن  التزاما  أن يكونوا أكثر 

قا بالريادي هو الذي يسعى إليجاد طرق عمل جديدة غير معروفة مس إنإذ  وليس بشكل فردي،

 (Morrison & Scott, 2003: 10) سكوتلكسب الثروة من ذلك مورزون و 
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سة كونه ويبرز في المؤس تقليدية،ع بشخصية غير تأن الريادي هو من يتم يستنتجومما سبق 

بذل أقصى ، وبودافعية مرتفعة للعمل مهارات إدارية وشخصية وتقنية بامتالكهعن اآلخرين  مختلفا

 للمؤسسة.قيمة يمكن أن يحقق الميزة التنافسية  ذيجهوده إلضافة شيء جديد 

 للمؤسساتأهمية الريادة 

الحديثة قد ساعد في بلورة كثير من المؤسسات  المؤسساتالتكنولوجي والعلمي في  إن التطور

المنافسة العالمية وظهور عوامل  ازديادمختلفة من األعمال، وخصوصا مع  قطاعاتالريادية في 

الفرص من خالل اإلبداع واالبتكار، وكذلك عمليات  واستغاللأخرى لتصبح المؤسسات أكثر ريادية، 

نها أبتكمن أهمية الريادة للمؤسسات ستراتيجية ألعمال هذه المؤسسات، االالريادة أصبحت من اإلدارة 

تثمار على اقتناص الفرص وتبنيها، واس قادرةتخريج أجيال و تعمل على مساعدة المجتمعات على النمو 

، نوآخرو ، خ مة من أجل إقامة مشاريع ناجحة تحقق لهم أهدافهم )الشيالموارد المتاحة بطريقة منظ

5119 :597.) 

 مؤهلين ومبدعين يتحلون باإلبداع اأفراد( بأن الريادة توفر للمؤسسات 5118) السكارنةوقد ذكر 

زيادة قوة التنظيم الداخلي للمؤسسة عن طرق المرونة واإلبداع ، وتعمل على واالبتكار والمجازفة

 .التحديات والتغيرات بالبيئة المحيطة، وتواجه والثقة

اآلثار اإليجابية للمؤسسات، ومنها إحداث التحول والتغير من  منكما أن الريادة تحدث العديد 

الريادية، كما تعمل على الوصول إلى أفكار وممارسات تعد مهمة للمجتمع  األنشطةخالل ممارسة 

بيا  بالمجتمع يجاإثير أالتوصل إلى ابتكار قادر على التالتنافس،  خاللوتطويره، وزيادة الكفاءة من 

 (.2010، وأبو غنيم والحدراوي )العباديوتغييره، جودة المؤسسات وتحسينها 
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 خصائص الريادة

واكبة وم واالبتكار اإلبداعتتمتع الريادة المؤسسية بالعديد من الخصائص والسمات وأهمها 

يعة حداث تغيرات سر إقدرة على موال بالداخل والخارج، المؤسسةالتي تواجه  والتحدياترات التطو 

 ة علىوالمقدر  تعزيز الكفاءات بداخل المؤسسةو و المجتمع الخارجي أالمرتبطة بحاجات سوق العمل 

. كما تشمل (Kurtako & Richard, 2001)ر كارتاكو وريتشرد تحقيق النجاحات والنمو المستم

 وهي: (Zahra, 1993) زهرة كما ورد في دراسةمن اإلدارة الريادة المؤسسية على خمسة أنواع 

 الريادة اإلدارية: تركز على األساليب والطرق اإلدارية الحديثة في العمل واألداء. .1

 الفرص.تركز على استثمار  ريادة تنتهز الفرص: .5

ات ـسسؤ التي تتبنى معايير أساسية مناسبة من المريادة التقليد أو المقارنة المرجعية: وهي  .6

 ة.ـزيز المؤسسـة لتعـالناجح

 تركز على إبداعات العاملين داخل المؤسسة. اإلنجاز:ريادة  .5

 ا.ومتابعته لمؤسسةجديدة باال تركز على إنشاء األعمال جديد: ريادة حاضنة إلدارة العمل .5

 اإلداريةالريادة 

التعليمية اليوم إلى كسر قالب الصورة النمطية والتقليدية ألدوارها المعروفة  المؤسساتتحتاج 

تناسب مع الظروف والمستجدات الحديثة، والعمل على تهيئة البيئة الداعمة لكل فرد ت وتطوير أدوار

داخل التنظيم من قيادات أكاديمية وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية وجميع العاملين والطلبة، 

القيادات األكاديمية األكثر تأثيرا  على التحول بمسار المؤسسة من المسار التقليدي  جهودولكن ربما 

سبها قدرة على استثمار الفرص وكمبال ا  مهم ا  دور  للقيادات الريادي الدور يؤدي إلى مسار الريادة وهنا
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خص يز السلطة في يد شترك إنالصالحيات الممنوحة لهم إذ  من خالل لتحقيق الريادية لمؤسساتهم

 .إلى أفكار أو خدمات أو مشاريع جديدةواحد يحد من إبداع القيادات والتوصل 

مدى توفر الخصائص الريادية لديهم للنهوض بالمؤسسة وتطبيقهم للريادة ويعتمد أيضا على  

المال و "هي عملية إنشاء شيء جديد ذي قيمة، وتخصيص الوقت والجهد  تعرف بأنها اإلدارية والتي

الالزم للمشروع، وتحمل المخاطرة المصاحبة، واستقبال المكافأة الناتجة، إنها عملية ديناميكية لتأمين 

تراكم الثروة، وهذه الثروة تقدم عن طريق األفراد الذين يتخذون المخاطر في رؤوس أموالهم، وااللتزام 

كون المنتجات أو الخدمات قد ت بالتطبيق لكي يضيفوا قيمة إلى بعض المنتجات أو الخدمات. وهذه

جديدة أو ال تكون جديدة أو فريدة، ولكن يجب أن يضيف الريادي لها قيمة من خالل تخصيص 

 (58:_5119، الموارد والمهارات الضرورية" )النجار والعلي

( بأنها منهج عمل يعتمد على مهارات محددة مثل اإلبداع 17: 5116) كما عرفتها سالي 

أشار النجار و  ستثنائي.والتجدد ويستند إلى آلية عمل تتسم بالمخاطرة والمبادرة والجهد االواالبتكار 

( بأن الريادة اإلدارية تعتمد على تبني طرق جديدة واالختالف والتنوع وعدم 200651: ) والعلي

جير طاقات فبمعنى أن الريادة اإلدارية هي ت ،السير على النماذج التقليدية والمتبعة إلنتاج شيء جديد

فريدة و لتحقيق األهداف المنشودة بطرق استثنائية وبذل أفضل ما لديهم وتوجيها  األفراد اإلبداعية

تحقق الميزة للمؤسسة ووضعها موضع تنافس مع نظائرها من األمثل للموارد والتي  واالستثمار

 .المؤسسات األخرى

يجاد ا  و وتلخص الباحثة الريادة اإلدارية بأنها العمل ضمن منهج مبتكر وجديد خارج عن المألوف 

شيء مختلف وغير موجود أو تحقيق أهداف ضمن الموارد المتاحة باتباع طرق تتسم بالصعوبة 
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لمالية ا، أي االستثمار األمثل لجميع الموارد واكتشاف اإلبداع لدى األفراد وتوجيه طاقاتهموالمخاطرة 

 والبشرية.

  القائد الريادي

الشخص القائد الذي يمتلك روح المبادرة ويعمل طلق مصطلح القائد الريادي على ييمكن أن 

قدرة عالية على التخطيط والتعامل مع الظروف مفكار جديدة وروح المجازفة ولديه أعلى تنبني 

 .(598: 5119، وآخرون )الشيخالغامضة وهو الشخص القادر على تحقيق الربح أو النمو للمؤسسة 

 
 (: خصائص القائد الريادي1الشكل رقم )

 الباحثة()المصدر: من إعداد 

 الخصائص الريادية للقائد

الذي يمتلك مجموعة من الخصائص التي تميزه عن إن القائد الناجح والريادي هو ذلك الشخص 

غيره وهو الذي يحدث نقله نوعيه للمؤسسة التي يعمل بها ومن خالل الشكل فقد قسمت خصائص 

األول وهو جانب التفكير الذي يتطلب من القائد جهد الجانب  جوانب، ةالشخص الريادي إلى ثالث

مهامات ابتكارية •

غير )حلول إبداعية •
(مألوفة

طرق عمل جديدة •

تخطيط فريد•

تفكير ريادي

العمل بروح الفريق•

االنفتاح على االخر•
واحترام الرأي االخر

المشاركة•

التشجيع •

التحفيز•

التقدير•

تواصل ريادي

إدارة الوقت•

المرونة •

الجراءة •

الشغف •

مهارات ريادية
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يجاد حلول ا  ل و للعم مألوفةوابتكار طرق جديدة وغير أثناء القيام بعمله مثل التخطيط الجيد في عقلي 

 .تواجههإبداعية للعقبات والمشكالت التي قد 

أما الجانب الثاني فهو التواصل الريادي فال يمكن أن ينجح القائد الريادي دون التأثير على 

وأن يعد  داواح اتباعه وهذا التأثير يتطلب مهارة عالية من التواصل مع األتباع بطريقة تجعلهم فريقأ

اإلبداعية تهم وتفجير طاقا األتباع لتحفيزهمويندمج مع  انفسه القائد ضمن هذا الفريق وليس رئيس

ة أن تكون العالقة بينهم قائمة على االحترام المتبادل والثقو  الهدف،وتوجيها نحو تحقيق المصلحة أو 

 .الفاعلةوتقبل رأي اآلخر والمشاركة 

مهارات قد وهذه ال القائد الذي يتعلق بالمهارات الريادية التي يمتلكها أما الجانب الثالث فهو 

تكون مكتسبة من خالل الخبرات السابقة أو الدورات التدريبية أو قد تكون فطرية ، ومن أهم المهارات 

الشغف وحب العمل فإذا امتلك هذه الصفة فسوف تكون لديه دافعية أكبر إلنجاز  هي امتالك القائد

العمل واإلبداع به، وأيضا القائد الريادي الناجح هو الذي يمتلك الجراءة التي تمكنه من خوض 

التجارب الجديدة دون الخوف من الفشل ألنه يدرك تماما  بأن الفشل هو إحدى درجات الوصول إلى 

ن المهم أيضا تقدير الوقت واحترامه حيث يشكل فارق كبير في إنجاز العمل والتعامل مع النجاح، وم

ن القائد الريادي ليس بالوكيفية استثمارهاآلخرين  قد يخفق ف ضرورة أن تكون جميع قراراته صائبة، وا 

أن و  في جانب من الجوانب لذلك يجب أن يتمتع بالمرونة كتقبل النقد البناء وأن يسمح بالمشاركة

 ، فالنجاح والتميز ال يتحقق دون مساعدة اآلخرين.يفعل مبدأ الشورى

 سمات شخصيةالمهارات و من الائد الريادي هي عبارة عن مجموعة إن الخصائص الريادية للق

وقد تكون هذه السمات فطرية أو مكتسبة من خالل الخبرات السابقة أو دورات تدريبية تنمي هذه 

( بأنها " مجموعة من الخصائص والسلوكيات 2011: 145)ي ويعرفها ناصر والعمر  الخصائص،
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مدى إمكانية تمتع الشخص الذي يتصف بالريادية بدرجات قوية أو جيدة أو ال  إلىالتي تشير 

طرق ولكن يمكن الت الريادية،لقد ذكر العديد من الباحثين الخصائص و  ،"احتمالية لكونه رياديا  

 .(2013: 78، )حسينو (2015: 76، ومنهم )طاهر للخصائص التي أجمع عليها أغلب الباحثين

 الستعداد والميل للمخاطرة  .1

ن أي شخص المخاطرة،ن يمتلكها القائد الريادي هي روح أإن من أهم الصفات التي يجب   وا 

من الممكن أن تزيد المخاطرة عند البدء  إذلديه االستعداد للبدء بمشروع جديد فهو شخص ريادي، 

ن المخاطرة تعتمد على استثمار الفرص إإذ  المغامرة،بالمشروع وهنا يختلف معنى المخاطرة عن 

  .ما المغامرة فتعتمد على الصدفة والحظأالمتاحة 

 الثقة بالنفس .0

على التعامل  المقدرةالتي تواجهه و  التحديات والصعوباتتمكن القائد من مواجهة إن الثقة بالنفس 

حا  من عمال  ناج ويجعلهأي يستطيع الريادي أن ينجح في مشروعه الصغير  عالية،معها بمهنية 

 .ته بنفسهقخالل ث

 الرغبة في النجاح  .3

لتي ويتميز بتحديد األهداف ا اآلخرين،يمتلك القائد الريادي رغبة بالنجاح أكثر من األشخاص 

لى حل قدرة عمويحمل درجة كبيرة من المسؤولية اتجاه العمل الذي يقوم به و  إليها،الوصول  يريد

 كثر من غيره.أالمشكالت 

 الحاجة إلى اإلنجاز .4

لألهداف  وذلك بسبب تفوقه واختياره لإلنجاز،يمتلك القائد الريادي دافعية كبيرة إلشباع الحاجة 

 .كبيرةالصعبة ليحقق الرضا بدرجة 
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 ؤل االتف .5

بار أن ودائما يأخذ بعين االعت متشائم،يتمتع القائد الريادي بدرجة عالية من التفاؤل فهو غير 

 .الفشل أمر وارد وقد يكون حلقة من حلقات النجاح

 المؤسسةاألنماط الريادية في 

 ( وجرميل5119) هناك أنماط متعددة لألشخاص الرياديين في المؤسسة كما ذكرها الغالبي

(Gemmell, 2017) المثابرون وهم األشخاص الذين يعملون لفترات طويلة ويبدون االهتمام  ومنها

كثر من غيرهم لتحقيق المصلحة للعمل وألنفسهم، والباحثون وهم األشخاص دائمي أوالجدية بالعمل 

السعي لتحقيق هدفهم وذاتهم بتملك عمل، والمؤازرون وهم األشخاص الذين يسعون إلى تحقيق التوازن 

الوظيفة والحياة الشخصية دون أن يطغى جانب على آخر، والشطار وهم األشخاص الذين دائما بين 

 يبحثون عن تفاصيل العمل بغض النظر عن أي عوائق يمكن أن تعيقهم.

 القيادة والريادة

قدرة الشخص مالقيادة والريادة من أنواع الفنون التي يمتلكها األفراد المسؤولين، وتعني القيادة  تعد

 لى التأثير على اآلخرين وامتثالهم ألوامره طوعا  وليس كراهيا .ع

 القيادة الريادية

ذلك و  من األفراد لتحقيق هدف مشترك باستخدام السلوك الريادي، مجموعةهي عبارة عن تنظيم 

دارة التغيير داخل  المسؤولية،من خالل االبتكار وتصيد الفرص وتحمل  يساعد  المؤسسة، بالتاليوا 

دي على تنفيذ القائد الريا بالمؤسسة، ويعملالقادة الرياديون العاملين على العمل وفقا  لرؤيتهم الخاصة 

 .(5118، وأحمد والصباغ والعدولعبد الباري ) األعمال من خالل اإللهام
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باستخدام السلوك الريادي، وذلك من خالل  مشتركلتحقيق هدف  األفراد"هي تنظيم مجموعة من 

دارة التغيير  تحسين المخاطر، واالبتكار لالستفادة من الفرص المتاحة، وتحمل المسؤولية الشخصية وا 

 .شبكة اإلنترنت( داخل البيئة الديناميكية لصالح المؤسسة ")ويكيبيديا الموسوعة الحرة:

ة بالقائد ير باألتباع من خالل توفر الخصائص الرياديبأن القيادة الريادية هي عملية التأث ويستنتج

ستخدامها في العمل سواء بالتواصل أو بأداء المهمات أو بالتوجيه لتحقيق أهداف معينة تلبي حاجة او 

واكتشاف الخصائص القيادية والريادية عند العاملين وتنميتها  المصلحة،المؤسسة وتحقق لها 

وفير ، وأيضا هي القيادة القادرة على تواستثمارها الفرص والموارد المتاحة لما يحقق مصلحة المؤسسة

يمان القيادات بأهمية التوجه الريادي.  اإلمكانيات المعنوية والمادية للعاملين وا 

 الجامعة الريادية 

اهيم حول مصطلح الجامعة الريادية والتي ظهر ألول مرة في أواخر التسعينات في تعددت المف

التغيرات التي حدثت بالعالم والتغير في دور الجامعات من دورها التقليدي إلى دور  بسببأوروبا 

( الدراسات Peck, 1983وقد أجرى باك ) واالجتماعية.أكثر فعالية يؤثر في القطاعات االقتصادية 

عزز النجاح ريادية تلللقيادة الريادية في التعليم العالي، ووضع نظرية تشير إلى أن القيادة ا األولى

 :ية تشترك بمجموعة من الخصائص وهيالمؤسسي داخل الجامعة، وتوصل إلى أن الجامعات الرياد

القرار  ذالمستوى التشغيلي بشكل جيد، واعية وملتزمة برؤيتها ومبتكرة، تستخدم الحدس عند اتخا يدار

 وتعتمد على هيكل موجه للمجتمع بدال من هيكل تنظيمي هرمي.

( بأن الجامعة الريادية هي التي تمتلك خصائص Salem, 2014: 290-291) مويرى سال

مختلفة تميزها عن غيرها من الجامعات، وتمتلك بيئة مناسبة تحفز على الريادة في البحث واالبتكار، 
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لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة والعاملين، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع وتشجيع الثقافة الريادية 

 رها.المعرفة واستثما في إنتاجواالبتكار  على اإلبداعوهي التي تركز  ص والعام،القطاعين الخا

ن الجامعة الريادية هي من توجه جميع العاملين بداخلها نحو التميز واإلبداع سواء بالبحث  وا 

العلمي أو التعليم أو الخدمات المقدمة أو جودة المخرجات أو آلية عمل جديدة باستخدام تقنيات 

ع العاملين يونشر ثقافة التوجه الريادي ليقوم جم والمادي،حديثة، ضمن بيئة أساسها التحفيز المعنوي 

لها  ويكون األخرى،بالعمل ضمن فريق للوصل إلى القمة والخوض بركب المنافسة مع الجامعات 

 تأثير إيجابي على المجتمع.

 خصائص الجامعة الريادية 

بد للجامعة قبل أن تكون ريادية أن تتمتع بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها  ال

 يمكن ذكرها بالنقاط اآلتية: ,Gibb) 35002 :) جيب بناء على ما ذكرهمن الجامعات و

 منح االستقاللية لألفراد األكاديميين في الجامعة  .1

نشاء مراكز البحث والتطوير المبني على تكامل تشجيع األ .5 نشطة لمختلف التخصصات وا 

 المعرفة.

يس در توالسماح ألعضاء هيئة ال رياديين،تعمل على استقطاب العاملين الرياديين وتعيين قادة  .6

 .للمشاركة

 تفعل نظام المكافآت الذي يتجاوز بكثير معايير النشر والبحث والتدريس. .5

 الدراسية. المقرراتدمج الريادة بالتعليم من خالل  .5

تتمتع بتنظيم داخلي قوي قائم على توجيه مركزي لتحقيق ريادة األعمال مع المحافظة على  .6

 طبيعة التنظيم.
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 تميز والريادة األكاديمية للق الجامعة الريادية يتحق طرق

وذلك من خالل التزام جميع العاملين بالتقدم  الجامعات،تتميز الجامعات الريادية عن غيرها من 

قدم العلمي داء والتكما تمتاز بالقدرة على توجيه األ أخالقية، لمبادئوالتمسك بالقيم وفقا   العلمي،

ويتم ذلك في إطار قيمي أخالقي يصنع قيمة مضافة للمجتمع من  واالبتكارات،والبحثي واالختراعات 

 خالل ما يلي:

 حقيقمقتدرة على ت فالجامعات الريادية األكاديمية،بين الربح وتحقيق الجودة  إدارة الصراع ما .1

 .(Volkmann, 2009: 55) يميةدتنظيم المشاريع ومتطلبات الجودة األكا ما بينالتوازن 

 ،لنمو المهني ألعضاء هيئة التدريسبيئة عمل دعمة ل إيجادتحقيق التميز األكاديمي من خالل  .5

عضاء ء واألفكار الجديدة اإلبداعية بين الطلبة وأاومناخ إيجابي وثقافة تنظيمية تسمح بتبادل اآلر 

 .(Postiglione, 2011: 71) وتشجيع الريادة في البحث العلمي بكافة المجاالت هيئة التدريس،

ريادة  وتحقيق خصصات المختلفة،إزالة الحواجز التي تمنع من إجراء بحوث مشتركة بين الت .6

عمال من خالل الدراسات العليا بتخصصاتها المختلفة والمشارع الناتجة عنها والتي تلبي األ

 (.Rosowsky, 2014: 3-4سوق العمل ويحتاجها المجتمع )

تطبيقية ال، والتركيز على البحوث نوعية البحوثوتطوير  تخصيص مكافآت للنشر الدولي، .5

 (Wang, 2011: 50ألعضاء هيئة التدريس ) وتسويقها

 محددات المؤسسة الريادية

هنـاك العديـد من العوامـل التـي تحـد من ريادة أعمال المؤسسة وتراجع تنافسها مع نظائرها من 

 (Block, Macmillan, 1993)المؤسسات وخاصة بنفس المجال ولقد تطرقت دراسة بلوك وماكميالن 

لى بعض هذه العوامل ومنها عدم المقدرة على التعلم والذكاء التنظيمي وعدم فهم النظام الداخلي، إ
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اح بداع، وندرة الوقت المتواإل بتكاروقلة الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العاملين على اال

 بها، ية واالهتمامالرياد المؤسسةعدم تبني  عدم تنمية مهارات العاملين داخل المؤسسة،و  للعاملين،

 الخوف من التجربة الجديدة.و 

ومن وجهة نظر الباحثة فترى أنه قد تكون جميع المؤسسات تمتلك رأس المال ولكن تفتقر لوجود 

رأس المال الفكري الذي يحد من إبداعها وتقدمها، ومن الممكن أن تكون الثقافة الريادية السائدة داخل 

لتي ال تعزز أو تنمي الخصائص الريادية عند العاملين فتجعلهم المؤسسة هي إحدى تلك المحددات وا

يعملون كآالت بعيدين كل البعد عن إضافة شيء جديد، وعدم وجود تحفيز أو تقدير لهم، فذلك يشكل 

مالية ، بالرغم من احتلديهم ويقلل من إنجازهم باعتبارهم أعضاء غير فاعلين في المؤسسة اإحباط

لإلبداع واالبتكار اال أن بيئة المؤسسة غير محفزة  ومناسبة لتهيئة المناخ أمام امتالك هؤالء العاملين 

 العاملين لتوظيف مهاراتهم في العمل.

ما ـمحتدمة لة الـل المنافسـادة اليوم في ظـتبنوا الريي أن اتـمن اإلداريين في الجامع بد للعديد الو 

لجامعة بعنصر المخاطرة وتحقيق الميزة التنافسية ل لها أهمية كبيرة لتوليد اإلبداع واالبتكار مع األخذ

ولعل  عن طريق اتخاذ وسائل وطرق جديدة غير تقليدية واالستثمار األمثل للموارد والعاملين بداخلها

 .اتـي الجامعـف للقيادات األكاديميةالدراسة عليه هو دافعية اإلنجاز  ركزتأبرز ما 

 الدافعية لإلنجاز .5

معرفة  وأ صتشخي بفي علم النفس ، فقد يصع المهمة الدافعية من الموضوعات موضوعيعد 

العديد من المشكالت السيكولوجية دون دراسة دوافع الفرد التي تعمل على تحديد سلوكه، ويمكن 

ن زي تعمل على زيادة فهم اإلنسان لنفسه وغيره،بأنها تلخيص أهمية دراسة الدافعية  ادة فهم اإلنسان وا 

ن فهم سلوكه يمكن م دافع اآلخرين ةن معرفأوكما  تعرفه على الدوافع التي تستثير سلوكه،لنفسه 
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ه سلوك قدرة بالتنبؤ بالسلوك اإلنساني في المستقبل وعلى توجيموتفسيره بشكل صحيح وتعمل على ال

 .همئاألفراد وضبطها نحو السلوكيات الصحيحة وتحفيزهم على القيام باألعمال التي تزيد من أدا

 ةنظرا ألهميتها في جميع المجاالت االقتصادي ،اإلنجاز لدراسة دافعيةأيضا يعود االهتمام و  

وال تتعلق بالجانب النفسي فقط، بل يعد الدافع لإلنجاز عامال مهمّا  ،ةميواألكادي ةوالتربوي ةواإلداري

            أعمال وأهداف نا يحققه مفي تنشيط وتوجيه سلوك الفرد نحو تحقيق ذاته من خالل م

 .(16: 5115_،)خليفة

ية من الوسائل التي تساهم في رفع إنتاج هيالدافعية محور اهتمام القادة في المؤسسات، و  دوتع 

المؤسسة التي يعمل بها العامل، وهي القوة التي تحرك األفراد ألداء وظائفهم، وتثير فيهم الرغبة 

وتحقيق األهداف، لذلك تلجأ اإلدارات إلى أساليب متعددة لحث األفراد؛ من خالل الحوافز  لإلنجاز

شباع حاجنتاجية كمّ اإلتقدمها اإلدارة للموظفين، بهدف دفع العامل على زيادة  التي اته ا ونوعا، وا 

يدرك ، و المتعددة، والمدير الناجح هو الذي يدرك طبيعة العمل في المؤسسة، ويدرك ماهية القيادة

ى توجيه تؤدي إل ةالدور الذي يقوم به العاملون بالمؤسسة؛ مما يجعله يمارس سلوكيات قيادية معين

 (.115: 1997، وتحريك الموظفين نحو العمل )حريم

  الدافعية

"إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل يشير مصطلح الدافعية 

عادة  تحريكه  ي:هيختل، وللدوافع ثالث وظائف أساسية في السلوك و  عندما االتزانتحقيق حاجاته وا 

وة التي ويعرف الدافع أنه الق على استدامته إلى حين إشباع الحاجة. ةوتنشيطه وتوجيهه والمحافظ

تدفع الفرد ألن يقوم بسلوك من أجل إشباع وتحقيق حاجة أو هدف شكال من أشكال االستثارة الملحة 

 .(Govern, 2004: 55) نوعا من النشاط والفعالية" ولدالتي ت
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 مفهوم الدافعية

ة الدَّافعيَّة الالَّشعوريَّة: )نف( الرَّغب• دافعيَّة ]مفرد[: مصدر صناعّي من داِفع: رغبة.  لغة: .1

الجارفة التي ال يدري الفرد عنها شيئ ا ولكّنها تؤثِّر فيه لكي يسلك سلوك ا معيَّن ا قد يكون ضّد 

 .إرادته

 ما من الناحية االصطالحية فقد تعددت مفاهيم الدافعية ومنها:أاصطالحا :  .5

دراكه لألمور واألشياء، ( 2012: 14) يونس فيتعر  - بأنها " قوة دافعة تؤثر في تفكير الفرد وا 

 .كما توجه السلوك اإلنساني نحو الهدف الذي يشبع حاجاته ورغباته"

قـدرات الفـرد ليـؤثر عـلى ميتـفاعـل مـع  مهمبأنها " عامـل ( فعرفها 2003: 119) سلطانأما  -

سلـوك األداء الـذي يـبديه الفـرد بالعـمل، ويمثـل القـوة الــتي تحرك وتستثير الفـرد لكي يؤدي 

 العمل" 

( بأنها "القوة الداخلية الذاتية التي تحرك سلوك الفرد وتوجهه، 2007: 131)خليفة  وعرفها -

القوة  ذههأو بأهميتها المادية أو المعنوية، وتستثار  معينة يشعر بالحاجة إليها،لتحقيق غاية 

بعوامل تنبع من الفرد نفسه كحاجاته وميوله واهتماماته، أو من البيئة المادية أو النفسية 

 .المحيطة به كاألشياء واألشخاص والموضوعات واألفكار"

يدفع الفرد للقيام بسلوك معين أو إظهار رد فعل والدافعية هي عبارة عن المحرك الداخلي الذي 

 لتحقيق رغبة أو إشباع حاجة سواء كانت فيسيولوجية أو سيكولوجية.

 المفاهيم المرتبطة بالدافعية

 بد وكان ال والباعث،حات المرتبطة بمصطلح الدافعية كالحاجة والحافز المصطل من عددهناك 

كما  تمييز بينهماوال من استعراضها لمعرفة مدى ارتباط مفهوم الدافعية بالمفاهيم التي تم ذكرها سابقا  

 (:2006: 36) ورد في زيان
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 مفهوم الحافز .1

صدار إمما يؤدي إلى  معين،نه مجموعة العـمليات الداخلية التي تحدث لمنبه أيعرف الحافز ب

 وغالبا ما تكون حاجات بيولوجية. السلوك

 الحاجةمفهوم  .0

 لى الحاجةإتشير الحاجة إلى افتقار الكائن الحي لشيء معين، ويستخدم مفهوم الحاجة لإلشارة 

التي يصل إليها الكائن الحي نتيجة عدم تحقق اإلشباع أو الحرمان، وبناء على ذلك فإن الحاجة 

 .وتوجيه طاقته إلشباع حاجته الكائن الحي،المحرك إلثارة دافعية تكون 

 مفهوم الباعث .3

المحفزات الخارجية والتي تساعد على تنشيط دافعية  ( الباعث بأنه:Veinackeيعرف فيناك )

 .بواعثال هلهذلة مثأاألفراد سواء كانت اجتماعية أم فيزيولوجية، وقد تكون المكافآت والجوائز والترقيات 

 مفهوم دافعية اإلنجاز

اإلنجاز من أهم عوامل نجاح القيادات األكاديمية في المؤسسات وخاصة التربوية تعد دافعية 

على تحقيق أهداف المؤسسة إذا ما كانت الدافعية مرتفعة والمرتبطة بتوفر  منها، والتي تؤثر إيجابا  

الرغبة  ( دافعية اإلنجاز بأنها"51: 5118) غباري البيئة المناسبة والمحفزة لرفع األداء، وقد عرف

في القيام بعمل جيد، والنجاح فيه، وتتميز هذه الرغبة في النجاح والطموح واالستمتاع في مواقف 

كذلك  ،المنافسة، والرغبة الجامحة في العمل بشكل مستقل، والرغبة في مواجهة المشكالت وحلها"

نجاز و ( دافعية اإلنجاز بأنها " استعداد الفرد لتحمل المسؤو 178: 5111) يعرف مظلوم تمام ا  لية، وا 

 )الجملة غير مفهومة( على نحو جيد، والسعي نحو النجاح التفوق ماتومه لليه من أعماإما يعهد 

 لتحقيق أهدافه مع تجنب الفشل، والتغلب على الصعوبات والعقبات التي تواجهه".
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د بتحقـق يشعـر الفـر  إذويعد الدافـع لإلنجـاز مكونـا أساسيـا فـي سعـي الفرد اتجـاه تحقيـق ذاتـه، 

حقيـق لت أفضل،ذاتـه من خالل ما ينجـزه وفيمـا يحققـه من أهداف، وبما يسعـى إليه من أجـل حيـاة 

 (.518: 5111، )نشواني أفضل المستويـات لوجوده اإلنسـاني

ودافعية اإلنجاز هي محرك داخل الفرد يدفعه ألداء العمل على أكمل وجه بمبادرة منه دون 

شباعاللتحقيق  استسالم،وتخطي جميع العوائق دون  ونجاح،اإلجبار لتحقيق األهداف بتميز   ذات وا 

 الحاجات وتلبية المصلحة العامة.

نجاز " ذات طبيعة وظيفية تبين وظيفة اإل من عدها أنهاولقد تعددت مفاهيم دافعية اإلنجاز فمنهم 

 ثالثة عوامل هي محصلةومنهم من يرى أن دافعية اإلنجاز  "،في مواقف التنافس والتفوق في األداء

)https://iacademyap.com)  

الهدف ويمكن قياسها من خالل  والذي يعني بذل الجهد والتحمل بغية تحقيق العام:الطموح  .1

 آثارها ونتائجها.

األداء: ويستدل عليه من خالل المظاهر السلوكية مثل السعي لبذل الجهد والتحصيل وتخطي  .5

 العقبات والصعوبات والتفوق وتحقيق الهدف.

 لدى كل فرد ولكن تختلف من شخص إلى آخر من حيث قوتها ونوعها. سمة: موجودة .6

اإلنجاز بالبيئة وجه دافعية اإلنجاز والتي تخصص أودافعية اإلنجاز األكاديمي: هي أحد 

 .األكاديمية الدراسية في مجال التعليم
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 أهمية دافعية اإلنجاز

ستثار فأي دافع ي معينة،عامة وهي تحريك الفرد وتوجيه سلوكه نحو غايات  أهميةإن للدوافع 

ه وتشبع هداف معينة لتحقق رغباتألدى الفرد يؤدي توتره مما يعمل هذا التوتر إلى دفعه للبحث عن 

عادة احاجاته مما يؤدي إلى  تخفيف اإلنجاز على توجيه الفرد بال يعمل دافعإذ  اتزانه،نخفاض توتره وا 

ل للهدف بطريقة تخفف من إلحاح و وأن يرسم خططا  للوص حاجاته،من حدة توتره للوصول إلى 

 حاجاته ودوافعه.

 لصعبة،اأهمية كبيرة بالنسبة لألفراد ألنها تعبر عن رغبتهم في القيام باألعمال  لإلنجازوللدافعية 

ة هقدرة على مواجالكما تزيد من  وموضوعية،على التعامل مع هذه األشياء بنظام  مومدى قدرته

 العقبات التي تواجهه وثقته وتقديره لذاته والتفوق على اآلخرين والتغلب عليهم.

قبال  ألن الفرد الذي تكون دافعيته مرتفعة أكثر ت نفسي،حققه للفرد من اتزان كما لها أهمية لما ت

وينعكس ذلك على جماعته الذي يتعامل معهم مما يحقق التوافق  لتحقيقها،لذاته وأكثر سعيا  

  (.59-58 2009:، عظيمي) السوياالجتماعي 

 النفسي والعملي، فإن األشخاصإن لدافعية اإلنجاز أهمية كبيرة على األفراد على الصعيدين 

من غيرهم  ا  انكثر اتز أ االذين لديهم دافعية إنجاز مرتفعة ينعكس ذلك على سلوكهم  فتجعلهم أشخاص

على تحقيق رغباتهم وحاجاتهم وبذلك يحقق الرضا عن الذات  مقتدرونويتمتعون بثقة عالية وهم 

ة الفرد ذو دافعية اإلنجاز المرتفعة مكاند يحقق ، أما على الصعيد العملي فقغيرهمويكسب احترام 

ه بالعمل بسبب جديت ئهأكثر من الشخص العادي داخل المؤسسة، وقد يفرض احترامه على رؤسا

واجتهاده ومثابرته وسرعة األداء، وأيضا  الفرد الذي لديه دافعية إنجاز مرتفعة يحقق مصلحة العمل 

 ويساعد على تقدم المؤسسة وتميزها.
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 هما:نجاز نوعين من الدافعية لإل بين( 1977: 163)في الشماع  ىالوارد (veroff) لقد ميز

 ذاتيإنجاز  دافع-1

الوصول نجاز و حيث يجد لذة في اإل على خبراته السابقة، باالعتمادوذلك  ،الفردينبع من داخل 

 بلوغها.إلى الهدف، فيرسم لنفسه من خالل ذلك أهدافا جديدة بإمكانه 

 جتماعياإنجاز  دافع – 0

، ويبدأ بالتكون في سن المدرسة االبتدائية حيث يندمج الدافع المجتمع ومقاييسيخضع لمعايير 

النفس اإلحساس بالثقة بلك الذاتي واالجتماعي ليتشكل دافع إنجاز متكامل ينمو مع تقدم السن، وكذ

  واالستفادة من الخبرات الناجحة لألقران.

 وظائف الدافعية

 وتشكيلها:رئيسية في تحديد سلوك األفراد  االدوافع أدوار  ؤديت

ثارته،وظيفة إنشاء السلوك  -  ه.فهي بمثابة إرسال إشارة للفرد لعمل رد فعل معين لتلبية حاجات وا 

 وظيفة توجيه السلوك وتحديده ليسلك الفرد السلوك المحدد. -

شصرار على تقوية السلوك ليستمر الفرد في اإلتعمل الدوافع على  -  باع حاجاته.تحقيق رغباته وا 

 تعمل الدوافع على إيقاف السلوك عندما يصل الفرد إلى مرحلة اإلشباع من حاجاته -

 .2012: 172)_،)عواد

 وهناك أيضا عدة وظائف للدوافع ذكرها مجموعة من الباحثين ومنها:

 .(5115، تعمل الدافعية على تحفيز سلوك الفرد البدني والنفسي )محمد -

 .(1999 ،ليه والتخلص من التوتر )الزيودإتوجيه نشاط الفرد لتحقيق الهدف الذي يرنو  -
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 .(115 :1986، )غالب الطاقة االنفعالية الكامنة بداخل الشخص والتي تولد نشاطا  معينا   تزيد -

مهارات كتساب الالعملية  يس األولاوهذا ينطبق على الدوافع الفطرية والمكتسبة وتعد األس

 .(77 :1985، والتعديل من أنماط السلوك األولية والتي تكمن فيها أسس عملية التعلم )همام

تعمل الدافعية على الكشف عن العديد من االضطرابات السلوكية والنفسية والعمل على  -

عالجها، كما تساعد المربيين على معرفة الدوافع األولية والثانوية في تفسير سلوكيات المتعلمين 

 .(5117، عبدالحميد بوصنوبرة، وناس، ا )خيري،وفهمه

 الدوافعخصائص 

 هناك مجموعة من الخصائص التي تتميز بها الدوافع ومنها:

الدوافع تقدم تفسيرات واضحة لسلوكيات الفرد أو سلوك معين، وهذا قد  إن: السلوكتفسير  -

 يساعد في المستقبل بالتنبؤ بسلوك الفرد وردود أفعاله.

كان السلوك  االسلوك: إن العالقة طردية بين الدوافع والسلوك فكلما كان الدافع مرتفعدرجة قوة  -

 .ايكون السلوك ضعيف اوالعكس صحيح عندما يكون الدافع منخفض اقوي

عندما يتم دراسة سلوك الفرد فذلك يساعد في تحديد اتجاه السلوك الذي سيأخذه  اتجاه السلوك: -

وعندما يكون الدافع قوي تقل فرصة الفرد بالبحث عن بدائل واختيار  الدوافع،حدى إالفرد بسب 

 لها.المناسب 

 ادافع قويعندما يكون ال الفرد،تعمل الدوافع على تنظيم وترتيب السلوك عند  السلوك:تنظيم  -

 (2008: 173، )الحريري يكون تنظيم السلوك أقل والعكس صحيح
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  الدوافعأنواع 

 :ومن بينهاتصنيفات ألنواع الدوافع يوجد العديد من ال

 دوافع شعورية أو واعية  .1

الفرد ويشعر بها ويدركها فعندما يعي الفرد دوافع سلوكاته، حينها فإن  يعيهاوهي الدوافع التي 

ث يتم التوصل إلى حلول لها من حي الشخص،العديد من االضطرابات السلوكية التي يتعرض لها 

 تقييمها وتقويمها. 

 ( يةلالواعادوافع الالشعورية )أو  .5

 باشرة، وتحتاجميعيها الشخص وال يشعر بها، ويمكن مالحظتها بطريقة غير وهي الدوافع التي ال 

وك ـسلال وحـدم وضـعفي  ويعـود السببمقاييس اإلسقاط أو العزو،  مثل، كتشافهاإلى مقاييس ال

 والمكبوتة. يعزى إلى هذه الدوافع الدفينةوصفه وتفسيره بدقه، أو تقييمه وتقويمه ي، وعدم ـاإلنسان

 خر للدوافع:آويوجد تصنيف 

  دوافع داخلية أ.

وهي الدوافع الذاتية تنشأ من داخل اإلنسان، وهذه الدوافع يمكن أن تكون سيكولوجية )معرفية أو 

ل ـث يقبـحي هـص نفسـع الشخـدر هذه الدوافـمص ونـة، ويكـولوجية أو بيولوجيـانفعالية( ودوافع فسي

شباع حاجاته سعيا وراء الشعور بالمتعة ـالشخص على السل وك مدفوعا برغبة داخلية إلرضاء ذاته وا 

 واكتساب المعلومات.

  دوافع خارجية ب.

 إذ ،المدنيالتنشئة االجتماعية أو مؤسسات المجتمع  مثلمصدرها خارجيا  يعودوهذه الدوافع 

إلرضاء أطراف عملية التنشئة االجتماعية وكسب حبهم وتقديرهم إلنجازهم أو  سلوك الشخص يقوم

  للحصول على تشجيع مادي أو معنوي منهم.
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 نجاز رات النظرية المفسرة للدافعية اإل بعض اإلطا

 القيمة  –نجاز في منحى التوقع الدافعية لإل 

إال  (Murray) نجاز كانت في األصل مع مورايللدافعية اإل التي تنظر البياناتمن أن  بالرغم

ن                                  بطت بإسهامات ماكيالند وأتكنسو أنه من الثابت أن الدراسات في هذا المجال ارت

(Mc clelland & Atkinson). 

 Atkinsonنظرية أتكنسون 

ات ريـعن نظ اختلفالمح التي ـدد من المـنجاز بعة لإلـون في الدافعيـرية أتكنسـنظ تميزت

فة المعالجة التجريبية للمتغيرات المختلركز على ماكيالند، ومن أهم هذه المالمح أن توجه أتكنسون 

رية ـظوء كل من نـأسس نظرية في ضإذ  ماكيالند،اعية المركبة التي تناولها ـعن المتغيرات االجتم

لى نجاز القائم عالضوء على العوامل المحددة لإلاء كما قام أتكنسون بإلق النفس،ة وعلم ـالشخصي

 نجاز في عمل ما تحددها أربعة عوامل: وأشار إلى أن مخاطرة اإل المخاطرة،

فيما يتعلق بخصائص الفرد: حيث قسم أتكنسون نمطان من األفراد يعمالن بطريقة مختلفة في  -

 اإلنجاز.مجال التوجه نحو 

 نجاز بدرجة كبيرة من الخوف من الفشل. ون بارتفاع الحاجة لإلـن يتسمـاص الذيـاألشخ :األولالعامل 

 نجاز.خوف بالمقارنة بالحاجة لإلـون بارتفاع الـن يتسمـاص الذيـاألشخ :الثانيالعامل 

ان أو ـا موقفضـاك أيـهن للشخصية،باإلضافة إلى هذين العاملين  المهمة:لق بخصائص ـا يتعـفيم -

 هما:ار ـا في االعتبـأخذهممتغيران يتعلقان بالمهمة يجب 

 .محددات المخاطرة إحدىة، وهي ـة المدركة للمهمـ: احتمالية النجاح وتشير إلى الصعوبالعامل األول

 ة.ـذه المهمـي هـ: الباعث للنجاح في المهمة يتأثر األداء في مهمة ما بالباعث للنجاح فالعامل الثاني
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 ،بني يونس) الذاتي ألي مهمة بالنسبة لشخص ويقصد بالباعث للنجاح االهتمام الداخلي أو

5117:_65-66) 

 Mc Clelland Theoryنظرية ماكيالند 

نجازاته،النظرية على أنه هناك ارتباط بين الخبرات السابقة لدى الفرد  هذهتقوم  إذا كانت ف وا 

ة سلبية أما إذا كانت خبراته السابق األداء،ورفع  يجابية فتعمل على استعدادهإالخبرات السابقة لديه 

ن لديهم يذكر ماكيالند أن االشخاص المنجزيو ، (5111، محروس)الفشل لتجنب  افسيولد ذلك دافع

ن العمل اعتقادا  بأ ه النظريةوقد اقترح ماكيالند هذ طموح عال لديهمو استعداد للتعلم بدرجة أسرع 

 :(5118) الخيريحاجات إلشباع ثالث  ايوفر فرص ؤسسةداخل الم

الحاجة إلى اإلنجاز: وتعني أن األفراد لديهم رغبة ملحة لإلنجاز ويرنون للوصول إلى  .1

مشكالت التفوق في العمل وحل ال دافع إلىفهم لديهم  والصعوبة،األعمال التي تتسم بالتحدي 

 والتميز في األداء.

ا، فاألشخاص الذين الحاجة إلى السلطة: أي الحاجة إلى توجيه نشاطات اآلخرين وضبطه .5

لديهم رغبة بالسلطة والمكانة مدفوعين إلى الحصول على السلطة أكثر من تركيزهم على حل 

 المشكالت أو تحقيق أهداف العمل.

راد فيكون محبوبا  أو مقبوال  لدى األ ن يمتلك الشخص رغبة بأنأ االنتماء: أيالحاجة إلى  .6

 الشخصية.والتركيز على تكوين الصداقات والعالقات 

 العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في دافعية اإلنجاز لدى األفراد وتحدد مستوى دافعيتهم ما إذا 

 (:2008: 180-181، كانت مرتفعة أو منخفضة كما ورد في )الزلينتي
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راد واستثارة فأساس تحدي األ م علىدافعية األفراد تقو يقول ماكليالند بأن قياس التحدي البيئي:  .1

دافعيتهم لدفعهم لإلنجاز، وبالعادة قد يظهر الناس دافعية مرتفعة ويتمتعون بإنجاز كثير عندما 

نهم يتعرضون لمشاكل اجتماعية مثل التعصب االجتماعي، أيعاملون بطريقة غير اعتيادية أو 

التحدي  الستجابة لمثل هذاالى اإلنجاز لتغلب على الوضع المفروض عليهم، وتعتمد إفيسعون 

كما يرى ماكليالند  على الدافعية عند الجماعة فإذا كانت مرتفعة تكون االستجابة أقوى، أما إذا 

كانت الدافعية منخفضة تكون االستجابة منخفضة أو ربما يميل الجماعة إلى االنسحاب وعدم 

وة درجة التحدي البيئي تحدد قاالستجابة، فإن درجة التحدي تحدد درجة االستجابة، وبهذا فإن 

 االستجابة أو ضعفها وباالعتماد على الدافعية عند كل الجامعة إذا كانت مرتفعة أو منخفضة.

: من المعروف أن القيم الدينية تؤثر على تنشئة الفرد داخل األسرة التي تعبر عن القيم الدينية .5

 يقة غير مباشرة.بطر  أفراد األسرة نجاز لدىآرائهم، وبالتالي فإن القيم الدينية تؤثر على دافعية اإل

را على  األسرة األكثر تأثي عدخر، فقد تآقد يختلف بثقافته عن  اتمثل األسرة مجتمع األسرة: .6

ان أحد كتفكك األسري أو فقد تإنجاز األفراد فقد تكون الحياة األسرة تحمل الكثير من المشاكال

من دراساته في الواليات المتحدة أن األبناء الذين  الوالدين وهذا ما أكده ماكليالند في العديد

الذين تعرضت أسرهم إلى تفكك بسبب الطالق أو وفاة أحد  هميتمتعون بدافعية منخفضة 

ميزون بدافعية يت اكليالند بعمل دراسة في تركيا وجاءت نتائجها بأن األبناءالوالدين، وأيضا قام م

رتيب  ت ؤدييتعاملون معهم بقسوة وجمود وأنهم متسلطون ، وقد ي آباءهمن إنجاز منخفضة أل

رتفعة إلنجاز فقد يكون الطفل األول لديه دافعية لإلنجاز مالطفل باألسرة دورا  في تحديد دافعيته ل

ة وأيضا قد يحظى الطفل األول في األسرة برعاي هه ويقومون بتوجيهانه قد يعتمد عليه والدأل

 .خاصة واهتماما  خاصا  
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: يجمع العديد من الباحثين بأن أساليب التنشئة هي من أهم األسباب التي تحدد تنشئةالأساليب  .5

 مكتسبة.لذلك تعتبر دافعية اإلنجاز سمة  مدافعية اإلنجاز لديه

بعدة  ((Winter Bottom, 1958 وينتر بوتوم تتأثر دافعية اإلنجاز حسب دراسات الباحثةو 

 :(2009: 63)كما ورد في مسعودة  اآلتية بالنقاطعوامل يمكن إدراجها 

 .نوعية القيم السائدة في المجتمع .1

 .الدور االجتماعي لألفراد .5

  .العمليات التربوية في النظم التعليمية في الدولة .6

 .تفاعل األفراد والجماعات .5

 أساليب التنشئة  .5

 قياس الدافعية لإلنجاز

 تنقسم مقايس دافعية اإلنجاز إلى قسمين:

 مقايس اإلنجاز لمكيالند(و  الستبصار،او  عبير عن طريق الرسم،ت)ال إسقاطيهس ي: مقاياألول

لدافع  لن-مقياس رايو استخبار دافع اإلنجاز، و  )التوجه نحو اإلنجاز، س موضوعيةي: مقايالثاني

 .(5111، اإلنجاز( )عثمان
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 السابقـةات ـالدراس
 ة،ـأجنبي اساتر ة ودـات عربيـى دراسـتقسيمها إللمتغيراتها، وتم ـا  ة وفقـات السابقـم عرض الدراسـت

 إلى األحدث. مالسنوات من األقد حسبا ـوتم ترتيبه

 الريادة اإلدارية

  الريادة اإلدارية فيما يأتي عرض للدراسات السابقة التي تناولت متغير

 الريادة اإلداريةتغير التي تناولت مالعربية الدراسات 

ة العامة ـة في المدارس الثانويـواقع تطبيق الريادة اإلداري لىإ تعرفال( 5115) أحمد ةـهدفت دراس

رات ـأثر متغي إلىه من وجهة نظر المديرين والمعلمين، والتعرف ـي تواجهـالت والمعوقاتبمصر 

ة من ـة الدراسـنونت عيـي، وتكـج الوصفـدام المنهـالوظيفة، والخبرة، والنوع في تصوراتهم. وقد تم استخ

 االستبانة تـم، واستخدم5115/ 5116م الدراسي معلما ، للعا 175مديرا ، و 55فردا  منهم  557

 ستجابة أفراد العينة حول واقع تطبيقلدراسة بأن الدرجة متوسطة كانت ال، وأظهرت ا كأداة للدراسة

 ، وأظهرت وجود فروق دالة إحصائيا  بين استجاباتالريادة اإلدارية في المدارس الثانوية العامة بمصر

العينة طبقا  للوظيفة في جميع أبعاد الريادة اإلدارية، كما كانت الفروق دالة إحصائيا  طبقا  للنوع في 

بعد اإلبداع فقط، وطبقا  للخبرة في بعدي اإلبداع وأخذ المخاطرة، فيما لم تكن الفروق دالة في باقي 

برز معوقات تطبيق الريادة اإلدارية ضعف الحوافز المادية والمعنوية، وضغوط األبعاد، وكان من أ

 العمل الكبيرة على إدارة المدرسة. 

 يـات فـاملين في الجامعـة للعـص الرياديـدور الخصائ تعرف( 5116)المومني دراسة  وهدفت

خاصة، جامعات  (8ة من )ـونت العينـة األردنية الهاشمية وتكـفي المملك الرياديـة،ة ـاء الجامعـبن

 ةـإحصائي ةـدالل يذ أثر وجود إليهات ـج التي توصلـوأهم النتائ ،للدراسةأداة ـة كـستباناال واستخدمت
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 في ةـالرغب اطر،ـالمخ تحمل ي،ـالذات عـالداف ة،ـالجدي بالنفس، الثقـة (للعـاملين ةـالريادي ائصـللخص

 داريا .ا  و  أكاديميا   العاملين نظر وجهة من األردنية اتـالجامع في اإلنجاز(

ي الناجح في ( إلى معرفة تأثير خصائص الرياد5116هدفت دراسة شمس الدين وخضر وطه )

، واقتصرت الدراسة على جامعة صالح الدين في اربيل / للمنظمةستراتيجية متطلبات الريادية اال

لعينة داة لجمع البيانات، وقد كانت االعراق، واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي، واالستبانة كأ

الدراسة إلى مجموعة نتائج عملية ضمن  تمكونة من بعض كليات جامعة صالح الدين ،وتوصل

واقع نشاطات هذه القيادات التي تسهم في توضيح مدى ما تمتلكه هذه القيادات اإلدارية من هذه 

لريادة يق ان عناصر اإلنتاجية في تحقالخصائص الريادية وتفعيلها للموارد البشرية كعنصر أساسي م

ن هناك عالقة ارتباط معنوية وتأثير معنوي لخصائص الريادة في متطلبات الريادة اال ستراتيجية. وا 

 االستراتيجية.

 التوجه ينب والتأثير االرتباط عالقات طبيعة وتفسير تشخيص لىإ (5117وهدفت دراسة محسن )

كلية من  (15) في ممثال يالتعليم القطاع هذه الدراسة في اختبر ولقد ،التنظيمي والتميز الريادي

 ،العميد)على  موزعين فردأ (115كليات جامعة بغداد، وطبقت الدراسة على عينة مكونة من )

رئيسة  أداةك على المنهج الوصفي واالستبانة الدراسة في االعتماد وتم ،(قسم ورئيس ،العميد ومعاون

( سؤاال فضال عن استخدام المقابلة الشخصية لدعم نتائج 51وتضمن )للقياس وجمع البيانات 

 عنويةم داللة ذات ارتباط عالقة كوجود االستنتاجات من مجموعة لىإ الدراسة االستبيان، توصلت

 الريادي جهللتو  معنوية داللة ذات تأثير عالقة وجود وكذلك, التنظيمي والتميز الريادي التوجه بين

 التميز. في
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( إلى معرفة أثر التوجه الريادي للجامعات في تنشيط سلوكيات 5117دراسة الشواهين ) وهدفت

اسة الدر عينة  التشارك المعرفي في الجامعة األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان، وتكون

فقد تكونت من كافة رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات، ومساعدي رؤساء الجامعات، 

(، واستخدم في هذه الدراسة المنهج الكمي 511واب العمداء، ورؤساء األقسام وعددهم )والعمداء، ون

، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وكانت أبرز النتائج أن التوجه -الوصفي التحليلي-

الريادي للجامعات )التحشيد البحثي، التعاون مع المؤسسات الصناعية والسياسات الجامعية( يؤثر 

تنشيط سلوكيات التشارك، وأن التوجه الريادي للجامعات )التعاون مع المؤسسات الصناعية  في

 والسياسات الجامعية ( يؤثر في تنشيط المساهمات الكتابية، كما أن التوجه الريادي للجامعات )التحشيد

ؤثر لجامعية( ياعتيادية والتعاون مع المؤسسات الصناعية والسياسات البحثي، والتميز والحالة غير اال

ثي، والتميز البح في تنشيط التفاعالت الشخصية ،وأخيرا فإن التوجه الريادي للجامعات )التحشيد

 عتيادية( يؤثر في تنشيط مجتمعات الممارسة.والحالة غير اال

ستراتيجي ودوره في تحقيق ( إلى دراسة التخطيط اال5117وحمدي )وهدفت دراسة اوسو ونوري 

في هج الوصاستخدمت هذه الدراسة المن دهوك،متطلبات الجامعة الريادية في جامعة بوليتكنيك 

ة إذ القيادات اإلدارية في الجامع مكونة من وكانت العينة البيانات،داة لجمع التحليلي واالستبانة كأ

ليتكنيك ستراتيجي في جامعة بو التخطيط االأبعاد  ع(، وأظهرت نتائج الدراسة توفر جمي91هم )دبلغ عد

 .اهتمام الجامعة بمتطلبات الجامعة الريادية وبمستوى اتفقوأظهرت أيضا   اتفق،دهوك وبمستوى 

ممارسة مديري المداس الثانوية بمحافظة  ( التعرف إلى درجة5117خلف اهلل ) دراسةوهدفت 

خان يونس ألسلوب اإلدارة باالستثناء وعالقتها بتحقق بناء القيادات الريادية لديهم من وجهة نظر 

( 555وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ووزعت على ) الوصفي،واستخدم الباحث المنهج  معلميهم،
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حيث أظهرت النتائج أن كال من  المنتظمة،ينة العشوائية معلما ومعلمة وتم اختيارهم بطريقة الع

تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة اإلدارة باالستثناء وتقديرهم لدرجة تحقق بناء القيادات الريادية من 

( %96ن الدراسة أظهرت أيضا وجود عالقة قوية بلغت )أفي حين  قليلة.المديرين جاءت بدرجة 

راد العينة لكل من درجة ممارسة اإلدارة باالستثناء ودرجة تحقق بناء القيادات بين متوسطات تقديرات أف

 الريادية.

الخصائص الريادية وعالقتها بجودة  التي هدفت إلى معرفة (5118) وجفالماضي دراسة وبينت 

وتم استخدام  ،الغرضوقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي لهذا  ،جامعة فلسطين اإلدارية فيالقرارات 

( 151وتم الحصول على ) (،177كأداة رئيسة لجمع البيانات، وبلغ حجم المجتمع ) االستقصاءقائمة 

استبانة وتوصلت نتائج البحث إلى أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الخصائص الريادية 

 .في جامعة فلسطين القراراتوتحسين جودة 

دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى األداء  تعرف( إلى 5118هدفت دراسة أبو سمرة )

، يليد استخدم المنهج الوصفي التحلالمؤسسي في الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة ، وق

لجمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من العاملين اإلداريين واألكاديميين في  كأداةواالستبانة 

(، والعينة طبقية عشوائية لجميع 559الخاصة في قطاع غزة البالغ عددهم ) الفلسطينيةالجامعات 

، أظهرت الدراسة العديد من النتائج كان فردا   (155حيث بلغ حجم العينة ) المستويات الوظيفية،

أبرزها بأن مستوى الخصائص الريادية لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع 

ي فأظهرت الدراسة بأن مستوى األداء المؤسسي في الجامعات الفلسطينية الخاصة غزة مرتفع، كما 

 .، مرتفعقطاع غزة
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درجة تطبيق الريادة اإلدارية لدى اإلداريين  فهدفت إلى تعرف( 5119) الحميديين دراسةأما 

( 585ن )م العاملين في مديريات التربية والتعليم لمحافظة العاصمة عّمان / األردن، وتكونت العينة

ج التي ستبانة كأداة للدراسة، وأهم النتائاال في هذه الدراسة المنهج الوصفي و واستخدم ، ا  إداري ا  موظف

َن درجة تطبيق الريادة اإلدارية لدى اإلداريين العاملين في مديريات التربية أيها الدراسة إلتوصلت 

العاصمة عمان/األردن من وجهة نظرهم جاءت بدرجة متوسطة، وجاءت المجاالت  لمحافظةوالتعليم 

جال وم،ومجال اإلبداع  ،ومجال اإلنجاز ،ومجال التفرد، مرتبة تنازليا  على التوالي )مجال المبادأة

 .المجازفة( حيث جاءت جميع المجاالت بدرجة متوسطة

 :ئص الريادة لدى القادة التربويينخصا( إلى معرفة مدى توفر 5119وهدفت دراسة السواريس )

ة، ورئيس قسم إلداريالتعليمية والفنية، ومدير الشؤون المالية وا الشؤونمدير التربية والتعليم، مدير 

التدريب والتأهيل واإلشراف التربوي في مديريات التربية والتعليم التابعة إلقليم الوسط في األردن، 

( 65واالستبيان كأداة لدراستها، وقد تكونت عينة الدراسة من ) استخدمت المنهج الوصفي التحليلي

من القادة التربويين، وأظهرت نتائج الدراسة توفر خصائص الريادة لدى القادة التربويين: مدير التربية 

والتعليم، مدير الشؤون التعليمية والفنية، ومدير الشؤون المالية واإلدارية، ورئيس قسم التدريب والتأهيل 

 .اإلشراف التربوي في مديريات التربية والتعليم التابعة إلقليم الوسط في األردن بدرجة كبيرةو 

 اإلداريةالتي تناولت موضوع الريادة الدراسات األجنبية 

( التي بحثت في البرامج التعليمية الريادية وأثرها على (Sánchez, 2011 سانشيز دراسة

الجامعة إلنشاء مشاريع في المستقبل ،وكذلك للبدء بمشروع تجاري الكفاءات الريادية ونوايا طالب 

 516هم ( طالبا جامعيا من865حيث تكونت العينة من ) ،ناجح وتعزيز اهتمامات الطالب الجامعيين

وتم استخدام  ،سبانيا(إكاستيا وليون )الملتحقين بالبرامج التقليدية  561من الملتحقين بالبرامج الريادية 
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اختبار شبه تجريبي، وأظهرت النتائج أن الطلبة الملتحقين بالبرامج الريادية زادت اهتماماتهم ورغباتهم 

 ن الملتحقين بالبرامج التقليدية ليس لديهم اهتمام بالمشاريع.إللبدء بالمشاريع والعمل الحر حيث 

التي هدفت إلى تعرف تأثير التوجه الريادي في نجاح  (Sriprasert, 2013) سربرازرتدراسة 

المنظمة المجتمعية ، كان مجتمع الدراسة في محافظة ناخون التايالندية، وتكونت عينة البحث من 

( من رجال األعمال، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ، 197)

عاد التوجه بأعمال الذين يطبقون )احذفي إلى( أن رجال األها إلىوكانت أهم النتائج التي توصلت إلي

الريادي بدرجة عالية من الرضا الوظيفي ، فضال  أن رجال األعمال الذين يأخذون المخاطرة بعين 

إلى  ضافة إلى بقية األبعاد سوف يؤديإاالعتبار سوف يتمتعون باالرتياح وعدم القلق على أعمالهم 

 المنظمة المجتمعية. نجاح

بدراسة هدفت تعرف  (Abdulwahab & Damen, 2015)ن عبد الوهاب والدامن اقام الباحث

ية زمات األدوات الطباألعمال على نجاح األعمال الصغيرة في مؤسسات مستل روادتأثير خصائص 

نت من تكو  ردن(، استطلعت الدراسة أصحاب ومديري العاملين في هذه المنظمات التيفي عمان )األ

  tحصاء الوصفي واختباروتم استخدام اإل، ( منظمة، وتم جمع البيانات عن طريق االستبيان66)

ص رواد لخصائ او االرتباط الختبار الفرضيات ، وأظهرت النتائج أن هناك تأثير ANOVAواختبار 

 لصناعاتاألعمال على نجاح المشاريع الصغيرة ، وأوصت الدراسة بإجراء دراسات مماثلة حول ا

 األخرى في األردن وبلدان أخرى.
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 الدافعية لإلنجازتغير الدراسات السابقة التي تناولت م

 العربيةالدراسات 

إلى معرفة عالقة ضغوط العمل بالدافعية لإلنجاز، حيث تكونت  (5115هدفت دراسة سعيد )

 5116/5115العينة من جميع مديري مدارس التعليم المتوسط بمدينة باتنة خالل العام الدراسي 

داة لجمع أاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة ك ومديرة، مديرا( 56والبالغ عددهم )

 از.ضغوط العمل والدافعية لإلنج موجبة بينوتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية  البيانات،

( إلى تعرف درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في 5116براهيم )إهدفت دراسة 

في استخدمت الباحثة المنهج الوص معلميها،نجاز لدى محافظة غزة إلدارة اإلبداع وعالقتها بدافعية اإل

 أظهرتومعلمة.  ا( معلم667وقد تكون عينة الدراسة من ) البيانات،داة لجمع واالستبانة كأالتحليلي 

لممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة غزة تقدير أفراد العينة  الدراسة أننتائج 

وث معلمي وكالة الغ اإلنجاز لدىوأظهرت أن تقدير أفراد عينة لدافعية  جدا،إلدارة اإلبداع مرتفعة 

 الدولية في محافظة غزة مرتفع جدا. 

ية اإلنجاز ( التعرف إلى واقع الممارسة التأملية أثرها على دافع5117هدفت دراسة عبيدات )

 في،الوصالمنهج  في الدراسة يا في محافظة إربد، وقد استخدملساسية العلدى معلمي المرحلة األ

 ربد،إلمة يعملون في مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة ( معلما ومع651وتكونت العينة من )

ظهرت وأ البيانات.مستوى الممارسات التأملية ومقياس دافعية اإلنجاز لجمع  مقياسوتم استخدام 

ي مدافعية اإلنجاز لدى معل التأملية وفينتائج الدراسة وجود درجة مرتفعة في مستوى الممارسات 

 .يا في محافظة إربدلساسية العالمرحلة األ



43 
 

 في اإلدارية الشفافية ممارسة درجة تعرف إلى هدفت (5118) وسالمة وجبرانة أبو شقرة ـدراس

هيئة  اءأعض لدى الدافعية بمستوى وعالقتها، الشمال بإقليم والخاصة الحكومية األردنية الجامعات

 في العاملينس يدرلتاهيئة  أعضاء جميع من الراسة مجتمع وتكون .نظرهم وجهة منس يدرلتا

 ماون يشكل أعضاء (619ن )لعينة مت انوتك، والشمالبإقليم  والخاصة الحكومية األردنية الجامعات

وتم استخدام  ،بقيةطلائية والعشايقة طربالم هرختياا تمن يذل، واسةدارلامجتمع ن ( م15نسبته )%

نية ردألت الجامعاا فيية دارإلالشفافية اسة رجة مماأن درلنتائج ا وأظهرتاالستبيان كأداة للدراسة، 

 بينت، كما مرتفعا كان قدم يهدفعية لدالوى امست؛ وأن ةطسومتت كانس يدرلتاهيئة ء عضادى أل

ء عضادى أفعية لدالواية دارإلالشفافية ا بينحصائيا إلة دا طرديةيجابية إية طتباار عالقة وجودلنتائج ا

 .سيدرلتاهيئة 

دافعية اإلنجاز للتنبؤ بالكفاءة  مدى تأثير معرفة هدفت إلى دراسة (5118)الهاجري  أجرت

 المنهجاستخدام  الكويت، وتمطالب جامعة ( طالب وطالبة من 915وتكونت العينة من ) الذاتية،

اللة ليها وجود عالقة ذات دإ، وأهم النتائج التي توصلت الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات

خدام كما أوضحت بإمكانية التنبؤ بالكفاءة الذاتية باست الكفاءة الذاتية ودافعية اإلنجاز،إحصائية بين 

 متغير دافعية اإلنجاز.

ها وعالقتبالتجوال  لإلدارةإلى تحديد درجة ممارسة مديري المدارس ( 5118دراسة طيفور )هدفت 

 ي هذهف واستخدم األردن،نظر المعلمين في محافظة عجلون في  ةهوج للمعلمين مناإلنجاز بدافعية 

 أن درجةأظهرت النتائج . ومعلمة معلما( 555وتكونت العينة من )المنهج التحليلي الوصفي،  الدراسة

تبين و  لدى المعلمين كبيرة، اإلنجاز ودرجة دافعيةبالتجوال كبيرة،  لإلدارةممارسة مديري المدارس 

 .بالتجوال لإلدارةصائيا في درجة ممارسة المديرين وجود فروق دالة إح
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( بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى األمن النفسي ودافعية 5119) سولمة وقامت

( 515اإلنجاز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك والعالقة بينهما، وتكونت العينة من )

الدراسة  ستبانة هي أداةاالمن أعضاء هيئة التدريس، وتم استخدام المنهج الوصفي بالدراسة، وكانت 

 أن مستوى األمن النفسي ومستوى دافعية اإلنجاز لدى عينةليها الدراسة إتائج التي توصلت ،وأهم الن

ظهرت فروق في مستوى األمن النفسي تعزى لمتغيرات الدراسة جميعها كان متوسطا، كما  ةالدراس

س لى المقياع باستثناء الجنس، ووجدت فروق في مستوى دافعية اإلنجاز األبناءالعمر والخبرة وعدد 

. كما أظهرت ألبناءاككل تبعا لمتغيرات الجنس والعمر، ولم يتبين أي فروق تبعا لمتغيري الخبرة وعدد 

 وجود عالقة بين مقياس دافعية اإلنجاز بجميع مجاالته واألمن النفسي.

 اإلنجازالتي تناولت دافعية  الدراسات األجنبية

نمط القيادة والدافعية لدى أعضاء  لى كشف العالقة بينإ( Malok,2012وهدفت دراسة مالوك )

( عضو 67وتكونت العينة من ) السودان،ة التدريس في جامعتين حكومتين في جمهورية جنوب ئهي

وأهم  دريس،التوتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة وبعض المقابالت مع أعضاء هيئة  تدريس،هيئة 

 التدريس، لقيادة الفاعلة والدافعية لدى أعضاء هيئةيجابية بين اإليها وجود عالقة إالنتائج التي توصلت 

عملهم أصحاب الدافعية المرتفعة للبقاء في  دريسأن أعضاء هيئة الت كما أظهرت نتائج المقابالت

 السبب في تطورهم المهني. كانت

 ةودافعي( التي هدفت إلى تحديد العالقات بين القيادة Cel Mare ,2018ماري ) سيلدراسة 

وتم  ومعلمة،( معلما  151وتكونت العينة من ) المتحدة،المعلم في مقاطعة بوكوفينا في الواليات 

ن هناك أ واظهرت النتائج البيانات،واالستبانة كأداة لجمع  الدراسةاستخدام المنهج الوصفي في هذه 

 أبعاد الدافعية وأسلوب القيادة. كبيرة بينيجابية إعالقة 
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تأثير دافعية اإلنجاز لدى  إلى ( التي هدفت التعرفAdegboyega, 2018) اديجابويجا دراسة

في  ( طالبا جامعيا1،566وتكونت العينة من ) ختبارات،النيجيريين وموقفهم من اال امعيينالجالطلبة 

نيجيريا، وتم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي في الدراسة، وكشفت النتائج أن غالبية الطالب 

الجامعيين النيجيريين لديهم مستوى عال من الدافع لإلنجاز وكشفت أيضا أن غالبية الطالب لديهم 

نحو  الطالبموقف إيجابي اتجاه االختبارات، وكان هناك ارتباط كبير بين دافع اإلنجاز وموقف 

االمتحان، كما أظهرت النتائج أن الجنس والعمر ومستوى الدراسة والجامعة واألسرة كان لهم تأثير 

 يجابي كبير على تحصيل الطالب الجامعيين.إ

 التعقيب على الدراسات السابقة 

ذه ويمكن أن نقارن ه فعية اإلنجازااهتمت بالريادة اإلدارية ود التيالسابقة  تاالدراستنوعت 

 قة من حيث:بالدراسة مع الدراسات السا

 أول: الدراسات التي تناولت الريادة اإلدارية  

الدراسات السابقة إلى تعرف درجة تطبيق الريادية اإلدارية في مديريات  بعض هدفت الهدف: -

( 5115( ودراسة أحمد)5119التربية والتعليم لمحافظة العاصمة عمان مثل دراسة العموش )

 التي هدفت إلى تعرف درجة واقع تطبيق الريادية اإلدارية في المدارس الثانوية العامة ومعوقاتها

( ودراسة 5116إلى تعرف الخصائص الريادية مثل دراسة المومني )ت وهدفت دراسا مصر،في 

 (.5119( ودراسة السواريس )5118( ودراسة أبو سمرة )5118ماضي وجفال )

استخدمت جميع الدراسات المنهج الوصفي التحليلي، واتبعت الدراسة الحالية ذات  المنهجية: -

 المنهج لمالئمته مع هذا النوع من الدراسات.
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وتشابهت هذه الدراسة  البيانات،استخدمت جميع الدراسات االستبانة كأداة لجمع  األداة: -

 باستخدامها لالستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة.

األكاديميين العاملين اإلداريين و  عينتهتنوعت الدراسات السابقة بالعينات فمنهم من كانت  العينة: -

أما الدراسة الحالية فقد كانت العينة من القيادات  يرين،والمدومنهم من كانت عينته المعلمين 

 األكاديمية.

 اسة المومنيدر فمثال جاءت نتائج كل من في نتائجها  متفاوتةكانت الدراسات السابقة  النتائج: -

( 5119( ودراسة السواريس )5118( ودراسة ماضي وجفال )5118( ودراسة أبو سمرة )5116)

( ودراسة 5119ت أخرى بدرجة متوسطة مثل دراسة الحميديين )وجاءت دراسا مرتفعة،بدرجة 

 بينما جاءت نتائج الدراسة الحالية بدرجة مرتفعة. (،5115أحمد )

 اإلنجازدافعية  التي تناولتالدراسات  ثانياا:

هدفت معظم الدراسات إلى تعرف مستوى دافعية اإلنجاز لدى المعلمين مثل دراسة  الهدف: -

إلى وهدفت دراسات أخرى  (،5118( ودراسة طيفور )5117ودراسة عبيدات )( 5116براهيم )إ

تعرف مستوى دافعية اإلنجاز لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مثل دراسة أبو شقرة 

بينما هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف  (،5119( ودراسة سولمة )5118وسالمة وجبران )

 ألكاديمية.امستوى دافعية اإلنجاز لدى القيادات 

استخدمت جميع الدراسات المنهج الوصفي التحليلي، واتبعت الدراسة الحالية ذات  المنهجية: -

 المنهج لمالئمته مع هذا النوع من الدراسات.

وتشابهت هذه الدراسة  البيانات،استخدمت جميع الدراسات االستبانة كأداة لجمع  األداة: -

 باستخدامها لالستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة.
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ومنهم  المعلمين في المدارس عينتهتنوعت الدراسات السابقة بالعينات فمنهم من كانت  :العينة -

ومنهم من كانت عينته أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، أما الدراسة  المديرين،من كانت 

 الحالية فقد كانت العينة من القيادات األكاديمية.

 اسة إبراهيمدر وتة في نتائجها فمثال جاءت نتائج كل من االسابقة متف كانت الدراسات النتائج: -

( بدرجة 5118( ودراسة أبو شقرة )5118( ودراسة طيفور )5117( ودراسة عبيدات )5116)

بدرجة بينما جاءت الدراسة الحالية  متوسطة،( جاءت بدرجة 5119أما دراسة سولمة ) مرتفعة،

 مرتفعة.

 اإلفادة من الدراسات السابقة

كما  التابعة،و لمتغيرات المستقلة ا إلىاستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في التعرف 

لنظري في اإلطار ا ةأدوات الدراسة واستقصاء بعض المعلومات الوارد في تطويرأنها استفادت منها 

 .ومناقشتهاواالستفادة من عرض النتائج  الدراسة،واالطالع على إجراءات 

 يلي:فيما  سابقةال اتعن الدراسالحالية  ةوتميزت الدراس

قت بينما كان هناك دراسات طب األردن،تطبيق هذه الدراسة في عمان /  حيث تم ،التطبيقمكان  -

 في العديد من الدول.

دى القيادات ل اإلنجازالعالقة بين الريادة اإلدارية ودافعية  توتتميز الدراسة الحالية بأنها كشف -

من أحدث  تعدإذ (، 5151) عمان للعاماألكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة 

 .-في حدود علم الباحثة-الدراسة  ربطت بين متغيري الدراسات التي وأول
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 ثالفصل الثال
 الطريقة اإلجراءات

وعينتها وطريقة اختيارها، وأداتي ومجتمع الدراسة  الدراسةتضمن هذا الفصل عرضا  لمنهج 

جراءات التحقق من صدقهما وثباتهما والمعالجة اإلحصائية جراءات الدراسة و  الدراسة وا  كما  ذلكوا 

 يأتي:

 المستخدم منهج الدراسة

 لدراسات.الهذا النوع من بوصفه المنهج المالئم  االرتباطـي، ج الوصفيـالمنه ةـثـالباح استخدمت

 مجتمع الدراسة 

رؤساء و ، عمداء الكليات والعمادات ونوابهمالقيادات األكاديمية ) من جميع الدراسةمجتمع  تكون

والبالغ عددهم  ،الجامعـات األردنيـة الخاصـة في محافظة العاصمة عمـاناألقسام األكاديمية( في 

 .5118/5119حصائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام إ( حسب 565)

 عينة الدراسة

في الجامعات األردنية الخاصة في  القيادات األكاديمية من بسيطة عشوائية ةـعين اختيار تم

 من المجتمع العينة حجم تحديد لجدول اوفقـقياديا   (155وقد بلغ عددها ) عمان،محافظة العاصمة 

 .(Krejcie & Morgan,1970) ومورجان سيجكري أعده الذي

 الدراسة اأدات

دافعية ل اإلدارية، والثانيةطورت الباحثة أداتين لجمع البيانات من عينة الدراسة، األولى الريادة 

اإلنجاز، وذلك بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوعهما، وفيما 

 يأتي عرض لهما:
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 استبانة الريادة اإلدارية األداة األولى:

اإلدارية الريادة ر بمتغيستبانة بالرجوع الى استبانات الدراسات السابقة المتعلقة هذه اال تم تطوير

( ودراسة ماضي وجفال 5117( ودراسة محسن )5116( ودراسة المومني )5115مثل دراسة أحمد )

( 6( فقرة موزعة على )58والتي تكونت بصورتها األولية من ) (،5119ودراسة العموش ) (5118)

 .(1) كما في الملحق مجاالت،

 :)استبانة الريادة اإلدارية( :األولى الدراسةة صدق أدا

 الصدق الظاهري

( 15على )ها بعرضاألولى )استبانة الريادة اإلدارية(   الظاهري لألداةصدق الالتحقق من  تم

وذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في العلوم التربوية  تخصصينمحكما  من الم

، وطلب إليهم الحكم على مدى صالحية الفقرات (5) المدرجة أسماؤهم في الملحق والعربية ردنيةاأل

ومدى حاجتها إلى التعديل أو اإلضافة أو الحذف، وبناء عليه فقد تم اإلبقاء على الفقرات التي 

، بموافقة األغلبية الفقرات التي لم تحظ( أو أكثر، وقد تم حذف %81حصلت على موافقتهم بنسبة )

 ، كما في ( مجال5( فقرة موزعة على )65مكونة من ) وبذلك أصبحت االستبانة بصورتها النهائية

 (.6الملحق )

 الداخلي()صدق التساق  ئيصدق البناال 

سة مكونة عينة الدراقامت الباحثة بتطبيقها على  الدراسة،بعد التحقق من الصدق الظاهري ألداة 

 اطمعامالت االرتبقيم صدق االتساق الداخلي لألداة وذلك من خالل إلى للتعرف  ستجابةا( 61من )

الستبانة الريادة جميعها  تحليل معامل االرتباط لفقرات المجاالت (1)بيرسون ويوضح الجدول 

 اإلدارية.
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 (1الجدول )
 اإلدارية( )الريادةالمجالت لستبانة تحليل معامل الرتباط لفقرات 

 الفقرات م
معامل 

 رتباطال 
مستوى 
 الدللة

 اإلبداع األول:المجال 
 000. 0.79 توظف إدارة الجامعة طرقا  غير مألوفة ألداء المهمات الوظيفية .1
 000. 0.85 تمتلك إدارة الجامعة المقدرة على توقع مشكالت العمل قبل حدوثها .5
 000. .0.85 همهتحفز إدارة الجامعة العاملين على إيجاد حلول إبداعية للمشكالت التي تواج .6
 000. 1.96 المقدرة على اإلبداع لتحقيق التميزتمتلك إدارة الجامعة  .5
 000. 1.86 تبتعد إدارة الجامعة عن تقليد اآلخرين في إنجاز العمل .5
 000. 1.86 يتميز جو العمل بالجامعة باالنفتاح على األفكار الجيدة الجديدة .6
 000. 1.85 للمهمات تحرص إدارة الجامعة على بالمرونة في إنجازها .7

 000 1 المجموع الكلي
 المخاطرة والمجازفة الثاني:المجال 

1. 
تحقيق األهداف المنشودة  تتحمل إدارة الجامعة تباعات قراراتها في سبيل

 للجامعة على المدى البعيد
0.87 .000 

 000. 0.85 تبحث اإلدارة باستمرار عن المبادرات الجديدة رغم أنها تتسم بالمخاطرة .5
 000. 0.82 إدارة الجامعة المقدرة والدافعية إلنجاز العملتمتلك  .6

5. 
تؤكد إدارة الجامعة على أن للثقافة التنظيمية المميزة دورا مهما في مواجهة 

 المخاطر التي تواجهها الجامعة
0.66 .000 

 000. 0.84 الناتجة عن أعمالها الجامعة المخاطرتتحمل إدارة  .5
 000. 0.81 المخاطر دون تردد للحد من نتائجهاتواجه إدارة الجامعة  .6
 000. 0.76 تمتلك إدارة الجامعة روح المجازفة للوصول إلى النتائج المطلوبة .7

 000 1 المجموع الكلي
 التفرد الثالث:المجال 

 000. 0.75 تستثمر اإلدارة موارد الجامعة بكفاءة من خالل طرق جديدة .1
 000. 0.54 العاملين فيها للعمل بجدتوجه إدارة الجامعة  .5
 000. 0.8 .تنفرد الجامعة بأنها سباقة في السعي للحصول على شهادة االعتماد .6
 000. 0.8 .تخصص إدارة الجامعة جائزة سنوية لألفكار الريادية التي ترتقي باألداء .5
 000. 0.73 نجزت تحرص إدارة الجامعة على توظيف التكنولوجيا في أعمالها للتميز بما .5
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 تفعة،مر كانت ت أن قيم معامالت االرتباط بيرسون لجميع فقرات المجاال (1)يالحظ من الجدول 

 (،اإلدارية )الريادةوهذا يعزز من صدق االتساق الداخلي ألداة  (،1.55- 1.96)وقد تراوحت ما بين 

 وأنها تتمتع بصدق بناء مناسب.

  

 الفقرات م
معامل 
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

6. 
تبحث إدارة الجامعة عن أساليب جديدة غير مسبوقة لتقديم خدمات للمجتمع 

 المحلي
0.78 .000 

 000. 0.83 تستخدم إدارة الجامعة وسائل االتصال الحديثة في تقديمها للخدمات .7
 000 1 المجموع الكلي

 المبادرة المجال الرابع:

1. 
تمتلك إدارة الجامعة المقدرة على المبادرة بتقديم رؤى لمواجهة المواقف 

 المستجدة
0.92 .000 

5. 
العاملين فيها على تقديم المبادرات لالرتقاء بالعملية  إدارة الجامعةتشجيع 

 التعليمية بما يميزها
0.89 .000 

 000. 0.82 .للتطورات في مجال العملالستجابة السريعة اتحرص إدارة الجامعة على  .6
 000. 0.66 تعد اإلدارة خططا وسيناريوهات لمواجهة األزمات والمخاطر المتوقعة في العمل .5

5. 
تمتلك إدارة الجامعة أدوات مناسبة للتعرف على المشكالت التي قد يواجهها 

 العاملون في الجامعة
0.85 .000 

 000. 0.59 .تتجاوز متطلبات العملتقوم إدارة الجامعة بأفعال  .6
 000 1 المجموع الكلي
 اإلنجاز الخامس:المجال 

 000. 0.78 تحرص إدارة الجامعة على إنجاز أعمالها في المواعيد المحددة .1
 000. 0.88 هي نجاحات للجامعة ككل تحققهاتؤكد إدارة الجامعة على أن النجاحات التي  .5
 000. 0.91 على إنجازها بالشكل الصحيح الصعبة وتحرصتتحدى إدارة الجامعة المهمات  .6
 000. 0.78 تمتلك إدارة الجامعة المقدرة على اختيار الطرق المناسبة إلنجاز المهمات .5
 000. 0.87 تسعى إدارة الجامعة إلى توفير كل ما يسهم في تحسين األداء في الجامعة .5

 000 1 المجموع الكلي
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 (0) جدولال
 أداة الدراسةمعامالت الرتباط بين مجالت 

ا ، حصائيإأن قيم معامالت االرتباط بين المجاالت كانت مرتفعة ودالة ( 5الجدول ) ويالحظ من

 وهذا يعزز من صدق االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة.

 )استبانة الريادة اإلدارية( األولى: الدراسة ةثبات أدا

 ولكما هو موضح بالجد الثبات،نوعين من  باستخدامالباحثة  قامتوللتحقق من ثبات األداة،  

 كاآلتي:وهي  ( أدناه6)

 أداة الدراسة. )دقة( من ثباتاستخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية للتحقق  .1

( للتحقق Cronbach’s alpha)الفا طريقة االتساق الداخلي باستخدام معامل كرونباخ   .5

 أداة الدراسة. )دقة( تمن ثبا

  

  مجالت اداة الدراسة
داة الكليةاأل  المجالت األول الثاني الثالث الرابع الخامس 

1.95 
.000 

1.81 
.000 

1.85 
.000 

1.81 
.000 

1.91 
.000 

 معامل االرتباط بيرسون 1
 مستوى الداللة

 األول
 

1.95 
.000 

1.81 
.000 

1.87 
.000 

1.75 
.000 

1 
.000 

1.91 
.000 

االرتباط بيرسونمعامل   
 الثاني مستوى الداللة

1.91 

.000 
1.85 

.000 
1.87 

.000 
1 

.000 
1.75 

.000 
1.81 

.000 
 معامل االرتباط بيرسون

 الثالث مستوى الداللة

1.95 

.000 
1.88 

.000 
1 

.000 
1.87 

.000 
1.87 
.000 

1.85 

.000 
 معامل االرتباط بيرسون

 الرابع مستوى الداللة

1.91 
.000 

1 
.000 

1.88 

.000 
1.85 

.000 
1.81 

.000 
1.81 

.000 
 معامل االرتباط بيرسون

 الخامس مستوى الداللة

1 
1.91 
.000 

1.95 
.000 

1.91 
.000 

1.95 
.000 

1.95 
.000 

 معامل االرتباط بيرسون
 مستوى الداللة

األداة 
 الكلية
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 (3جدول )ال
 اإلدارية(قيم معامالت ثبات أداة الدراسة )الريادة 

أن جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة، وهذا يعزز من دقة األداة ( 6) الجدول ويالحظ من

 أغراض الدراسة.ومناسبتها للتطبيق لتحقيق 

 استبانة دافعية اإلنجاز الثانية:األداة 

دافعية اإلنجاز ر تغيستبانة بالرجوع الى استبانات الدراسات السابقة المتعلقة بمتطوير هذه االتم 

، (5119( ودراسة سوالمة )5118( ودراسة الهاجري )5118مثل دراسة أبو شقرة وسالمة وجبران )

 .(1) كما في الملحق مجاالت،( 6( فقرة موزعة على )65والتي تكونت بصورتها األولية من )

 )استبانة دافعية اإلنجاز( :الثانية الدراسةة صدق أدا

 الصدق الظاهري

( 15تم التحقق من الصدق الظاهري لألداة الثانية )استبانة دافعية اإلنجاز( بعرضها على )

في العلوم التربوية وذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  تخصصينمحكما  من الم

وطلب إليهم الحكم على مدى صالحية الفقرات ، (2المدرجة أسماؤهم في الملحق ) ردنية والعربيةاأل

ومدى حاجتها إلى التعديل أو اإلضافة أو الحذف، وبناء عليه فقد تم اإلبقاء على الفقرات التي 

، بموافقة األغلبية وقد تم حذف الفقرات التي لم تحظ( أو أكثر، %81حصلت على موافقتهم بنسبة )

 التجزئة النصفية معامل ثبات كرونباخ ألفا المجال
1 1.95 1.95 
5 1.91 1.89 
6 1.86 1.85 
5 1.88 1.87 
5 1.91 1.91 
 1.96 1.98 ككلاألداة 
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( مجال، كما في  6( فقرة موزعة على )55كونة من )وبذلك أصبحت االستبانة بصورتها النهائية م

 (.6الملحق )

 الداخلي(صدق البناء )صدق التساق 

راسة للتعرف الدعينة قامت الباحثة بتطبيقها على  الدراسة،داة بعد التحقق من الصدق الظاهري أل

 بيرسون ويوضح الجدول قيم معامالت االرتباطداة وذلك من خالل صدق االتساق الداخلي لألإلى 

 تحليل معامل االرتباط لفقرات المجاالت الستبانة دافعية اإلنجاز (5)

 (4الجدول )
 تحليل معامل الرتباط لفقرات مجالت )دافعية اإلنجاز(

 الفقرات م
معامل 

 رتباطال 
مستوى 
 الدللة

 الطموح والمثابرة األول:المجال 
 000. 1.76 الجامعة.أبذل ما في وسعي لتحقيق أهدافي في  .1
 000. 1.71 أنجز األعمال الموكلة لي على أفضل وجه. .5
 000. 1.75 أعتقد أن الوصول إلى مركز مرموق في الجامعة يكون بالجد والعمل. .6
 000. 1.78 أسعى لتحقيق الخطط التي أضعها. .5
 000. 1.75 بالتنافس والتحدي في الجامعة.أختار األعمال التي تتسم  .5
 000. 1.85 كإداري في الجامعة.عتقد أنني مجتهد ومثابر في عملي أ .6

7. 
 في تساهم إضافية ومهام تطوعية بأنشطة بالمساهمة الرغبة أبدي
 000. 1.77 .المجتمع خدمة

 000. 1.81 في الجامعة. الترقية فرص على للحصول أسعى .8

9. 
 التي ترشحني الجامعة بالدورات التدريبية االلتحاق على أحرص

 .لحضورها
1.75 .000 

  1 المجموع الكلي
 المجال الثاني: القدرة على تحمل المسؤولية

 000. 1.85 أستطيع العمل لوقت طويل في الجامعة. .1
 000. 1.88 أرغب في إنجاز األعمال التي تتطلب االلتزام بالمسؤولية .5
 000. 1.85 إنجاز العمل الذي أقوم به مهما كانت صعوبته.أصر على  .6
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 تفعة،مر ( أن قيم معامالت االرتباط بيرسون لجميع فقرات المجاالت كانت 5يالحظ من الجدول )

 (،اإلدارية )الريادةوهذا يعزز من صدق االتساق الداخلي ألداة  (،1.56- 1.89)وقد تراوحت ما بين 

 وأنها تتمتع بصدق بناء مناسب.

  

 الفقرات م
معامل 
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

 000. 1.89 الجامعة.أشعر باالرتياح عندما أنجز المهمات الموكلة إلي في  .5
 000. 1.79 أقوم بأداء عملي في الوقت المحدد. .5

  1 المجموع الكلي
 بالنفس واحترام الذاتالمجال الثالث: الثقة 

 000. 1.79 أسعى نحو النجاح ألنه يحقق لي االحترام في الجامعة. .1

 000. 1.77 أشعر بالفخر بما امتلك من كفايات مهنية. .5

6. 
تسود الثقة والتقدير المتبادل عالقاتي مع رؤسائي في العمل في 

 الجامعة.
1.69 .000 

 000. 1.56 بالفشل.شعر أأعترف بأخطائي دون أن  .5

 000. 662.** أتحدث لآلخرين بفخر عن إنجازاتي في الجامعة. .5

 000. 1.85 الجامعة.أشعر بتقديري لذاتي نتيجة لعملي في  .6

 000. 1.81 .لجامعتي بانتمائي فتخرأو  أعتز .7

 000. 1.86 .ويحترمونه عملي زمالئي يقدر .8

  1 المجموع الكلي



56 
 

 (5)الجدول 
 الدراسةمعامالت الرتباط بين مجالت أداة 

ا ، حصائيإأن قيم معامالت االرتباط بين المجاالت كانت مرتفعة ودالة  (5الجدول ) منويالحظ 

 الداخلي لفقرات أداة الدراسة.وهذا يعزز من صدق االتساق 

 )استبانة دافعية اإلنجاز( الثانية: الدراسة ةثبات أدا

ل هو موضح بالجدو  الثبات كمانوعين من باستخدام الباحثة  قامتوللتحقق من ثبات األداة، 

 كاآلتي: أدناه وهي

 الدراسة.أداة  )دقة( من ثباتللتحقق التجزئة النصفية طريقة استخدمت الباحثة  .1

( للتحقق من Cronbach’s alpha)الفا طريقة االتساق الداخلي باستخدام معامل كرونباخ  .5

 الدراسة.ثبات )دقة( أداة 

  

 مجالت أداة الدراسة
 المجالت

 األول الثاني الثالث األداة الكلية

1.95 
.000 

1.85 
.000 

1.8 
.000 

1 
.000 

 معامل االرتباط بيرسون
 األول مستوى الداللة

1.91 
.000 

1.75 
.000 

1 
.000 

1.8 
.000 

 معامل االرتباط بيرسون
 الثاني مستوى الداللة

1.95 
.000 

1 
.000 

1.78 
.000 

1.85 

.000 
 معامل االرتباط بيرسون

 الثالث مستوى الداللة

1 
1.95 
.000 

1.91 

.000 
1.95 
.000 

 معامل االرتباط بيرسون
 األداة الكلية مستوى الداللة
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 )دافعية اإلنجاز( قيم معامالت ثبات أداة الدراسة
 التجزئة النصفية معامل ثبات كرونباخ ألفا المجال
1 1.9 1.89 
5 1.89 1.86 
6 1.88 1.96 
 1.95 1.96 ككلاألداة 

أن جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة، وهذا يعزز من دقة األداة  (6من الجدول ) ويالحظ

 ومناسبتها للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة.

  إجراءات الدراسة

 وفق اإلجراءات اآلتية: تنفيذ الدراسةتم 

الجامعة األردنية التي تثبت عدم وجود دراسات الحصول على ورقة البراءة البحثية من مكتبة  .1

 سابقة لنفس عنوان الدراسة الحالية.

 االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية. .5

 فراد مجتمع الدراسة وعينتها.أتحديد  .6

 الدراسة والتأكد من صدقهما وثباتهما. يتطوير أدات .5

الحصول على كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط موجه إلى وزارة التعليم العالي  .5

 والبحث العلمي 

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجه إلى الجامعات  .6

 الخاصة التي تم تطبيق الدراسة فيها 

 تطبيق أداتي الدراسة على العينة.  .7

 ئج وتحليلها وعرضها ومناقشتها.رصد النتا .8

 تقديم التوصيات التي تم التوصل إليها من خالل نتائج هذه الدراسة. .9

 (6الجدول )
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 المعالجة اإلحصائية

 الباحثة باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية: قامتلتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها 

استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ي تملإلجابة عن السؤالين األول والثان .1

 والرتبة.والدرجة 

عرف حصائية لتاستخدام معامل ارتباط بيرسون، والجداول اإل تم لإلجابة عن السؤال الثالث .5

 رتباط.داللة قيمة معامل اال

ومعامل االتساق الداخلي التجزئة النصفية استخدام  تم ولتحقق من ثبات أداتي الدراسة .6

 كرونباخ ألفا.
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

في  درجة توافر الريادة اإلداريةإلى تعرف  تالتي هدف الدراسةتضمن هذا الفصل عرض نتائج 

 ة نظرهالجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بدافعية اإلنجاز من وج

 وتم ذلك من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة، وفيما يلي عرض النتائج: ،القيادات األكاديمية
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ة ـة الخاصـات األردنيـالريادة اإلدارية في الجامعما درجة توافر النتائج المتعلقة بالسؤال األول: "
 ؟"القيادات األكاديميةان من وجهة نظر ـة عمـي العاصمـف

لقيادات الإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

درجة توافر الريادة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة مجاالت  على األكاديمية

 (.7، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )نظرهم وجهة من العاصمة عمان

 (7جدول )ال
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على مجالت درجة توافر الريادة اإلدارية 

 في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان مرتبة تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية

 (5ة العظمى من )درج* ال

 المجالت الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي*

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 1.66 5.11 نجازاإل 5 1
 مرتفعة 1.65 5.15 التفرد 6 5
 مرتفعة 1.66 6.96 المبادرة 5 6
 المخاطرة والمجازفة 5 5

 
 مرتفعة 1.75 6.86

 مرتفعة 1.85 6.81 اإلبداع 1 5
 مرتفعة 1.65 6.95 ككلدرجة توافر الريادة اإلدارية 
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وانحراف  (01.0)بمتوسط حسابي المرتبة األولى جاء بقد مجال "اإلنجاز" أن  (7)يبين الجدول 

وانحراف  (0102)بمتوسط حسابي في المرتبة الثانية "التفرد" ، وجاء وبدرجة مرتفعة (0100)معياري 

( 6.69بمتوسط حسابي ) الثالثةفي المرتبة مجال "المبادرة "  وجاءوبدرجة مرتفعة،  (0100معياري )

 الرابعةفي المرتبة " المخاطرة والمجازفة مجال "وجاء ، مرتفعةوبدرجة ( 1.66وانحراف معياري )

في  "اإلبداع" ، وجاء مجال مرتفعةوبدرجة ( 1.75( وانحراف معياري )6.86بمتوسط حسابي )

المتوسط  بلغمرتفعة، وقد وبدرجة  (1.85( وانحراف معياري )6.8بمتوسط حسابي )المرتبة األخيرة 

مجاالت درجة توافر الريادة اإلدارية في الجامعات األردنية  أفراد الدراسة علىالحسابي لتقديرات 

 .مرتفعةوبدرجة  (0102)بانحراف معياري  (51.2)ككل الخاصة في محافظة العاصمة عمان 

جاالت ملتقديرات أفراد الدراسة على تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  كما

انت حيث ك ،درجة توافر الريادة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان

 التالي:على النحو 

 اإلبداع المجال األول:

 مجال أفراد الدراسة على فقرات لتقديراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  حسابتم 

 (.8اإلبداع، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )

 (8جدول )ال
 اا أفراد الدراسة على فقرات مجال اإلبداع مرتبة تنازلي المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي*

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 6 
باالنفتاح على األفكار الجيدة يتميز جو العمل بالجامعة 

 مرتفعة 0.87 4.10 الجديدة.

 مرتفعة 0.93 4.00 تمتلك إدارة الجامعة المقدرة على اإلبداع لتحقيق التميز. 5 2
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي*

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

3 6 
تحفز إدارة الجامعة العاملين على إيجاد حلول إبداعية 

 .تواجههمللمشكالت التي 
 مرتفعة 0.97 3.83

المقدرة على توقع مشكالت العمل قبل تمتلك إدارة الجامعة  5 4
 حدوثها.

 مرتفعة 0.88 3.77

 مرتفعة 0.98 3.75 تحرص إدارة الجامعة على المرونة في إنجازها للمهمات 7 5
 متوسطة 0.04 3.60 تبتعد إدارة الجامعة عن تقليد اآلخرين في إنجاز العمل. 5 6

7 1 
المهمات توظف إدارة الجامعة طرقا  غير مألوفة ألداء 

 الوظيفية.
 متوسطة 1.01 3.58

 مرتفعة 821. 3.80 المجال ككل 
 (5ة العظمى من )درجال*

يتميز جو العمل بالجامعة باالنفتاح على ( والتي تنص على "6الفقرة )أن  (8)الجدول  نيبي

( 1.87)( وانحراف معياري 5.1بمتوسط حسابي )المرتبة األولى جاءت بقد  األفكار الجيدة الجديدة"

( التي تنص على "تمتلك إدارة الجامعة المقدرة على اإلبداع لتحقيق 5الفقرة )وجاءت . وبدرجة مرتفعة

، بينما ( وبدرجة مرتفعة1.96( وانحراف معياري )5.11)بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي التميز" 

داء المهمات الوظيفية" ( والتي تنص على "توظف إدارة الجامعة طرقا  غير مألوفة أل1الفقرة ) جاءت

، وقد بلغ ( وبدرجة متوسطة1.11( وانحراف معياري )6.56)المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ب

( واالنحراف المعياري 6.81)ككل  هذا المجال على فقرات الدراسةأفراد المتوسط الحسابي لتقديرات 

 .مرتفعةوبدرجة ، (1.85)

 المخاطرة والمجازفة المجال الثاني:

 مجال أفراد الدراسة على فقرات لتقديراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  حسابتم 

 (.9المخاطرة والمجازفة، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )
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 (9جدول )ال
جازفة المخاطرة والممجال المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات 

 تنازلياا مرتبة 

 (5ة العظمى من )درجال* 

تمتلك إدارة الجامعة المقدرة والدافعية إلنجاز ( والتي تنص على "6الفقرة )أن  (.)الجدول  نيبي

. مرتفعة وبدرجة( 1.85( وانحراف معياري )5.56بمتوسط حسابي )المرتبة األولى جاءت بقد  العمل"

بالمرتبة الناتجة عن أعمالها"  الجامعة المخاطرتتحمل إدارة ( والتي تنص على "5الفقرة )وجاءت 

( 5الفقرة ) جاءت، بينما ( وبدرجة مرتفعة1.79( وانحراف معياري )5.16)الثانية بمتوسط حسابي 

المرتبة بوالتي تنص على "تبحث اإلدارة باستمرار عن المبادرات الجديدة رغم أنها تتسم بالمخاطرة" 

بلغ المتوسط  ، وقدوبدرجة متوسطة (1.16( وانحراف معياري )6.55)األخيرة بمتوسط حسابي 

(، 1.75( وانحراف معياري )6.86)ككل  هذا المجال على فقرات الدراسةأفراد الحسابي لتقديرات 

 .مرتفعةوبدرجة 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي*

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.82 4.23 تمتلك إدارة الجامعة المقدرة والدافعية إلنجاز العمل 3 1
 مرتفعة 0.79 4.03 الناتجة عن أعمالها الجامعة المخاطرتتحمل إدارة  5 5

التنظيمية المميزة دورا تؤكد إدارة الجامعة على أن للثقافة  4 6
 مهما في مواجهة المخاطر التي تواجهها الجامعة

 مرتفعة 0.79 4.02

 مرتفعة 0.83 3.89 تواجه إدارة الجامعة المخاطر دون تردد للحد من نتائجها 6 5

5 1 
تتحمل إدارة الجامعة تباعات قراراتها في سبيل تحقيق 

 مرتفعة 0.98 3.74 األهداف المنشودة للجامعة على المدى البعيد

6 7 
تمتلك إدارة الجامعة روح المجازفة للوصول إلى النتائج 

 المطلوبة
 مرتفعة 0.9 3.67

7 2 
تبحث اإلدارة باستمرار عن المبادرات الجديدة رغم أنها تتسم 

 .بالمخاطرة
 متوسطة 1.06 3.45

 مرتفعة 0.72 3.86 المجال ككل
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 التفرد المجال الثالث:

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات مجال

 (.11الجدول )التفرد، حيث كانت كما هي موضحة في 

 (01جدول )ال
 ة تنازلياا التفرد مرتب مجال على فقراتأفراد الدراسة  لتقديراتلمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ا

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 *الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 6 
تنفرد الجامعة بأنها سباقة في السعي للحصول على 

 شهادة االعتماد.
 مرتفعة 0.90 4.34

تحرص إدارة الجامعة على توظيف التكنولوجيا في  5 5
 أعمالها للتميز بما تنجز

 مرتفعة 0.63 4.31

6 7 
تستخدم إدارة الجامعة وسائل االتصال الحديثة في 

 تقديمها للخدمات
 مرتفعة 0.73 4.28

 مرتفعة 0.92 4.29 توجه إدارة الجامعة العاملين فيها للعمل بجد 5 5

5 6 
تبحث إدارة الجامعة عن أساليب جديدة غير مسبوقة 

 لتقديم خدمات للمجتمع المحلي
 مرتفعة 0.80 3.99

6 1 
تستثمر اإلدارة موارد الجامعة بكفاءة من خالل طرق 

 جديدة
 متوسطة 0.87 3.60

7 5 
تخصص إدارة الجامعة جائزة سنوية لألفكار الريادية 

 التي ترتقي باألداء.
 متوسطة 1.20 3.54

 مرتفعة 0.64 4.05 المجال ككل 

 (5ة العظمى من )درجال* 

تنفرد الجامعة بأنها سباقة في السعي للحصول ( التي تنص على "6الفقرة )أن  (0.)الجدول  يبين

( 1.91) ( وانحراف معياري5.56بمتوسط حسابي )قد جاءت بالمرتبة األولى  االعتماد" شهادةعلى 

( التي تنص على "تحرص إدارة الجامعة على توظيف التكنولوجيا 5الفقرة ). وجاءت وبدرجة مرتفعة

 (1.66( وانحراف معياري )5.61)بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي في أعمالها للتميز بما تنجز" 
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( والتي تنص على "تخصص إدارة الجامعة جائزة سنوية لألفكار 5الفقرة )، بينما جاءت وبدرجة مرتفعة

( 01.5( وانحراف معياري )6.55)بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي الريادية التي ترتقي باألداء" 

، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات هذا المجال ككل وبدرجة متوسطة

 ، وبدرجة مرتفعة.(1.65عياري )( وانحراف م5.15)

 المبادرة المجال الرابع: 

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات مجال

 (.11المبادرة، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )

 (11جدول )ال
 بة تنازلياا مرت المبادرةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات مجال 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي*

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 5 
تعد اإلدارة خططا وسيناريوهات لمواجهة األزمات 

 .والمخاطر المتوقعة في العمل
 مرتفعة 1.71 5.55

5 6 
الستجابة السريعة للتطورات اتحرص إدارة الجامعة على 

 .في مجال العمل
 مرتفعة 1.69 5.19

6 1 
تمتلك إدارة الجامعة المقدرة على المبادرة بتقديم رؤى 

 مرتفعة 1.75 5.16 .لمواجهة المواقف المستجدة

5 5 
العاملين فيها على تقديم المبادرات  إدارة الجامعةتشجيع 

 .لالرتقاء بالعملية التعليمية بما يميزها
 مرتفعة 1.97 5.15

 متوسطة 0.80 3.63 تقوم إدارة الجامعة بأفعال تتجاوز متطلبات العمل. 6 5

6 5 
تمتلك إدارة الجامعة أدوات مناسبة للتعرف على 
 .المشكالت التي قد يواجهها العاملون في الجامعة

 متوسطة 0.92 3.60

 مرتفعة 1.66 6.96 المجال ككل 
 (5*الدرجة العظمى من )

تعد اإلدارة خططا وسيناريوهات لمواجهة ( التي تنص على "5الفقرة )( أن 11) الجدول يبين

( وانحراف 5.55بمتوسط حسابي )قد جاءت بالمرتبة األولى األزمات والمخاطر المتوقعة في العمل" 
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( والتي تنص على "تحرص إدارة الجامعة على 6الفقرة ). وجاءت وبدرجة مرتفعة( 1.7معياري )

( وانحراف 5.19)بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي الستجابة السريعة للتطورات في مجال العمل" ا

( والتي تنص على "تمتلك إدارة الجامعة 5الفقرة )، بينما جاءت ( وبدرجة مرتفعة1.69معياري )

رة بمتوسط بالمرتبة األخيللتعرف على المشكالت التي قد يواجهها العاملون في الجامعة" أدوات مناسبة 

، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات ( وبدرجة متوسطة1.95( وبانحراف معياري )6.61حسابي )

 ، وبدرجة مرتفعة.(1.66( وانحراف معياري)6.96)أفراد الدراسة على فقرات هذا المجال ككل 

 اإلنجاز الخامس:المجال 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات مجال 

 (.15، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )اإلنجاز

 (10جدول )ال
 تنازلياا ة مرتباإلنجاز المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات مجال 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي*

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 هي تحققهاتؤكد إدارة الجامعة على أن النجاحات التي  5 1
 نجاحات للجامعة ككل.

 مرتفعة 0.86 4.26

5 5 
تسعى إدارة الجامعة إلى توفير كل ما يسهم في تحسين 

 األداء في الجامعة.
 مرتفعة 0.81 4.12

6 1 
تحرص إدارة الجامعة على إنجاز أعمالها في المواعيد 

 المحددة.
 مرتفعة 0.59 4.07

على  الصعبة وتحرصتتحدى إدارة الجامعة المهمات  6 6
 إنجازها بالشكل الصحيح.

 مرتفعة 0.76 4.07

5 5 
تمتلك إدارة الجامعة المقدرة على اختيار الطرق المناسبة 

 .إلنجاز المهمات
 مرتفعة 0.86 3.98

 مرتفعة 0.66 4.10 المجال ككل 
 (5ة العظمى من )درجال*
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( والتي تنص على "تؤكد إدارة الجامعة على أن النجاحات التي 5( أن الفقرة )15) الجدول يبين

( وانحراف 5.56بمتوسط حسابي )قد جاءت بالمرتبة األولى للجامعة ككل"  هي نجاحات تحققها

( والتي تنص على "تسعى إدارة الجامعة إلى 5الفقرة ). وجاءت ( وبدرجة مرتفعة1.86معياري )

( وانحراف 5.15)بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي توفير كل ما يسهم في تحسين األداء في الجامعة" 

( والتي تنص على "تمتلك إدارة الجامعة 5الفقرة )، بينما جاءت ( وبدرجة مرتفعة1.81معياري )

( 6.98) بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابيالمقدرة على اختيار الطرق المناسبة إلنجاز المهمات" 

، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد الدراسة على مرتفعة( وبدرجة 1.86) وانحراف معياري

 ، وبدرجة مرتفعة.(1.66) ( وانحراف معياري05.1)فقرات هذا المجال ككل 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

ات ـالجامع في القيادات األكاديمية دىـما مستوى دافعية اإلنجاز لالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: "
 "؟رهمـة نظـة من وجهـة الخاصـاألردني

لقيادات ا، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات السؤاللإلجابة عن هذا 

، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول لديهممستوى دافعية اإلنجاز مجاالت  على األكاديمية

(16.) 

 (13جدول )ال
إلنجاز ا المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على مجالت مستوى دافعية

 لـدى القيادات األكاديمية في الجامعـات األردنيـة الخاصـة مرتبة تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية

 (5ة العظمى من )درج* ال

 المجالت الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي*

النحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 0.66 4.53 القدرة على تحمل المسؤولية   5 1
 مرتفع 1.57 5.55 الطموح والمثابرة 1 5

 مرتفع 0.59 4.34 الثقة بالنفس واحترام الذات 6 6
 مرتفع 1.56 5.56 ككلمستوى دافعية اإلنجاز 
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 بمتوسطالمرتبة األولى جاء بقد " القدرة على تحمل المسؤولية  مجال "أن  (5.)يبين الجدول 

في المرتبة " الطموح والمثابرة"، وجاء وبمستوى مرتفع (1.66( وانحراف معياري )5.56)حسابي 

الثقة بالنفس مجال " وجاءوبمستوى مرتفع،  (1.57( وانحراف معياري )5.55)بمتوسط حسابي الثانية 

وبمستوى ( 1.59( وانحراف معياري )5.65)بمتوسط حسابي المرتبة األخيرة في " واحترام الذات

 لديهمز مجاالت مستوى دافعية اإلنجا علىأفراد الدراسة المتوسط الحسابي لتقديرات  بلغمرتفع، وقد 

 .وبمستوى مرتفع (0120)بانحراف معياري  (0105) ككل

جاالت ملتقديرات أفراد الدراسة على تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  كما

 التالي:حيث كانت على النحو  ،لديهممستوى دافعية اإلنجاز 

 الطموح والمثابرة المجال األول:

 مجال أفراد الدراسة على فقرات لتقديراتالحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطاتتم حساب 

 (.15، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )والمثابرةالطموح 

 (14جدول )ال
ابرة الطموح والمثأفراد الدراسة على فقرات مجال  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات

 مرتبة تنازلياا 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي*

النحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 0.60 4.65 الجامعة.أبذل ما في وسعي لتحقيق أهدافي في  1 1
 مرتفع 0.70 4.64 أنجز األعمال الموكلة لي على أفضل وجه. 2 2
 مرتفع 0.70 4.62 كإداري في الجامعة.اعتقد أنني مجتهد ومثابر في عملي  6 3

4 9 
أحرص على االلتحاق بالدورات التدريبية التي ترشحني 

 مرتفع 0.70 4.56 الجامعة لحضورها.

 مرتفع 0.70 4.47 أسعى لتحقيق الخطط التي أضعها. 4 5
 مرتفع 0.90 4.33 أسعى للحصول على فرص الترقية في الجامعة. 8 6
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي*

النحراف 
 المعياري

 المستوى

7 7 
بالمساهمة بأنشطة تطوعية ومهام إضافية أبدي الرغبة 

 تساهم في خدمة المجتمع.
 مرتفع 0.90 4.28

 مرتفع 0.80 4.28 أختار األعمال التي تتسم بالتنافس والتحدي في الجامعة. 5 7

9 3 
أعتقد أن الوصول إلى مركز مرموق في الجامعة يكون 

 بالجد والعمل.
 مرتفع 0.90 4.27

 مرتفع 1.6 5.55 المجال ككل 
 (5*الدرجة العظمى من )

أبذل ما في وسعي لتحقيق أهدافي في ( والتي تنص على "1الفقرة )أن  (0.) الجدول نيبي

وبمستوى ( 1.61( وانحراف معياري )5.65بمتوسط حسابي )المرتبة األولى جاءت بقد  الجامعة"

 بالمرتبة( والتي تنص على "أنجز األعمال الموكلة لي على أفضل وجه" 5الفقرة )وجاءت . مرتفع

( 6الفقرة ) جاءتوبمستوى مرتفع، بينما ( 1.7( وانحراف معياري )5.65)الثانية بمتوسط حسابي 

رتبة المبوالتي تنص على "أعتقد أن الوصول إلى مركز مرموق في الجامعة يكون بالجد والعمل" 

وبمستوى مرتفع، وقد بلغ المتوسط الحسابي ( 1.9( وانحراف معياري)5.57)سط حسابي األخيرة بمتو 

، وبمستوى (01.6( وانحراف معياري)5.55)ككل  هذا المجال على فقرات الدراسةأفراد لتقديرات 

 .مرتفع

 القدرة على تحمل المسؤولية   المجال الثاني:

 مجال أفراد الدراسة على فقرات لتقديراتالحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطاتتم حساب 

 (.15القدرة على تحمل المسؤولية، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )
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 (01جدول )ال
حمل القدرة على تمجال على فقرات أفراد الدراسة  لتقديراتلمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ا

 تنازلياا  مرتبةالمسؤولية 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 *الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى

أشعر باالرتياح عندما أنجز المهمات الموكلة إلي في  5 1
 الجامعة.

 مرتفع 0.74 4.71

 مرتفع 1.67 5.58 .أرغب في إنجاز األعمال التي تتطلب االلتزام بالمسؤولية 5 5
 مرتفع 0.76 4.49 العمل الذي أقوم به مهما كانت صعوبته.أصر على إنجاز  6 6
 مرتفع 0.96 4.47 أستطيع العمل لوقت طويل في الجامعة. 1 5
 مرتفع 0.78 4.42 أقوم بأداء عملي في الوقت المحدد. 5 5

 مرتفع 0.66 4.53 المجال ككل

 (5ة العظمى من )درجال* 

" أشعر باالرتياح عندما أنجز المهمات ( والتي تنص على 5الفقرة )أن  (2.)الجدول  نيبي

( وانحراف معياري 5.71بمتوسط حسابي )المرتبة األولى جاءت بقد الموكلة إلي في الجامعة" 

( والتي تنص على "أرغب في إنجاز األعمال التي تتطلب 5الفقرة )وجاءت . وبمستوى مرتفع( 1.75)

وبمستوى  (1.67( وانحراف معياري )5.58)رتبة الثانية بمتوسط حسابي بالم االلتزام بالمسؤولية"

ة المرتبة األخير ب" أقوم بأداء عملي في الوقت المحددالتي تنص على " (5الفقرة ) جاءتمرتفع، بينما 

وبمستوى مرتفع، وقد بلغ المتوسط الحسابي  (1.78( وانحراف معياري)5.55)بمتوسط حسابي 

، وبمستوى (1.66( وانحراف معياري)5.56)ككل  هذا المجال على فقرات الدراسةأفراد لتقديرات 

 .مرتفع

 الثقة بالنفس واحترام الذات المجال الثالث:

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات مجال

 (.16الذات، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول ) واحترامالثقة بالنفس 
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 (16جدول )ال
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات مجال الثقة بالنفس 

 واحترام الذات مرتبة تنازلياا 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي*

النحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 0.59 4.58 فتخر بانتمائي لجامعتي.أأعتز و  7 1
 مرتفع 1.76 4.52 أسعى نحو النجاح ألنه يحقق لي االحترام في الجامعة 1 5
 مرتفع 1.9 4.45 متلك من كفايات مهنية.أأشعر بالفخر بما  2 6

6 3 
تسود الثقة والتقدير المتبادل عالقاتي مع رؤسائي في العمل 

 في الجامعة.
 مرتفع 1.65 4.45

 مرتفع 1.65 4.35 شعر بالفشل.أأعترف بأخطائي دون أن  4 5
 مرتفع 0.84 4.34 يقدر زمالئي عملي ويحترمونه. 8 6

7 
6 
 مرتفع 1.85 4.23 بتقديري لذاتي نتيجة لعملي في الجامعة أشعر 

 مرتفع 0.94 3.81 أتحدث لآلخرين بفخر عن إنجازاتي في الجامعة. 5 8
 مرتفع 1.59 5.65 المجال ككل 

 (5ة العظمى من )درجال* 

ءت جاقد  "أعتز وافتخر بانتمائي لجامعتي"( والتي تنص على 7) الفقرةأن  (0.)الجدول  نيبي

الفقرة وجاءت . وبمستوى مرتفع( 1.59( وانحراف معياري )5.58بمتوسط حسابي )المرتبة األولى ب

ية بمتوسط بالمرتبة الثان في الجامعة" ( والتي تنص على "أسعى نحو النجاح ألنه يحقق لي االحترام1)

التي تنص على  (5الفقرة ) جاءتوبمستوى مرتفع، بينما ( 1.67( وانحراف معياري )5.55)حسابي 

( وانحراف 6.81)المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ب" أتحدث لآلخرين بفخر عن إنجازاتي في الجامعة"

هذا  فقرات على الدراسةأفراد لحسابي لتقديرات وبمستوى مرتفع، وقد بلغ المتوسط ا( 1.95معياري)

 .، وبمستوى مرتفع(1.59) ( وانحراف معياري5.65)ككل  المجال
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

( α≤ 0.0.مستوى ) دة عنـة احصائيـالقة ذات دللـع هـل توجـدبالسؤال الثالث: " المتعلقةالنتائج 
 مستوىان و ـة عمـة في العاصمـة الخاصـات األردنيـفي الجامع ةـادة اإلداريـالري درجة توافر بين

 "؟لدى القيادات األكاديمية دافعية اإلنجاز
 ( بين متوسطات تقديراتPearsonلإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب معامالت ارتباط بيرسون )

في العاصمـة عمـان  توافر الريـادة اإلداريـة في الجامعـات األردنيـة الخاصـةلدرجة  أفراد الدراسة

 (. 7.، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )لديهمدافعية اإلنجاز  مستوىعلى وتقديراتهم 

 (17جدول )ال
أفراد الدراسة لدرجة توافر الريـادة اإلداريـة  ( بين متوسطات تقديراتPearsonمعامالت ارتباط بيرسون )

 عمـان وتقديراتهم على مستوى دافعية اإلنجاز لديهمفي الجامعـات األردنيـة الخاصـة في العاصمـة 
 دافعية اإلنجاز                  

   توافر الريـادة اإلداريـة
الطموح  اإلحصائي

 والمثابرة
القدرة على تحمل 

 المسؤولية
الثقة بالنفس 
 واحترام الذات

دافعية اإلنجاز لدى 
 القيادات األكاديمية

 اإلبداع
 691. 671. 541. 0.70 قيمة معامل االرتباط
 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* الداللة اإلحصائية

 المخاطرة والمجازفة
 711. 751. 531. 691. قيمة معامل االرتباط
 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* الداللة اإلحصائية

 التفرد
 711. 711. 641. 651. قيمة معامل االرتباط
 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* الداللة اإلحصائية

 المبادرة
 751. 791. 601. 701. قيمة معامل االرتباط
 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* الداللة اإلحصائية

 نجازاإل 
 721. 741. 561. 681. قيمة معامل االرتباط
 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* الداللة اإلحصائية

درجة توافر الريـادة اإلداريـة في 
 الجامعـات األردنيـة الخاصـة

 761. 781. 611. 731. قيمة معامل االرتباط
 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* الداللة اإلحصائية

 .( α ≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

        يجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةإ( وجود عالقة ارتباطية 7.يبين الجدول )

(α ≤0.05 بين متوسطات تقديرات ) درجة توافر الريـادة اإلداريـة في الجامعـات أفراد الدراسة على

 .األردنيـة الخاصـة في العاصمـة عمـان وتقديراتهم على مستوى دافعية اإلنجاز لديهم
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

م كما تضمن التوصيات التي ت الدراسة،ضوء أسئلة  في النتائجتضمن هذا الفصل مناقشة 

 التوصل إليها بناء على نتائج الدراسة موضحة كاآلتي:
ئج المتعلقة بالسؤال األول شة النتا  مناق

ة ـردنيات األ ـالريادة اإلدارية في الجامعمناقشة نتائج السؤال األول الذي ينص على " ما درجة توافر 
 القيادات األكاديمية؟"ان من وجهة نظر ـة عمـي العاصمـة فـالخاص

في الجامعات األردنية الخاصة في ( أن درجة توافر الريادة اإلدارية 5) الجدولبينت النتائج في 

( 6.95بمتوسط حسابي )محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر القيادات األكاديمية كانت مرتفعة 

ة في الرتب إذ جاء، وجاءت مجاالت الريادة اإلدارية جميعها بدرجة مرتفعة، (1.65وانحراف معياري )

الرابعة  ، وبالرتبة الثالثة مجال "المبادرة ، وبالرتبةاألولى مجال "اإلنجاز"، وبالرتبة الثانية مجال "التفرد"

تدل من هذه ، وقد يسمجال "المخاطرة والمجازفة" ، وبالرتبة الخامسة واالخيرة جاء مجال "اإلبداع"

كاديمية في الجامعات األردنية الخاصة يرون أن توافر الريادة اإلدارية في النتيجة أن القيادات األ

جامعاتهم مرتفع. وربما تعود هذه النتيجة إلى وجود تصور واضح عن ماهية الريادة اإلدارية في 

ادية ة الخاصة بتطبيق الريجامعاتهم. وقد تعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع اهتمام الجامعات األردني

وعلى وجود قيادين يسعون إلى تطبيق الريادة اإلدارية ويعملون على  اإلدارية والمنافسة على التميز

إنجاز األعمال الموكلة إليهم على أفضل وجه وقيام الجامعات بالتنوع باألنشطة اإلبداعية واالبتكارية 

 .لتعزيز مقدرتها على الوصول لمستوى ريادي

 اآلتي:اإلدارية فقد تمت مناقشتها على النحو  الريادةبالنسبة لفقرات أما 
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 اإلبداعمجال  .1

بلغ المتوسط  مرتفعة، إذ( أن الدرجة الكلية لهذا المجال كانت 5) الجدولأظهرت النتائج في 

إلى أن الجامعات األردنية (، وقد تعزى هذه النتيجة 1.85( بانحراف معياري )6.81الحسابي )

وأنهم  العمل،الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعمل على توظيف طرق غير مألوفة ألداء 

وعلى  جديدة،الوانفتاح البيئة الجامعية على األفكار  األعمال،يبتعدون عن تقليد اآلخرين في إنجاز 

 إيجاد حلول إبداعية لحل المشكالت التي تواجههم

  والمجازفةمجال المخاطرة  .0

إذ بلغ المتوسط  ( أن الدرجة الكلية لهذا المجال كانت مرتفعة،6أظهرت النتائج في الجدول )

أن الجامعات األردنية  (، وقد تعزى هذه النتيجة إلى1.75( بانحراف معياري )6.86الحسابي )

 يجابي علىإثر ألها  والمخاطرة والتيالخاصة في محافظة العاصمة عمان يميلون إلى المجازفة 

تتحمل تبعات قراراتها والمخاطر الناتجة عن أفعالها في سبيل تحقيق األهداف  ، وأنهاجامعاتهم

أنهم دائما و  النتائج،وامتالكهم لروح المجازفة لتحقيق  تردد،وأنهم يواجهون المخاطر دون  المنشودة،

 بالمخاطرة.يسعون للبحث عن المبادرات الجديدة التي قد تتسم 

 مجال التفرد  .3

( أن الدرجة الكلية لهذا المجال كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط 7أظهرت النتائج في الجدول )

(، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الجامعات األردنية 1.65( بانحراف معياري )5.15الحسابي )

ختلفة مل مق للعبها وتتميز واتباع طر  جديدة تنفردالخاصة في محافظة العاصمة عمان تقديم خدمات 

ر يتصال الحديثة لتقديم الخدمات وتسيوتوظيف وسائل اال ستخدامعن باقي الجامعات األخرى كا

 وتخصيص جوائز سنوية لألفكار التي ترتقي الجودة،األعمال، وسعيهم للحصول على شهادة ضمان 

 الجامعة.بأداء 
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 المبادرةمجال  .4

( أن الدرجة الكلية لهذا المجال كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط 8أظهرت النتائج في الجدول )

(، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الجامعات األردنية 1.66( بانحراف معياري )6.69الحسابي )

الخاصة في محافظة العاصمة عمان تمتلك المقدرة على المبادرة في تقديم رؤى لمواجهة المواقف 

وتحرص تلك الجامعات  العمل،وتعد خططا  لمواجهة االزمات والمخاطر المتوقعة في  لمستجدة،ا

وتشجيع إدارة الجامعات العاملين على تقديم المبادرات  العمل،ستجابة السريعة لمتطلبات على اال

 لالرتقاء بأدائها.

 مجال اإلنجاز .5

جال كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط ( أن الدرجة الكلية لهذا الم9أظهرت النتائج في الجدول )

(، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الجامعات األردنية 1.66( بانحراف معياري )5.11الحسابي )

ويسعون إلى  المحددة،وقات تتقيد بإنجاز أعمالها ضمن األ الخاصة في محافظة العاصمة عمان

ويمتلكون المقدرة على اختيار الطرق المناسبة  الجامعة،توفير كل ما يسهم في تحسين األداء في 

 على أن النجاحات التي تحققها الجامعة هو نجاح للجامعة ككل. المهمات، وتأكيدهمألداء 

( 5118( ودراسة ماضي وجفال )5116إليه دراسة المومني ) توصلتواتفقت هذه الدراسة مع ما    

( 5115(، لكنها اختلفت مع دراسة أحمد )5119( ودراسة السواريس )5119ودراسة أبو سمرة )

 ( التي كانت نتائجها متوسطة.5119) ( ودراسة الحميديين5117ودراسة محسن )
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ئج المتعلقة بالسؤال الثاني شة النتا  مناق

 يميةالقيادات األكاد دىـما مستوى دافعية اإلنجاز ل الثاني الذي ينص على " السؤالنتائج  مناقشة
 "رهم؟ـة نظـة من وجهـة الخاصـات األردنيـفي الجامع

مستوى دافعية اإلنجاز لـدى القيادات األكاديمية في  مجاالت ( أن11في الجدول ) النتائجبينت 

كانت مرتفعة بمتوسط  في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم الجامعـات األردنيـة الخاصـة

(، وجاءت مجاالت دافعية اإلنجاز جميعها بدرجة مرتفعة، 1.56( وانحراف معياري )5.56حسابي )

إذ جاء في الرتبة األولى مجال "القدرة على تحمل المسؤولية "، وبالرتبة الثانية مجال "الطموح والمثابرة 

 ، وقد يستدل من هذه النتيجة أن القيادات الثقة بالنفس واحترام الذات"مجال " خيرةاأل" ، وبالرتبة 

وربما  .في محافظة العاصمة عمان لديهم دافعية مرتفعةاألكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة 

تعود هذه النتيجة إلى وجود تصور واضح عن ماهية الريادة اإلدارية في جامعاتهم. وقد تعزى هذه 

 اديمية.األكرفع دافعية اإلنجاز لدى القيادات الجامعات األردنية الخاصة بإدارة  النتيجة إلى اهتمام

( ودراسة 5117)ودراسة عبيدات( 5116مع ما توصلت إليه دراسة ابراهيم ) الدراسةواتفقت هذه 

( 5119لكنها اختلفت مع دراسة سولمة ) (،5118( ودراسة طيفور )5118) وسالمة وجبرانأبو شقرا 

 التي كانت نتائجها متوسطة.

 اآلتي:أما بالنسبة لفقرات دافعية اإلنجاز فقد تمت مناقشتها على النحو 

 مجال الطموح والمثابرة .1

( أن الدرجة الكلية لهذا المجال كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط 11) الجدولأظهرت النتائج في 

(، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن القيادات األكاديمية في 1.6( بانحراف معياري )5.55الحسابي )

الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان يبذلون أقصى جهودهم لتحقيق أهداف 

الموكلة لهم على أفضل وجه، ويعملون على تطوير أنفسهم من خالل وينجزون األعمال  الجامعة،
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واختيارهم  ني،المهالسعي دائما إلى تقديم شيء جديد، وتحقيق التطوير  التدريبية،بالدورات  االلتحاق

 والمنافسة.لألعمال التي تتسم بالتحدي 

 المسؤوليةمجال القدرة على تحمل  .0

( أن الدرجة الكلية لهذا المجال كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط 15) الجدولأظهرت النتائج في 

(، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن القيادات األكاديمية في 1.66( بانحراف معياري )5.56الحسابي )

ومون ويق عملهم، الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان لديهم مسؤولية عالية تجاه

مال عدم التهرب من األع الالزم،المهمات الموكلة إليهم بأفضل وجه وضمن الوقت لتزام بكافة باال

 التي تتسم بالصعوبة وتوكيل شخص آخر للقيام بها.

 مجال الثقة بالنفس واحترام الذات .3

( أن الدرجة الكلية لهذا المجال كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط 16في الجدول ) النتائجأظهرت 

(، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن القيادات األكاديمية في 1.59راف معياري )( بانح5.65الحسابي )

الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان يمتلكون كفايات إدارية ومهنية تجعلهم يثقون 

 .بين الرؤساء ومرؤوسيهم والتقدير بأعمالهم وباآلخرين، وتسود الثقة واالحترام المتبادل
شة  ئج المتعلقة بالسؤال الثالثمناق  النتا

توى مس دة عنـحصائيإة ـالقة ذات دللـع الذي ينص على " هـل توجـد الثالثالسؤال مناقشة نتائج 
(2.25 ≥ αبين ) ة ـة في العاصمـة الخاصـات األردنيـة في الجامعـادة اإلداريـالري درجة توافر

 " اإلنجاز؟دافعية مستوى ان و ـعم

وجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  (15الجدول )بينت النتائج في 

يادة اإلدارية ودافعية اإلنجاز. وقد تعزى هذه العالقة إلى للر بين الدرجة الكلية  (α ≤0.05الداللة )

ة تعمل على رفع دافعية اإلنجاز لدى القيادات األكاديمي الريادة اإلداريةأن الجامعات التي تتوافر فيها 
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وأيضا يمكن القول بأن الجامعات التي تمتلك قيادات أكاديمية من ذوي الدافعية المرتفعة قادرين على 

  تطبيق الريادة اإلدارية لما يتمتعون به من خصائص ريادية

 التوصيات

 تقديم التوصيات اآلتية:في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن 

بدعم وتعزيز تطبيق الريادة اإلدارية وفق خطط  الخاصة الجامعات األردنيةقيادات ضرورة قيام  .1
 مدروسة سابقا .

 ديدة،ج تشجيع القيادات األكاديمية للقيام باألعمال التي تتسم بالمخاطرة للحصول على فرص .5
 موعدم ترتب أي أضرار سواء للجامعة أعتبار أن تكون المخاطرة محسوبة مع األخذ بعين اال

 للقائد نفسه.
 تطوير الخصائص الريادية للقيادات األكاديمية من خالل الدورات التدريبية. .6
السماح للعاملين في الجامعات بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية المختلفة بالمشاركة في  .5

 هم.عملومنحهم استقاللية أكبر في أداء  اإلبداعية،طرح األفكار 
 تخصيص جوائز من قبل الجامعة لألفكار اإلبداعية وتقديم الدعم المعنوي والمادي للعاملين. .5
 توفير مناخ تنظيمي يشجع على التوجه الريادي للجامعات. .6
استمرار اطالع الجامعات على المتغيرات المحيطة لمواكبتها والبقاء على نفس المستوى من  .7

 يرات.للمتغتطبيق الريادة اإلدارية وفقا  
يجب اختيار قيادات أكاديمية تؤمن بضرورة تطبيق الريادة اإلدارية تعمل على تعزيز الخصائص  .8

 مرؤوسيهم. وتحفيزالريادية 
تحسين ظروف القيادات األكاديمية االجتماعية واالقتصادية التي تساهم من الرفع لدافعية  .9

 لديهم.اإلنجاز 
مما يعمل على تعزيز ثقافة  ونشرها،العمل على الثناء على نجاحات القيادات األكاديمية  .11

 اإلنجاز الداعمة لإلبداع واالبتكار والتجديد في بيئة العمل
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربية

غزة  إدارة اإلبداع لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات (.5116إبراهيم، منى )
-)رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية  وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى معلميها

 غزة، فلسطين.

 عمان: عالم الكتب الحديثة للنشر. .المرشد التربوي دليل .(5116)الدين، ناصر  ،حمادابو 

المؤسسي: دراسة  األداء دور الخصائص الريادية في تحسين مستوى (.5118حازم ) أبو سمرة،
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األقصى، فلسطين. ،الفلسطينية الجامعاتلى تطبيقية ع

(، ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات األردنية الحكومية 5118جبران )و سالمة و أبو شقرة 
 .615-581،(2) ،56 ،دراسات مجلةالشمال، والخاصة بإقليم 

فاعلية االتصال اإلداري لدى القيادات األكاديمية في  (.5118) طناش، يوسف ،كريم، أحمدأبو 
 .208-190،  (1) ،65 ،مجلة دراسات للعلوم التربوية الرسمية،الجامعات األردنية 

(. واقع تطبيق الريادة اإلدارية في المدارس الثانوية العامة بمصر والمعوقات 5115أحمد، محمد )
 ،(2)، 9 ،مجلة الدراسات التربوية والنفسيةالتي تواجهه من وجهة نظر المديرين والمعلمين، 

384-366. 

مجلة  المنظمات.عزيز ريادة ت(. دور حاضنات األعمال في 5115إيثار عبدالهادي ) فيحان،آل 
 .97-69 ،61 ةكلية بغداد للعلوم القتصادي

التخطيط اإلستراتيجي ودوه في تحقيق متطلبات  (.5117خيري ونوري، افين وحمدي، فيروز ) اوسو،
-881(، العراق،6، )51، التطبيقيةالمجلة الدولية لالبتكارات والدراسات  الجامعة الريادية،

891. 

 : دار المسيرة.. عمانواإلنجاز الدافعية سيكولوجيا (،5117بني يونس، محمد )

 دار الفكر للنشر والتوزيع. عمان:. دافعية اإلنجاز. (5116محمد عوض ) التوتري،
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 :األردن ،ن. عماداريةإلية في اتخاذ القرارات او ارات القيادة التربهم. (5118)، رافدة عمر يالحرير 
 زيع.و التو نشر لج لهدار المنا

. عمان: دار زهران للنشر التنظيمي: سلوك األفراد في المنظمات السلوك(. 1997) حريم، أحمد
 .والتوزيع

. العاطفيوالذكاء الدافعية (. 5116)عمور سليم شريف  أميميه، عبد الحكيم الصافي، أبورياشحسين 
 .الفكر للنشر والتوزيع دار: األردنعمان،  ،1ط

وم مجلة الغري للعلدور الخصائص الريادية في تعزيز االلتزام التنظيمي،  (.5116قيس ) حسين،
 .95-67( 56) ،9، القتصادية واإلدارية

 إثراء للنشر والتوزيع. عمان:. إدارة األعمال مبادئ(. 5118) واللوزيخضير  حمود،

في مديريات درجة تطبيق الريادة اإلدارية لدى اإلداريين العاملين  .(5119يوسف ) الحميديين،
ل جامعة آ (،)رسالة ماجستير غير منشورة األردن ،التربية والتعليم لمحافظة العاصمة عمان

 .البيت، األردن

ممارسة مديري المدارس الثانوية ألسلوب اإلدارة باالستثناء وعالقتها  (.5118خلف اهلل، محمود )
-328فلسطين،  (،5، )51، مجلة جامعة األقصىبتحقيق متطلبات بناء القيادات الريادية، 

373. 

مصر: دار غريب للطباعة والنشر  ،القاهرة. الدافعية لإلنجاز. (5111) محمدعبداللطيف  خليفة،
 والتوزيع.                   

الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى عينة من المرشدين . (5118) الخيري، حسن بن حسين
لية )رسالة ماجستير غير منشورة( ك بمحافظتي الليث والقنفذةوالمدرسين بمراح التعليم العام 

 .المكرمة مكة القرى،أم  التربية، جامعة

: ليبيا، 1، طالدراسية لإلنجازسرية كدافع ألجتماعية الأساليب التنشئة ا (.5118) الزلتيني، محمد
 مجلس الثقافة العام.

للطباعة والنشر  دار الفكرعمان:  ،5ط، التعلم والتعليم الصفي .(1999) نادر فهمي الزيود،
 والتوزيع.
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العلوم القتصادية وعلوم  المعرفة، كليةالمعلوماتية على إدارة  الريادةأثر  .(5117جمال ) سالي،
 جامعة عنابة، الجزائر. ،التيسير

عالقة ضغوط العمل بالدافعية لإلنجاز واستراتيجيات مواجهتها لدى مديري  (.5115سعيد، مخلوفي )
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات  التعليم المتوسط بمدينة باتنة بالجزائر،

 ص.566-199، (15العدد ) (،5، مجلد )التربوية والنفسية

دارة منظمات األعمال (.5118) ، باللالسكارنة  .، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيعالريادة وا 

  .. عمان: دار المسيرة للطباعة والنشرإدارة منظمات األعمال الريادة .(5118السكارنة، بالل خلف )

 . دار الجامعية الجديدة :مصراالسكندرية،  ،السلوك التنظيمي( 5116محمد سعيد ) سلطان،

 لتعليموا التربيةمدير  تربويينمدى توفر خصائص الريادة لدى القادة ال (.5119ختام ) ،السواريس
والتأهيل  قسم التدريب ورئيسالمالية واإلدارية ومدير الشؤون التعليمية والفنية ومدير الشؤون 

لمجلة العربية االتابعة إلقليم الوسط في األردن،  والتعليم التربوي في مديريات التربية شرافإلوا
 عمان األردن. (،11، )للعلوم التربوية والنفسية

ربية مدير الت التربويين:مدى توفر خصائص الريادة لدى القادة  (،5119)ختام حمد عودة  السواريس،
والتعليم ومدير الشؤون التعليمية والفنية ومدير الشؤون المالية واإلدارية ورئيس قسم التدريب 

لمجلة االتربوي في مديريات التربية والتعليم التابعة إلقليم الوسط في األردن،  واإلشرافوالتأهيل 
 .70-41،(11)، للعلوم التربوية والنفسيةالعربية 

األمن النفسي ودافعية اإلنجاز لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة  (،5119عائشة ) والمة،س
 (.1)، 56 ،دراسات العلوم التربويةمجلة  اليرموك،

، 1ط ، جامعة الدول العربية،الشخصية النظرية التقييم مناهج البحث (.1977الشماع، نعمة )
 مصر.

تأثير خصائص الريادة في متطلبات الريادة  شهاب. آزاد وخضر، شمس الدين، فارس وطه،
(، 51) ،اإلنسانيات-مجلة زانكو االستراتيجية )دراسة استطالعية بجامعة صالح الدين /العراق( 

(5) ،198-551. 
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في المعر  أثر التوجه الريادي للجامعات في تنشيط سلوكيات التشارك (.5117الشواهين، إبراهيم )
 )رسالة ماجستير غير منشورة( في الجامعة األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان

 .جامعة الشرق األوسط

صاحبات األعمال . (2009) ، يحيى سليم والعكاليك، وجدان محمدملحمو  الشيخ، فؤاد نجيب
 ، الجامعة(5)، 5، المجلة األردنية في إدارة األعمالالرياديات في األردن سمات وخصائص، 

 .551-597، األردن ،األردنية، عمان

دار عمار للنشر عّمان، األردن:  ،1ط ،التربويعلم النفس  وجيم فيسين  (.1985) همامطلعت 
 .والتوزيع

درجة ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال وعالقتها بدافعية اإلنجاز  (.5118) هيفاء طيفور،
مجلة العلوم النفسية نظر المعلمين في محافظة عجلون في االردن،  ةللمعلمين من وجه

 .233-210 االردن، (،1) ،7، والتربوية

الريادة االستراتيجية ودورها في صياغة  (.5111أزهار والحدراوي، حامد ) العبادي، هاشم وأبو غنيم، 
، صاديةاإلدارية والقت مجلة القادسية للعلوماستراتيجية التسويق الريادي في منظمات األعمال، 

15 ،(4) ،8-65. 

، دارياإلالقيادة البتكارية واألداء المتميز حقيبة تدريبية لتنمية اإلبداع  .(5115عباس، سهيلة )
  .للنشروائل  دار: ان، األردنعمّ 

جامعة  ،إدارة الموارد البشرية (.5118) زهير والعدول، ياسر مروة والصباغ، عبد الباري، دره وأحمد،
 األردن. عمان، القدس المفتوحة،

واقع الممارسات التأملية وأثرها على دافعية اإلنجاز لدى معلمي المرحلة  (.5117عبيدات، لمياء )
 طين،فلس ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(األساسية العليا في محافظة إربد، 

61( ،15 ،)599-619. 

 المهنية وعالقتها بدافعية إنجاز لدى أعوان الحماية المدنيةالضغوط  (.5111) مريم ،عثمان
، مذكرة ماجستير )غير منشورة(، دراسة ميدانية على أعوان الحماية المدنية بوحدة الرئيسية()

 .5119/5111جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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 .عالم الكتب ، مصر:القاهرة، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة (.5118عمر، أحمد ) 

: األردن ،ن. عمافي المؤسسات المعاصرة إدارة األعمال ووظائف المدير .(5115)د، فتحي عوا
 دار صفاء.

 :عمان .واستراتيجية منظمات األعمال المتوسطة والصغيرة إدارة (.5119الغالبي، طاهر محسن )
 .دار وائل للنشر

 .المسيرة للنشر والتوزيع. عمان: دار الدافعية "النظرية والتطبيق ". (5118) غباري، ثائر

 ،5ط التحول نحو النموذج القيادي العالمي،-القيادة اإلدارية (.5115سالم بن سعيد ) القحطاني،
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية.  الرياض/السعودية:

 .للنشردار الفكر  عمان: .علم النفس مبادئ .(5115) قطامي، عدس 

لة مج الخصائص الريادية وعالقتها بجودة القرارات اإلدارية،. (5118جفال ) وتهاني، خليل ماضي،
 .56-1، (1)، 57 ،واإلداريةالجامعة اإلسالمية للدراسات القتصادية 

علم  عمان: ،1المفاهيم والنماذج والمداخل العلمية، ط الريادة في األعمال: (.5119) مجدي مبارك،
 الكتب الحديثة للنشر والتوزيع.

مكتب الجامعي  ،اإلنجازاستخدام تكنيك لعب الدور وتنمية دافعية  (2010).منال  محروس،
 .القاهرة ،الحديث

م جامعة األنبار للعلو مجلة (، التوجه الريادي وتأثيره في التميز التنظيمي، 5117محسن، زيد )
 .314-276(، 18)، 9، قتصادية واإلداريةال

دار الثقافة للنشر عّمان، األردن:  ،1ط ،وتطبيقاتهعلم النفس التربوي  (.5115محمد جاسم محمد )
 .والتوزيع

 عمالاألالتكوين وفرص . الريادة واإلبداع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .(5111مراد، زايد )
والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد  قتصاديةالاكلية العلوم  ،0212أبريل  9-6خالل الفترة 

 .خضير بسكرة الجزائر، الجزائر
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عية قته بدافالمناخ التنظيمي السائد في مؤسسات التعليم الثانوي وعال( 5119) عظمي مسعودة،
 )رسالة ماجستير غير منشورة( قسم علم النفس وعلوم التربية األرطفونيا، ذةاإلنجاز لدى األسات

 سطيف، الجزائر. جامعة فرحات عباس،

  .دار النشر والتوزيع مكتبة الهالل: بيروت، علم النفس التربوي(. 1986)مصطفى غالب 

فعالية برنامج إرشادي أكاديمي في تنمية دافع اإلنجاز لدى عينة  (.5111) مصطفى علي مظلوم،
 .(58) ،15 جامعة بنها، ،مجلة كلية التربية من طلبة الجامعة،

 دور الخصائص الريادية للعاملين في الجامعات في بناء الجامعة الريادية، .(5116) هناءالمومني، 
 373-328،(56) ،5، دراسات العلوم التربويةمجلة 

دارة األعمال . (5116) العلي النجار،  دار الحامد للنشر والتوزيع.     عمان: .الصغيرةالريادة وا 

دارة األعمال . (5119العلي ) النجار،  دار الحامد. :عمان، األردن ،الصغيرةالريادة وا 

 دار الفرقان للنشر األردن: ،عمان .6. طعلم النفس التربوي .( 5111نشواني، عبد المجيد. )

 القادة،مدى توافر الخصائص الريادية لدى  (.5111) صبا نبال ونجيب، النوفل، سلطان والمراد،
 .11-65(، 66)، 5، الحدباء مجلة البحوث المستقبلية جامعة

رة رسالة ماجستير غير منشو  ،قدرة دافعية اإلنجاز على التنبؤ بالكفاءة الذاتية. (5118الهاجري، )
 /جامعة الكويت، الكويت

مركز  ، القاهرة:ستثمار في الموارد البشريةالموهبة والإدارة المواهب:  (.5111) هالل، محمد
 .تطوير األداء للنشر والتوزيع

وين والتك، الديوان الوطني للتعليم وعلم النفستربية  (.5118)بوصنوبرة عبد الحميد  خيري،وناس 
 .بعد، الجزائر عن

 . عدار المسيرة لنشر والتوزي :عمان، األردن، سيكولوجية الدافعية والنفعالت .(5115) محمد يونس،
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 (1ملحق )

 االستبانة بالصورة األولية

 

 

 

 استبانة تحكيم

 سعادة األستاذ/الدكتور.....................................................المحترم

تقوم الباحثة بإجراء دراسة كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة 

التربوية من جامعة الشرق األوسط بعنوان: " الريادة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة في 

وجهة نظر القيادات األكاديمية" اإلنجاز منمحافظة العاصمة عمان وعالقتها بدافعية   

قامت الباحثة بتطوير استبانتين؛ األولى لقياس درجة توافر الريادية  الحالية،اض الدراسة وألغر

والثانية لقياس دافعية اإلنجاز لدى القيادات األكاديمية في  الخاصة،اإلدارية في الجامعات األردنية 

نظرهم.الجامعات األردنية الخاصة من وجهة   

ت هاتين االستبانتين من حيث مدى انتماء الفقرات للمجال راجية منكم التفضل بإبداء آرائكم بفقرا

 ووضوحها ودقة صياغتها اللغوي وأي مالحظات ترونها مناسبة.

 

 هذهعلما بأن اإلجابة عن  فقراتها،كما أرجو منكم إبداء مالحظاتكم بصدد األداتين ومدى مالءمة 

 الخماسي: (Likert)الفقرات ستكون وفقاً لسلم ليكرت 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق بشدةموافق 

5 4 3 2 1 

 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 الباحثة 
الدكتور خالد أحمد الصرايرة اسم المشرف:  هبه جمال المحاميد  
 االسم 
 الرتبة األكاديمية 
 التخصص 
 جهة العمل )الجامعة/الكلية( 
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األولى: الريادة اإلداريةالستبانة   
 

المالحظات 
 والتعديالت

 النتماء للمجال وضوح الفقرة الصياغة اللغوية
غير  الرقم الفقرة

 مناسبة
غير  مناسبة

 واضحة
غير  واضحة

 منتمية
 منتمية

اإلبداع المجال األول:  
غير مألوفة ألداء  ا  إدارة الجامعة طرق فتوظ       

 المهمات الوظيفية
1 

على توقع  المقدرة إدارة الجامعةتمتلك        
 مشكالت العمل قبل حدوثها

5 

تسعى إدارة الجامعة إلى ترجمة األفكار        
 الجديدة إلى واقع

6 

حلول على إيجاد  العاملين إدارة الجامعة تحفز       
تواجههمإبداعية للمشكالت التي   

5 

المقدرة على اإلبداع  إدارة الجامعةتمتلك        
 لتحقيق التميز

5 

على إنجاز العمل  إدارة الجامعةتحرص        
 بأسلوب متجدد 

6 

خرين في عن تقليد اآل إدارة الجامعةتبتعد        
 إنجاز العمل

7 

اإلمكانيات إلى توفير  إدارة الجامعةتسعى        
( لتنفيذ األفكار اإلبداعيةلماديةوا البشرية)  

8 

يتميز جو العمل بالجامعة باالنفتاح على        
 األفكار الجيدة الجديدة

9 

سلوب العمل أتركز إدارة الجامعة على        
 الجماعي

11 

بالمرونة في على  تحرص إدارة الجامعة       
نجازها للمهماتإ  

11 
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المالحظات 
 والتعديالت

 النتماء للمجال وضوح الفقرة الصياغة اللغوية
غير  الرقم الفقرة

 مناسبة مناسبة
غير 
 واضحة واضحة

غير 
 منتمية منتمية

والمجازفة الثاني: المخاطرة المجال  
قراراتها في سبيل تتحمل إدارة الجامعة تباعات        

تحقيق األهداف المنشودة للجامعة على المدى 
 البعيد

1 

بذل كل جهد ممكن  الجامعة علىتحرص إدارة        
في سبيل تذليل العقبات التي تعترض طريق 

 اإلنجاز فيها 

5 

دارة باستمرار عن المبادرات الجديدة رغم تبحث اإل       
 .أنها تتسم بالمخاطرة

6 

المقدرة والدافعية إلنجاز  إدارة الجامعةتمتلك        
 العمل

5 

أن للثقافة التنظيمية على  كد إدارة الجامعةتؤ        
المميزة دورا مهما في مواجهة المخاطر التي 

 تواجهها الجامعة

5 

الناتجة عن  الجامعة المخاطرإدارة  تتحمل       
 أعمالها

6 

المخاطر دون تردد للحد من  إدارة الجامعة تواجه       
 نتائجها

7 

روح المجازفة للوصول إلى  إدارة الجامعةتمتلك        
 النتائج المطلوبة

8 

الثالث: التفرد المجال  
أفكار رائدة وذو  ون في الجامعةعاملال        . 1 
تستثمر اإلدارة موارد الجامعة بكفاءة من خالل طرق        

  جديدة
5 

بجدللعمل  فيها إدارة الجامعة العاملينتوجه          6 
سباقة في السعي للحصول على  تنفرد الجامعة بأنها       

 .شهادة االعتماد
5 

تخصص إدارة الجامعة جائزة سنوية لألفكار الريادية        
 .التي ترتقي باألداء

5 

تبحث إدارة الجامعة عن أساليب جديدة غير مسبوقة        
المحلي  للمجتمع لتقديم خدمات  

6 
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المالحظات 
 والتعديالت

 النتماء للمجال وضوح الفقرة الصياغة اللغوية
غير  الرقم الفقرة

 مناسبة مناسبة
غير 
 واضحة واضحة

غير 
 منتمية منتمية

على توظيف التكنولوجيا في  تحرص إدارة الجامعة       
 أعمالها للتميز بما تنجز

7 

وسائل االتصال الحديثة في إدارة الجامعة تستخدم        
خدماتلل هاتقديم  

8 

الى التميز في تقديم الخدمة إدارة الجامعة تسعى         9 
تحرص إدارة الجامعة على توفير كل اإلمكانيات        

الممكنة في سبيل المحافظة على الميزة التنافسية لها 
 بين الجامعات 

11 

المبادرة الرابع: المجال  
تمتلك إدارة الجامعة المقدرة على المبادرة بتقديم رؤى        

 .لمواجهة المواقف المستجدة
1 

تقديم على فيها العاملين  إدارة الجامعةتشجيع        
 .المبادرات لالرتقاء بالعملية التعليمية بما يميزها

5 

الستجابة السريعة اتحرص إدارة الجامعة على        
 .للتطورات في مجال العمل

6 

تعد اإلدارة خططا وسيناريوهات لمواجهة األزمات        
 .والمخاطر المتوقعة في العمل

5 

تمتلك إدارة الجامعة أدوات مناسبة للتعرف على        
 المشكالت التي قد يواجهها العاملون في الجامعة 

5 

إدارة الجامعة بأفعال تتجاوز متطلبات العمل قومت        . 6 
طرح خدمات جديدة تلبي  إلىالجامعة  إدارة تبادر       

 حاجات المجتمع
7 

نجازالخامس: اإل  المجال  
أعمالها في المواعيد نجاز إعلى  إدارة الجامعةتحرص        

  المحددة
1 

ات التي تحققها أن النجاحعلى  تؤكد إدارة الجامعة       
  هي نجاحات للجامعة ككل

5 

الصعبة وتحرص على المهمات  إدارة الجامعةتتحدى        
بالشكل الصحيحإنجازها   

6 

المقدرة على اختيار الطرق  إدارة الجامعة تمتلك       
نجاز المهماتالمناسبة إل  

5 

توفير كل ما يسهم في إلى  إدارة الجامعة تسعى       
 تحسين األداء في الجامعة 

5 
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المالحظات 
 والتعديالت

 النتماء للمجال وضوح الفقرة الصياغة اللغوية
غير  الرقم الفقرة

 مناسبة مناسبة
غير 
 واضحة واضحة

غير 
 منتمية منتمية

والمخاطرة المجازفة المجال السادس:  
المقدرة والدافعية إلنجاز العمل إدارة الجامعةتمتلك          1 
أن للثقافة التنظيمية المميزة على  كد إدارة الجامعةتؤ        

 دورا مهما في مواجهة المخاطر التي تواجهها الجامعة
5 

الناتجة عن أعمالها إدارة الجامعة المخاطر تتحمل         6 
المخاطر دون تردد للحد من  إدارة الجامعة تواجه       

 نتائجها
5 

روح المجازفة للوصول إلى  إدارة الجامعةتمتلك        
 النتائج المطلوبة

5 
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 (2ملحق )

 سماء السادة المحكمينأقائمة ب

 

 

  

 مكان العمل التخصص الرتبة السم الرقم
 جامعة صنعاء أصول التربية أستاذ شييد. أحمد الدغ 1
 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية أستاذ أحمد أبو كريم د. 5
 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية أستاذ عاطف مقابلة د. 6
 جامعة إربد األهلية إرشاد نفسي أستاذ نشأت أبو حسنونة د. 5
 جامعة البلقاء التطبيقية مناهج وأساليب تدريس مشارك منذر السولميين د. 5
 تقويم/ الكويتالمركز  إرشاد نفسي مشارك محمد المرسي د. 6
 جامعة جرش إدارة تربوية مشارك معن العياصرة د. 7
 جامعة مؤتة قياس وتقويم مشارك صبري الطراونة د. 8
 الجامعة األردنية علم النفس التربوي مشارك رامي اليوسف د. 9
 جامعة جدارا إدارة تربوية مشارك نجوى دراوشه د. 11
منال شناعة د. 11  جامعة الزيتونة إدارة تربوية مساعد 
محمد الطراونة د. 12 وطرق التدريسالمناهج  مشارك   جامعة الزيتونة 
محمد أبو علي د. 16  جامعة الزيتونة المناهج وطرق التدريس مساعد 
 جامعة عمان العربية القياس والتقويم مساعد معين النصراوين د. 15
 وزارة التربية والتعليم/ سلطنة ُعمان المناهج وطرق التدريس  منصور بن ياسر د. 15
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 (3) ملحق
  بالصورة النهائيةالستبانة 

 

 

 

 سعادة األستاذ/الدكتور.....................................................المحترم

تقوم الباحثة بإجراء دراسة كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة 

ت األردنية الخاصة في التربوية من جامعة الشرق األوسط بعنوان: " الريادة اإلدارية في الجامعا

وجهة نظر القيادات األكاديمية" اإلنجاز منمحافظة العاصمة عمان وعالقتها بدافعية   

قامت الباحثة بتطوير استبانتين؛ األولى لقياس درجة توافر الريادية  الحالية،وألغراض الدراسة 

والثانية لقياس دافعية اإلنجاز لدى القيادات األكاديمية في  الخاصة،اإلدارية في الجامعات األردنية 

نظرهم.الجامعات األردنية الخاصة من وجهة   

راجية منكم التفضل بإبداء آرائكم بفقرات هاتين االستبانتين من حيث مدى انتماء الفقرات للمجال 

 ووضوحها ودقة صياغتها اللغوي وأي مالحظات ترونها مناسبة.

 

 هذهعلما بأن اإلجابة عن  فقراتها،م إبداء مالحظاتكم بصدد األداتين ومدى مالءمة كما أرجو منك

 الخماسي: (Likert)الفقرات ستكون وفقاً لسلم ليكرت 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 الباحثة

خالد أحمد الصرايرة المشرف: الدكتوراسم   المحاميدهبه جمال   
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غير موافق 
 بشدةا 

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 الرقم الفقرة بشدة

 المجال األول: اإلبداع
 1 توظف إدارة الجامعة طرقا  غير مألوفة ألداء المهمات الوظيفية     

     
العمل قبل تمتلك إدارة الجامعة المقدرة على توقع مشكالت 

 حدوثها
5 

     
تحفز إدارة الجامعة العاملين على إيجاد حلول إبداعية للمشكالت 

تواجههمالتي   6 

 5 تمتلك إدارة الجامعة المقدرة على اإلبداع لتحقيق التميز     
 5 تبتعد إدارة الجامعة عن تقليد اآلخرين في إنجاز العمل     
باالنفتاح على األفكار الجيدة الجديدةيتميز جو العمل بالجامعة        6 
 7 تحرص إدارة الجامعة على بالمرونة في إنجازها للمهمات     

لمجال الثاني: المخاطرة والمجازفةا  

تتحمل إدارة الجامعة تباعات قراراتها في سبيل تحقيق األهداف      
 المنشودة للجامعة على المدى البعيد

1 

     
باستمرار عن المبادرات الجديدة رغم أنها تتسم تبحث اإلدارة 

 .بالمخاطرة
5 

 6 تمتلك إدارة الجامعة المقدرة والدافعية إلنجاز العمل     

     
تؤكد إدارة الجامعة على أن للثقافة التنظيمية المميزة دورا مهما 

 في مواجهة المخاطر التي تواجهها الجامعة
5 

 5 الناتجة عن أعمالها المخاطرالجامعة تتحمل إدارة      
 6 تواجه إدارة الجامعة المخاطر دون تردد للحد من نتائجها     
 7 تمتلك إدارة الجامعة روح المجازفة للوصول إلى النتائج المطلوبة     

 المجال الثالث: التفرد
 1 تستثمر اإلدارة موارد الجامعة بكفاءة من خالل طرق جديدة     
 5 إدارة الجامعة العاملين فيها للعمل بجدتوجه      

     
تنفرد الجامعة بأنها سباقة في السعي للحصول على شهادة 

 .االعتماد
6 

     
تخصص إدارة الجامعة جائزة سنوية لألفكار الريادية التي ترتقي 

 .باألداء
5 

     
تحرص إدارة الجامعة على توظيف التكنولوجيا في أعمالها 

 5 تنجزللتميز بما 
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غير موافق 
 بشدةا 

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 الرقم الفقرة بشدة

تبحث إدارة الجامعة عن أساليب جديدة غير مسبوقة لتقديم      
 خدمات للمجتمع المحلي

6 

     
تستخدم إدارة الجامعة وسائل االتصال الحديثة في تقديمها 

 للخدمات
7 

 المجال الرابع: المبادرة

     
تمتلك إدارة الجامعة المقدرة على المبادرة بتقديم رؤى لمواجهة 

 .المواقف المستجدة
1 

     
العاملين فيها على تقديم المبادرات لالرتقاء  إدارة الجامعةتشجيع 

 .بالعملية التعليمية بما يميزها
5 

     
تحرص إدارة الجامعة على الستجابة السريعة للتطورات في 

 .مجال العمل
6 

تعد اإلدارة خططا وسيناريوهات لمواجهة األزمات والمخاطر      
 .المتوقعة في العمل

5 

     
تمتلك إدارة الجامعة أدوات مناسبة للتعرف على المشكالت التي 

 قد يواجهها العاملون في الجامعة
5 

 6 .تقوم إدارة الجامعة بأفعال تتجاوز متطلبات العمل     
 المجال الخامس: اإلنجاز

 1 المحددةتحرص إدارة الجامعة على إنجاز أعمالها في المواعيد      

     
 هي نجاحات تحققهاتؤكد إدارة الجامعة على أن النجاحات التي 

 للجامعة ككل
5 

     
على إنجازها  الصعبة وتحرصتتحدى إدارة الجامعة المهمات 

 بالشكل الصحيح
6 

     
تمتلك إدارة الجامعة المقدرة على اختيار الطرق المناسبة إلنجاز 

 5 المهمات

     
الجامعة إلى توفير كل ما يسهم في تحسين األداء تسعى إدارة 
 في الجامعة

5 
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 استبانة دافعية اإلنجاز
غير موافق 

 بشدة
غير 
موافق  موافق محايد موافق

 الرقم الفقرة بشدة

والمثابرةالمجال األول: الطموح   
 1 الجامعة.أبذل ما في وسعي لتحقيق أهدافي في      
 5 لي على أفضل وجه.أنجز األعمال الموكلة      
أعتقد أن الوصول إلى مركز مرموق في الجامعة يكون بالجد      

 والعمل.
6 

 5 أسعى لتحقيق الخطط التي أضعها.     
 5 أختار األعمال التي تتسم بالتنافس والتحدي في الجامعة.     
 6 كإداري في الجامعة.عتقد أنني مجتهد ومثابر في عملي أ     
 تساهم إضافية ومهام تطوعية بأنشطة بالمساهمة الرغبة أبدي     

 .المجتمع خدمة في
7 

 8 في الجامعة. الترقية فرص على للحصول أسعى     
 التي ترشحني الجامعة بالدورات التدريبية االلتحاق على أحرص     

 .لحضورها
9 

لمجال الثاني: القدرة على تحمل المسؤوليةا  
 1 لوقت طويل في الجامعة.أستطيع العمل      
 5 أرغب في إنجاز األعمال التي تتطلب االلتزام بالمسؤولية     
 6 أصر على إنجاز العمل الذي أقوم به مهما كانت صعوبته.     
 5 الجامعة.أشعر باالرتياح عندما أنجز المهمات الموكلة إلي في      
 5 أقوم بأداء عملي في الوقت المحدد.     

 المجال الثالث: الثقة بالنفس واحترام الذات
 1 أسعى نحو النجاح ألنه يحقق لي االحترام في الجامعة.     
 5 متلك من كفايات مهنية.أأشعر بالفخر بما       
تسود الثقة والتقدير المتبادل عالقاتي مع رؤسائي في العمل في      

 الجامعة.
6 

 5 بالفشل.شعر أأعترف بأخطائي دون أن      
 5 أتحدث لآلخرين بفخر عن إنجازاتي في الجامعة.     
 6 الجامعة.أشعر بتقديري لذاتي نتيجة لعملي في      
 7 .لجامعتي بانتمائي فتخرأو  أعتز     
 8 .ويحترمونه عملي زمالئي يقدر     
 


