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 القيادة الريادية يف التعليم

 املتطلبات -األبعاد والكفاءات –املداخل  –األهمية  -املفهوم
 :الملخص

ذات الصدددلة األدبيدددات اإلداريدددة إلدددر مراجعدددة بعددد  مراجعدددة  هددددفت ورقدددة العمدددل
للتوصدددل إلدددر متطلبدددات تطدددوير تداء القيدددادات بالقيدددادة الرياديدددة فدددي المعسسدددات التعليميدددة 

: ، ولددذا قددد تناولددت القيددادة الرياديددة فددي التعلدديم مدد   يدد القيددادة الرياديددةالتربويددة فددي  ددوء 
روح المفهددوم، واألهميددة، والمددداخل، واألبعدداد، والكفدداءات، وخلصددت إلددر تهميتهددا فددي توليددد 

عملية التطوير في ظل القيادة الرياديدة فدي ، وت  اإلدارة المعاصرة في المعسسات التعليمية
تفعيددل مراكدد  : إذا مددا تددوافرت مجموعددة مدد  المتطلبددات منهددا يقهدداغايددة األهميددة ويمكدد  ت ق

، ونشر اإلداري في مجال التدريب علر مهارات القيادة الريادية وتطبيقاتهاوالتعليم التدريب 
شاملة بناء علر الممارسات الف دلر فدي القيدادة الرياديدة  ةو ع استراتيجيثقافة الريادية، و 

لقيددادات ادعددم اسددتق لية  دد  والتطددوير فددي هددذا المجددال، و وتميددة الببالمنظمددات المتميدد ة، 
دعدددم األفكدددار الجديددددة والرااددددة فدددي مجدددال تطدددوير مددد  خددد ل دعدددم ال مرك يدددة، و  اإلداريدددة

 .، وو ع معايير ريادية في اكتشاف واختيار القياداتالمعسسة التعليمية

 يةالمؤسسات التعليم -التعليم -القيادة الريادية: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The working paper aimed at reviewing to review some of the 

administrative literature related to entrepreneurial leadership in 

educational institutions in order to reach the requirements for 

developing the performance of educational leaders in light of 

entrepreneurial leadership, and therefore the leadership leadership 

in education has addressed in terms of: concept, importance, entry 

points, dimensions, and competencies, and concluded to Its 

importance in generating the spirit of contemporary management in 

educational institutions, and that the development process in light of 

entrepreneurial leadership is extremely important and can be 

achieved if a set of requirements are met, including: Activating 

training centers and administrative education in the field of 

entrepreneurial leadership skills training And its applications, and 

spreading the culture of entrepreneurship, and developing a 

comprehensive strategy based on best practices in entrepreneurial 

leadership with distinguished organizations, and research and 

development in this field, supporting the independence of 

administrative leaders by supporting decentralization, supporting 

new and pioneering ideas in the field of developing the educational 

institution, and setting up leadership standards in discovering And 

the selection of leaders. 

Key words: Entrepreneurial Leadership - Education - 

Educational Institutions 
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 : مقدمة

وطريددا المجتمددع للنجدداح والتقدددم  ،والتنميددة الشدداملة صددناعة البشددرتصددبا التعلدديم 
وارد الطبيعية ت  تكو  في مصاف الدول المتقدمة والتنافسية، فاستطاعت به دول قليلة الم

بايمانهددا بددف  تف ددل اسددتثمار هددو اسددتثمار فددي البشددر، ومدد  ثددم، فدد   علددر الدددول الناميددة 
ت  يكددو  هددذا المفهددوم مرايددان لهددا شددفنها شددف  الددددول  السدداعية إلددر الل دداا بالعددالم المتقدددم

 .المجتمع وت ديثه  حإلص فهي في  اجة ماسة التخاذ التعليم مدخ ن المتقدمة، 

شدهد العدالم خد ل السدنوات القليلدة الما دية تقددمان مل وظدان فدي شدتر مجداالت قد و 
طددددال هددددذا التطددددور المجددددال السياسددددي واالقتصددددادي واالجتمدددداعي  ال يدددداة وميادينهددددا، وقددددد

بف د  طرااا التفكير واستخدام تف ل التطبيقات في  والتربوي واإلداري، وذلك عبر األخذ
المجداالت سدالفة الدذكر هدو المجدال اإلداري  المجاالت، ولعل القاسم المشدترك فدي كدلتلك 

يتطلدب وجدود  وهدذا التفدوا، التقددم والقيادي، والذي يشكل التفدوا فيده ع مدة مد  ع مدات
السيد ) قااد فذ يقود المعسسة لت قيا تهدافها بما ينسجم مع فلسفتها وتطلعاتها وطمو اتها

 (.1002عليوه، 

ومنددذ مطلددع القددر  العشددري ، تطددورت مفدداهيم اإلدارة والقيددادة التربويددة لتنسددجم مددع 
األهددداف والظددروف المسددتجدة، ابتددداءن بنظريددة السددمات وصددوال إلددر النظريددات ال ديثددة فددي 

بدال  األهميدة مد  موا ديع علدم السدلوك، ترجدع هدذه األهميدة فالقيادة يعد مو وعان . القيادة
جاح القرارات وفشلها وهي م  الموا يع التدي لهدا جدذورها التاريخيدة في ن إلي تفثير القيادة

يختلدددف الاكتددداب و تطدددور  يددداة االنسدددا ،  را دددلوفدددا م فددي تددداريش البشدددرية، ويتغيدددر تهميتهدددا
يختلدف  ي اوم مونها، كما ت  مدلولها تلولها والمعلفو  والعلماء في تو يا معناها ومد
  (.1020 يدر علي عيد، )لقيادة سب إخت ف النظريات والمداخل وتنماط ا
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فالقيدددادة هدددي القدددادرة علدددر التنسددديا بدددي  العناصدددر المختلفدددة لتصدددل المنظمدددة إلدددر 
التكامددل المطلددوب بددي  مدددخ ت العمليددة اإلداريددة والماديددة والبشددرية، وهددي تي ددان مدد  تكثددر 

ل المنجدد  العمليددات تددفثيران علددر الدافعيددة، والددروح المعنويددة للعدداملي ، والفعددل المبددد  والعمدد
بدقددة متناهيددة ليصددل إلددر مسددتوى عددال مدد  الفكددر اإلبددداعي واإلداري، ومدد  تجددل هددذا نددال 

ألسددباب التددي تدددفع األفددراد تو فددرا االفكددر الريددادي اهتمددام البددا ثي  بهدددف م اولددة تفسددير 
العمددل تو معسسددات معيندددة أل  تكددو  تكثددر إبدددداعان مدد  األخددري  فدددي صددياغة األفكدددار تو 

صددالا بدد  م مددد الدوسددري، ) نتجددات تو الخدددمات الجديدددة والمفيدددة عمليددان العمليددات تو الم
1022.) 

وهنا، ظهرت القيادة الريادية في  وء ظهور المنظمات الريادية التي تتطلع الدي  
ت قيا الميد ة التنافسدية ، وغددت القيدادات الرياديدة  دم  النظريدات االكثدر  داثدة وسدميت 

وتجدر اإلشدارة إلدر ت  ، (1021تسامة سعد خيري، ) ي تي ا بقيادة القر  ال ادي والعشر 
مصددطلا القيددادة الرياديددة قددد ظهددر فددي الفكددر اإلداري فددي مطلددع ثمانينددات القددر  الما ددي 

التددي تشددارت دراسددتها إلددر إلدددر ت   Drucker and Gilderكنتيجددة ألفكددار مدد  قبددل 
ل قدرتدددده علددددر القيددددادي الريددددادي تمكدددد  مدددد  إثبددددات دوره علددددر السددددا ة اإلداريددددة مدددد  خدددد 

التخطدديط والتنظدديم والرقابددة، ويظهددر دوره مدد  خدد ل قدرتدده علددر التغييددر وجعلدده شددعاران لدده 
  (.1022عمر علي اسماعيل، ) وألدااه

إ افة لما سبا، فهناك م  البا ثي  م  ربط القيدادة الرياديدة بث ثدة تنمداط تخدرى 
القيدددادة الت ويليدددة، والقيدددادة الموجهدددة ن دددو الفريدددا، والقيدددادة القاامدددة علدددر )مددد  القيدددادة هدددي 

، وت  خصااص مثل ال كمة والت في  الفكري، وبناء الثقة تمثل إطاران وا ا المعدالم (القيم
يجدددابي للعقدددل  وهدددي شدددااعة للقدددادة الريددداديي  والت دددويليي ، ويسدددعر القدددادة الريددداديو  إلدددر وا 

اسدددتثمار الفدددرص وت قيدددا النتدددااال، ويتجندددب هدددعالء القدددادة وجهدددات النظدددر والقددديم التقليديدددة 
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 ,Gupta) للوصول إلر  لول خ قة، والذي يكو  نتيجة التفكير اإلبداعي غيدر التقليددي

MacMillan & Sure, 2004) . 

لقيدددادة الرياديدددة مددد  تهدددم دوافدددع التغييدددر االيجدددابي فدددي العمليدددة التعليميدددة ، وتعدددد ا
وخاصة في تسلوب التعامل مع المرعوسي ، وذلدك مد  خد ل تشدجيع العداملي  علدر عمدل 
التغييددر، ومددن هم فددرص اإلبدددا  واالبتكددار، ودفعهددم إلددر إتبددا  رعيددة مشددتركة، ومشدداركتهم 

ويمك  ت  ينظر إلر سمات القيدادة .  ا العمل الوا دفي المسعوليات اإلدارية،  وبناء  فري
الرياديدة وتفكارهدا، ومدددى تدوافر هدذه السددمات لددى القيدادات التربويددة، بفنده العامدل المسدداعد 
علر النهو  بالعملية التعليمية التعلميدة،  مد  خد ل األفكدار والقديم األخ قيدة وبنداء روح 

وكدذلك مدد  خد ل توجيدده القدادة لمرعوسدديهم ن ددو التعداو  التددي يتبناهدا هددذا الدنمط القيددادي، 
تبددا  السددلوك القدددوة، وتوسدديع الرعيددة فددي ت قيددا  االسددتثارة العقليددة، واإلبدددا  فددي التفكيددر، وا 

 (.1002م مد فالا الصالا، ) تهداف التعليم

فالقددادة الريدداديو  يهتمددو  باإلسددتراتيجية الرياديددة لتددوفير خارطددة الطريددا الخاصددة 
لمعسسددداتهم، فبينمدددا يجدددب ت  تتجددداو  المهمدددة والقددديم والثقافدددة األ ددددا   ةباألنشدددطة اليوميددد

مجموعة م  األنشطة التي يجتمع بع ها مع بع ؛ لتجعل  وت دد اإلستراتيجية. اليومية
 فالهددددف هدددو خلدددا ميددد ة مسدددتدامة قاامدددة علدددر المقارندددة معسسدددة مدددا مختلفدددة عددد  نظرااهدددا،

 (.1022، تبو بكرمصطفر م مود )

يعددد نمددط القيددادة الرياديددة فللمعسسددات التعليميددة ميددة القيددادة الرياديددة كمددا تظهددر ته
م  األنماط القادرة علر مواجهة الت ديات والتعامل مع األو ا  الجديدة والمتغيدرة، وذلدك 
ألندده يسددما للقددادة والمددديري  بتطددوير وت سددي  تداء معسسدداتهم التعليميددة، و ددل مشددك تها 

ديدة، كمدا تفدتا المجدال لصدقل قددراتهم فدي اكتشداف فدرص بطرا جديدة ومختلفة وغيدر تقلي
يجاد مناخ تنظيمي داعم لإلبددا  والتغييدر  جديدة واستثمارها للرفع م  مكانتها التنافسية، وا 
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اإليجددابي المطلددوب لمواجهددة مختلددف الت ددديات بفعاليددة، فالقااددد الريددادي لديدده القدددرة علددر 
قيدددد وت تددداج للمخددداطرة، فهدددو يمتلدددك رعيدددة صددنع واتخددداذ القدددرارات فدددي ظدددل بيادددة تتسددم بالتع

للمسددتقبل ويتمتددع ببصدديرة عاليددة تمكندده مدد  اتخدداذ قددرارات جرايددة قددد ت تدداج إليهددا المعسسددة 
هالددة ) التعليميددة القتندداص الفددرص المتا ددة، واالرتقدداء بمكانددة المعسسددة التعليميددة التنافسددية

 (.1022تمي  مغاوري، 

ادة الرياديدددة مهمدددة للمنظمدددات بشدددكل عدددام وتفسيسدددان لمدددا تقددددم ف نددده إذا كاندددت القيددد
وقيدادة االبددا  فدي السدلع والخددمات ، باعتبارها ا د المكوندات ال يويدة فدي عمليدة التطدوير

وجده التقصدير وعددم الكفداءة ، فد   تهميتهدا تت داعف فدي المنظمدات توالعمليات ، وتغيير 
ومداخلها وتهميتهدا وهنا بات م  ال روري التعرف علر مفهوم القيادة الريادية، التربوية ، 

 .ومتطلبات تنميتها في التعليمللمعسسات التعليمية 

  والريادة مفهوم القيادة: أوال

تندده تددم قددديمان تقسدديم نظريددات القيددادة إلددر إلددر مجمددوعتي   Silva (2015)يددرى  
وذلك علر افتدرا  ت  القيدادة هدي الجدودة : القائد النظريات الموجهة إلى: متكاملتي  هما

تقريبددان مدد  هددذه السددمات % 00الشخصددية فددي األسدداس، ومنهددا نظريددة السددمات وتددرى ت  
فطريددددة، إال ت  امددددت ك هددددذه السددددمات الشخصددددية ليسددددت كافيددددة لتصددددبا قاادددددان، والنظريددددة 

لمهمددة واألفددراد السددلوكية والتددي توصددلت إلددر تندده علددر القااددد إعطدداء م يددد مدد  االهتمددام ل
لتفتر  ت  القادة الفعالي  يسدتخدمو  سدلوكيات وسدمات   سب السياا، والنظرية الموقفية

بو دع   Fred Edward Fiedler قدام فريدد فيددلرمختلفدة فدي المواقدف المختلفدة،  يد  
ذا لددم يددتمك  مدد  الددت كم ، "نمددوذج الظددروف المتغيددرة لفعاليددة القيددادة"تنمددوذج تطلددا عليدده  وا 

والنظريات الموجهة إلى العالقة بين ؛ ال بد م  تغيير نمط قيادته لي قا النجداح بالموقف
القدوة، والقيدادة  -ومنهدا القيدادة الت ويليدة، والقيدادة الرياديدة، ومددخل التدفثير: القائد واألتباا 
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التدددابع، والقيدددادة التشددداركية، وقيدددادة التندددو  والتعقدددد  -الخادمدددة، ونظريدددة التبدددادل بدددي  القاادددد
 .قافي، وقيادة الفريا، ولك  هذه االخت فات متكاملة وليست متناق ةالث

وتمثل القيادة مستودعان م  ث ثة عناصر هي القااد واألتبا  والسياا في مثل  
ت  هناك ع قة متقاطعة بي   Kellerman (2014)متساوي األ   ، ثم ت اف 

ير السياا، وبالتالي تكو  القيادة نظريات القااد واألتبا  والنظريات الموجهة للقااد وتفث
ت  القيادة هي عملية لت قيا : المتكاملة قاامة علر عدد م  المبادئ األساسية هي

األهداف المرجوة م  منظمة تو المجتمع تنطوي علر القااد والتعاو  بي  القااد وتتباعه 
ها ليست في سياا معي ، وت  القادة ولدوا بخصااص الذكاء واإلبدا  والشخصية ولكن

كافية وفي نفس الوقت  رورية بالنسبة لهم ليصب وا قادة، وت  المهمة الرايسة للقااد هو 
إ دا  التغيير في األتبا  تو المجتمع تو المنظمة المعنية، وت  السياا التاريخي والثقافي 

 .  والمناخ التنظيمي م  العوامل الخارجية التي تعثر إلر  د كبير في عملية القيادة

القيادة : ا بالنسبة للقيادة اإلدارية، ف   القيادة اإلدارية بي  مفهومي  هماتم
 : (1022 ميدة دريادي، ) واإلدارة، وذلك علر الن و التالي

سلطة غير )هو شخص يتوافر له قدر م  التفثير الشخصي : Leaderالقااد  -
 .األفرادعلر عدد م  األفراد يجعله قادران علر توجيه سلوك هعالء ( رسمية

وهو الشخص المعي  م  قبل سلطة تعلر لقيادة وتوجيه : Managerالمدير  -
مجموعة م  األفراد ن و تنفيذ تهداف م ددة، وم  ثمة يتوفر له ب كم موقعه 
الرسمي قدر معي  م  السلطة الرسمية علر هعالء األفراد، تعطيه ال ا في إصدار 

 .األوامر والتوجيهات ال  مة لهم لتوفيرها
هو شخص معي  م  قبل سلطة تعلر لقيادة وتوجيه مجموعة م  : القااد اإلداري -

األفراد ن و تنفيذ مهام م ددة، وله قدر م  السلطة الرسمية ب كم منصبه الرسمي، 
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ولكنه بصفة تساسية يعتمد في قيادته لهعالء األفراد علر تفثيره الشخصي تكثر م  
 .اعتماده علر السلطة الرسمية

يمكدد  تعريفهددا بشددكل عددام تخددر ظهددر مفهددوم القيددادة التعليميددة، التددي  وعلددر جانددب
وقدد ظهدر هدذا المصدطلا نتيجدة للب د  المدرتبط بال ركدة ، علر تنها إدارة المناهال والتعلديم

المعسسدددددات المدرسدددددية الفعالدددددة فدددددي الثمانينيدددددات المي ديدددددة، والتدددددي تظهدددددرت ت  سدددددر إدارة 
ومع ذلك ، لقد تم توسيع مفهوم القيدادة التعليميدة  ها،الناج ة يبر  في دور مديري التعليمية

معخرنا ليشدمل العديدد مد  النمداذج المو عدة التدي تركد  علدر التمكدي  المدو   والمشدترك بدي  
تع دددداء المدرسددددة، وعلدددددر سددددبيل المثدددددال القيددددادة المو عددددة ، القيدددددادة المشددددتركة ، والقيدددددادة 

 .(Edmonds, 2010)، وغيرها الت ويلية

سبا، ف   القيادة عملية معقدة وتفاعلية وهادفة وجماعية، ال تكو  وبناءن علر ما 
م  طرف وا د، فهناك قااد يصدر توامر وتعليمات معينة يق ي بموجبها علر عدد م  
األفعال تو األقوال، وعملية رشيدة طرفاها شخص يوجه ويرشد والطرف األخر تشخاص 

، وفي ذلك تعقد وتشابك العملية يتلقو  هذا التوجيه واإلرشاد لت قيا تغرا  معينة
التعليمية، ف   ذلك يتوجب وجود القيادة الرشيدة التي تتبع تنماط إدارية  ديثة للتفثير علر 
المرعوسي  لت قيا تهداف العملية التعليمية بما يتوافا مع اإلتجاهات اإلدارية المعاصرة 

العملية اإلدارية  التي تتماشر مع متطلبات اإلبدا  واالبتكار في كافة مستويات
القيدادة ليدست القددرة الخارقدة والقدادة ليدسوا سد لة مد  البدشر  والتعليمية، مع القناعة بف 

االخدرو  مهمدا فعلدوا ت  يدفتوا بده، ولكد  فدي الوقدت نفدسه  قدادرة علدي ت قيدا مدا لدم يدستطع
داريا إو مرك ا توصف الوظااف،  فدي نظدام يوجدفد   القيدادة ندصفها وظيفيدا كالدذي 

  تعلدي  دديلدذا البدد مد  التفك يستطيع ت قيا متطلباتها كل م  يو دع فدي ذلدك المرك ،
القيدادة هدي تلدك المد يال الفريدد مد  القددرات الخاصدة للقاادد ومد  الظدروف التدي تدوفر 

 .الجديدة باألشياءي القيام الددور للقاادد والعاملي  الذي  يع  و  القااد بالقدرة عل
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 Business Dictionary قددداموس األعمدددال عدددرفبالنسدددبة للريدددادة، فقدددد تمدددا 

ريادة األعمال علر تنهدا القددرة والرغبدة فدي تطدوير وتنظديم المشدروعات التجاريدة  (2016)
مدع ت مددل المخداطر مدد  تجدل ت قيددا الدربا، لددذا فهدي تمثددل القددرة علددي إنشداء عمددل جديددد 

لقددددرة علدددي المبدددادرة بتنفيدددذ هدددذا العمدددل مدددع ت مدددل المخددداطر المتوقعدددة مقابدددل ذي قيمدددة، وا
 .ت قيا الر ا الشخصي واالستق لية

بفنهدا األفكدار والطدرا التدي   عرفها االت داد األوربديفتما م  النا ية االصط  ية 
تمكددد  مددد  إيجددداد وتطدددوير نشددداط مدددا عددد  طريدددا مددد يال مددد  المخددداطرة واإلبددددا  واالبتكدددار 

 . (Avanzini, 2009) والفاعلية وذلك  م  معسسة تو شركة جديدة تو قاامة

بفنهدددا عمليدددة  (1022) كمدددا عرفهدددا صددد ح الددددي  م مدددد توفيدددا وشددديري  عيدددد مرسدددي
 -الماديدددددة -المعلوماتيدددددة)يدددددتمك  مددددد  خ لهدددددا الفدددددرد تو مجموعدددددة تفدددددراد توليدددددف المدددددوارد 

الكفدداءات القياديددة واإلبداعيددة فددي  علددر تسدداس تقيدديم علمددي ومنطقددي وباعتمدداد...( البشددرية
وتجسدددديد ( خدددددمات جديددددة تو إ ددددافة شدددد  جديددددد لهددددا -ابتكددددارات)ال صدددول علددددر القيمددددة 

الفرصة في مشرو  مهيكل ودينداميكي ي قدا الر دا لجميدع تفدراد المعسسدة، مدع االسدتعداد 
 . التام لتنظيم األعمال المرتبطة وت مل المخاطر الناتجة عنه

كيددة تشددمل قيددام رااددد األعمددال بت فيدد  وتنشدديط واسددتثارة العدداملي ، تو هددي عمليددة دينامي
لكددي يتعرفددوا علددر كيفيددة ت قيددا دمددالهم وتهدددافهم مدد  خدد ل تفكددار خ قددة تسددهم فددي الرقددي 
بطدددرا وتسددداليب العمدددل لكدددي ت دددد  تثدددران تكثدددر سدددواء فدددي الدددربا تو فدددي جدددودة المنتجدددات 

 . (Lowe & Marriomtt, 2016) والخدمات ومدى قدرتها علر التنافسية

وكددذلك هددي عمليددة ديناميكيددة تسددتوجب تمتددع رااددد األعمددال بمهددارات ومعددارف وخبددرات 
دارة المنظمددات وتوجيههددا بمددا يخدددم مصددال ها مدد  خدد ل  وامكانددات تسدداعده علددر قيددادة وا 
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اسددتخدام األفكددار المبدعددة والمخدداطر الم سددوبة ورتس المددال الجددرئ فددي اسددتغ ل الفددرص 
باسددم سددليما  ) التهديدددات فددي بياددة عمددل م اطددة بالمخدداطر والت ددديات والمنافسددةوت فددي 
  (.1022جاد اهلل، 

المفددداهيم والمصدددطل ات  مصدددطلا الريدددادة مثدددل كدددلوبنددداءن علدددر مدددا سدددبا، يت دددا ت  
ومعندددي  هميدددةتلكدددل مر لدددة مددد  هدددذه المرا دددل تاريخيدددة، و بمرا دددل  تعددددد ألنددده مدددر األخدددرى
ومدد  المنظددددور اإلداري فقددددد عدددت الريدددادة مهمددة فددي ظددل ، ةمددع هددذه المدددة ال منيدد يتناسددب

ومنهدا إدارات التربيدة  – والتكنولوجيا ال ديثدة إذ تمكد  المنظمدات ال ديثدة المنافسة الشديدة
مدد  التنسدديا بددي  العمليددات كافددة للوصددول إلددي تف ددل الخدددمات وت قيددا تعلددي  -والتعلدديم

 .قيمة لألعمال

 

 الريادة والقيادة: ثانيا  

القيدددادة كاانندددا ب ثيندددا مندددذ فتدددرة طويلدددة تتعلدددا بالعديدددد مددد  التطدددورات التدددي  قدددد تصدددب ت
القيددادة تتكددو  مدد  ث ثددة ، فتصددب ت تكثددر العمليددات االجتماعيددة تعقيدددنا، و  ققتهددا المعسسددة

يقددددم القدددادة التوجيددده إلدددر تتبددداعهم، وي دددددو  تهدددداف ، و تشدددياء ؛ القدددادة واألتبدددا  والمواقدددف
ف وا المرعوسي  علر تداء العمل ، ويستفيدوا م  جهودهم معنا في نفدس المرعوسي ، ثم ي 

لذلك، يمك  للقادة ت قيا األهداف التنظيمية وتقليل الفجوة بي  األهداف الفعليدة ، و االتجاه
تطددوير الفعاليددة : ، وفددي نفددس الوقددت تواجدده القيددادة العديددد مدد  الت ددديات، منهدداوالمطلوبددة
دارة تصدد اب ، و قيددادة الفريدداو وير المددوظفي  لهددام األخددري  تطددوا  اإلداريددة  توجيدده التغييددر وا 

تمرت ممارسددة القيددادة فددي التطددور مدد  الما ددي ، ولددذا اسددالمصددل ة الددداخليي  والسياسدديي 
 .(Fry & Kriger, 2009) إلر اليوم وسوف تستمر في التطور في المستقبل
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ي تشددجع الفددرا علددر ك  دددى القدددرات التددفددي األونددة األخيددرة تهميددة القيددادة وقددد  ادت 
دورنا تكثدددر تهميدددة  تدددعدي كمدددا، االنخدددراط فدددي اإلبددددا  الجمددداعي ن دددو تف دددل نتيجدددة ممكندددة

عندما يتغير المشهد التنافسي فدي بيادة األعمدال العالميدة مدع  يدادة المخداطر وتقليدل القددرة 
تتطلددب هددذه الشددروط مدد  المعسسددات ت  ، و علددر التنبددع واختفدداء سددا ات األعمددال الجديدددة

تستكشدف وتسددتغل الفدرص باسددتمرار لل فدداظ علدر مي تهددا التنافسددية ل دما  تكددوي  ثروتهددا 
ت  تتبنر المعسسات سلوكيات ، وم  ثم، يمك  م  خ ل تعلم المنظمة واإلبدا  واالبتكار

ت  و  عبدر اسدتراتيجة ريدادة األعمدال،  ومواقف ريادة األعمال التدي تعد   التكيدف واالبتكدار
، ومد  ثدم، فد   ة تعمال تتطلب سلوكنا م ددنا م  جاندب رجدل األعمدالكل استراتيجية رياد

ريادة األعمال هي عمليدة اجتماعيدة تعتمدد علدر السدياا، مد  خ لهدا يخلدا األفدراد والفدرا 
، فرص ت دت إشدراف القيدادةالالثروة م  خ ل الجمع بي    م فريدة م  الموارد الستغ ل 

مد  القيدادة التدي ، فدروح الريدادة يعدد نوعدان ل والقيدادةتقاطعات بي  ريادة األعماولذلك هناك 
 Fontana)ت د  في بياة م ددة مع التركي  علر الفرص التي تسعر إلر تكدوي  الثدروة

& Musa, 2017). 

 " الددة خاصددة لظدداهرة القيددادة االجتماعيددة"هددي  الريددادةوجهددة النظددر القاالددة بددف  وتمثددل 
هذه الع قدة بدي  "، لكنه يقر بف   Schumpeter هي مو و  ثابت في كتابات شومبيتر
، وا د معقدة ويطرح نفسه علدر عددد مد  سدوء الفهدم روح المبادرة والقيادة العامة هي غاية

فددي بعدد  ال دداالت ، ينطددوي ، و هددذا إلددر  ددد كبيددر أل  مفهددوم القيددادة فددي  ددد ذاتدده معقدددو 
 داالت تخدرى ، لديس ذلك علر القيام بشيء جديدد والتدفثير علدر النداس بالقددوة ، لكد  فدي 

يركددد  مفهدددوم شدددومبيتر ، و مددد  المهدددم ت  يكدددو  اإلجدددراء المباشدددر علدددر األخدددري  هدددو المهدددم
للقيددددادة علددددر رااددددد األعمددددال بصددددفته  امددددل دليددددة التغييددددر وهددددو منظددددور اقتصددددادي لريددددادة 

المفهدددوم المتكدددرر هدددو ت  روح المبدددادرة متعدددددة التخصصدددات ، وبالتدددالي فهدددي ، و األعمدددال
  .(Sarasvathy, 2004) ال مختلفة يمك  ت  ت يد م  فهم المرء للمجالت توي علر مناه
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علددر الددرغم مدد  ت  بعدد  االتجاهددات والموا دديع المشددتركة قددد تددم ت ليلهددا بددي  ريددادة و 
والسعال الذي يجب ، نفسها للقيادة الرياديةاألعمال والقيادة ، فقد تم تكريس اهتمام م دود 

ا عدد   طر دده هددو مددا إذا كانددت ريددادة األعمددال تددوفر نظريددة ونتددااال تختلددف اخت فنددا وا دد ن
تقليددددديا، تددددم التعامددددل بشددددكل عددددام مددددع مجددددالي ريددددادة األعمددددال والقيددددادة ؟، و نظريددددة القيددددادة

ومدددع ذلدددك ، هنددداك  اجدددة لدراسدددة الدددروابط بدددي   ، باعتبارهمدددا مجدددالي  منفصدددلي  للدراسدددة
 يدددعمهاا ، وهددي فكددرة يدددعمه(McCarthy, Puffer &  Darda, 2010) المتغيدري 

Becherer Mendenhall and Eickhoff (2008)  سددبيل المثددال، ف ددص ، فعلددر
Cogliser and Brigham (2004) جادل ، و التقاطع بي  مجالي القيادة وريادة األعمال

Jensen and Luthans (2006)  بف  روح المبادرة والقيادة مترابطتا  بعما، ويجدب ت 
 .قيادية ليكونوا ناج ي يتمتع رواد األعمال بمهارات 

فدددي ا تمدددال ا تدددواء ريدددادة األعمدددال فدددي مجدددال القيدددادة  Vecchio (2003)ونظدددر 
القيدددادة " وهدددي واألثدددار المفيددددة للطدددرفي  علدددر دمدددال ال قلدددي  لتطدددوير بنيدددة عالميدددة جديددددة 

في سلوكيات القيادة في سياقات ريادة األعمال ، وفي االتجاهات اإلدارية ، فنظر "الريادية
قام بدمال تب دا  ونظريدات ريدادة ، شتركة لك  المنظوري ، ولك  م  منظور نفسي قويالم

ا فدي القيدادة واإلدارة ، وخلدص إلدر ت  العديدد مد  البندر  األعمال فدي التقاليدد األكثدر رسدوخن
ا في التيار الرايس لنظرية القيادة ، وم   المستخدمة في مجال ريادة األعمال موجودة تي ن

واألكثددر إبددداعان ت  ننظددر إلددر ريددادة األعمددال علددر تنهددا ببسدداطة نددو  مدد   فمدد  المقنددع: ثددم
نو  م  القيادة ال يتجاو  تو يفهم النظرية المتا ة ... ي د  في سياا معي  الذي القيادة 

ميم نموذجده لريدادة األعمدال لددمال مدعثرات ، وتم تصدفي مجاالت القيادة والتفثير الشخصي
ديدددد كيفيدددة تطدددور مفهدددوم القيدددادة مدددع تطدددور منظمدددة رواد العمليدددة والمسدددتوى مددد  خددد ل ت 

واسددتمد ، األعمددال وال تدددرس خصددااص هددعالء القددادة ، والتددي تركدد  عليهددا هددذه األطرو ددة
Vecchio خمسدددة عناصدددر مشدددتركة بدددي  العناصدددر الفعالدددة فدددي ريدددادة األعمدددال والقيدددادة :
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رة ، وال اجددددة إلددددر مركددد  داخلددددي للددددت كم ، وال اجددددة إلددددر اإلنجدددا  ، والميددددل إلددددر المخدددداط
 . االستق ل الذاتي ، والفعالية الذاتية

دا عد  الرياديو  قادة وال مد  األفدراد الدذي  ي ققدو  نتدااال عاليدة والدذي  يب ثدو  داامن
ا   ال اجددة العاليددة إلددر اإلنجددا  هددي ، و طددرا جديدددة للب دد  عدد  فددرص جديدددة والعمددل بهددا

يدرتط ت دالف ، ويدرتبط كصدفة رياديدة وتدم ت ديددها، إ دى السمات الرايسة لريدادة األعمدال
دا بال اجدة الماسدة إلدر اإلنجدا   ,Gupta, MacMillan & Sure)  رواد األعمدال تي ن

2004). 

يربطدا  بدي  ريدادة األعمدال والقيدادة همدا عمليدة وبوجه عام، فد   النشداطي  الدذي  
ياسفر مسا و  ،التفثير علر األخري  واالنغماس في تنشطة ابتكارية تو مدفوعة باالكتشافات

األدبيات  ول القيادة وريادة األعمال وقيادة ريادة األعمال ع  مظاهر ملفتدة للنظدر تبدرر 
 . (Cogliser & Brigham, 204) المناهال المماثلة التي تتبعها القيادة والقيادة الريادية

همددددا العنصددددرا  ( بدددددالن مدددد  ذلددددك ، رااددددد تعمددددال وقااددددد)ريددددادة األعمددددال والقيددددادة و 
ا  والمترابطدددا  والمتفددداع   لقيدددادة الريدددادة  يددد  يدددتم تعريدددف ريدددادة األعمدددال فدددي المتميددد  

  Kuratko and Hodgettsاستشدهد و القيدادة الرياديدة، تعريدف هدو تقدرب إلدر فهدم مفهدوم 

يتطلدددب تطبيدددا الطاقدددة والعاطفدددة ن دددو . عمليدددة ديناميكيدددة للرعيدددة والتغييدددر واإلبددددا "بفنهدددا 
تشددمل المكونددات األساسددية االسددتعداد ، و الجديدددة وال لددول اإلبداعيددةإنشدداء وتنفيددذ األفكددار 

لت مل المخاطر الم سوبة مد   يد  الوقدت تو اإلنصداف تو المهندة ؛ القددرة علدر تشدكيل 
فريدددا مشدددرو  فعدددال ؛ المهدددارة اإلبداعيدددة ل شدددد المدددوارد ال  مدددة ؛ المهدددارة األساسدددية لبنددداء 

ف بالفرصددة التددي يددرى فيهددا األخددرو  الفو ددر خطددة عمددل قويددة ؛ وتخيددران ، رعيددة االعتددرا
  .(Mathews, 2017) "والتناق  واالرتباك
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ذا التعريف يسلط ال وء علر  قيقة ت  ريادة األعمال والقيادة يسيرا  جنبا إلدر ه
مقارنددة بفنمدداط القيددادة األخددرى المتبعددة فددي السددياا والعمليددات التنظيميددة العامددة ، ، وبجنددب

، هدي تركي هدا علدر السدلوكيات التدي ت ركهدا االكتشدافات قيدادة الرياديدةللف   المي ة الممي ة 
ع وة علر ذلك ، ف   ك  م  نمداذج المعدام ت الت ويليدة وسدابقتها للقيدادة تصدور القاادد 

علر النقي  م  ، و كشخص مكلف بمهمة تنظيمية يجب إنجا ها في سياا تنظيمي معي 
فتدرا  ت  تي قاادد يجدب ت  يسد  مهمدة تنظيميددة قيدادة الريدادة علدر االذلدك ، يقدوم مفهدوم 

ناشاة بالكامدل ، ولديس مهمدة يدتم التخطديط لهدا بعنايدة ، والكشدف عد  مجموعدة معدام ت 
  .في األصلمرايان ناشاة بالكامل، وليس تصورنا 

ة فدي الفصددل يدقيدادة الريادالعلدر غدرار تب دا  القيدادة ، ي داول نهدال السدمات فدي و 
ترك  تب ا  السمات الرياديدة علدر تبعداد الشخصدية ، و واد األعمالبي  السمات الريادية لر 

رتبط بسددهولة ريددادة ، ويدد، والتصددرفات المسددتقرة و دداالت الدددافع النفسددي لدددى رواد األعمددال
اإلنجددددا  ، والت فيدددد  ، والطمددددوح ، والطاقددددة ، )األعمددددال بخصددددااص القيددددادة مثددددل القيددددادة 

لصدددا والن اهددة ، والثقددة بددالنفس ، والقدددرة اإلدراكيددة الدددافع للقيددادة ، وا( والمثددابرة والمبددادرة
ومع ذلك ، تستخدم ناهال السمات المختلفدة مجموعدات مختلفدة فدي تفسديرها ، ومعرفة العمل

اعتبددارنا مدد  األ  ، يتخلددر العديددد مدد  البددا ثي  ، و ممددا يددعدي إلددر اال دواجيددة واالخت فددات
دا عدد  راادد األعمددال الفددرد، مدا  ال الخددوف مدد   دمدال تبعدداد رجددل األعمدال الفددرد وصددفه تمامن

 ,Fernald, Solomon & Tarabishy) فدي هدذا المجدال  تدر يومندا" سدمات"كبا د  

تم تص ي ه بالنظر إلدر األهميدة التدي يوليهدا راادد األعمدال  وهذا يجب ت  يكو ، (2005
الفدددردي فدددي نظريدددات اليدددوم  دددول ريدددادة األعمدددال التدددي تعكدددد علدددر التعدددرف علدددر الفدددرص 

 . واإلدراك الريادي وشخصية ريادة األعمال

م ورينددددا فددددي ريددددادة  القااددددد الريدددادي، يعددددد للقيدددادة الرياديددددةفدددي التفسددددير الجددددوهري و 
 & Ensley, Pearce) أل  رواد األعمددددال ب كددددم تعددددريفهم هددددم القددددادة، األعمددددال
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Hmieleski, 2006) ،  ويسددتمد مفهددوم ريددادة األعمددال مدد  اندددماج المفهددومي  المتميدد ي
 Fernald, Solomon & Tarabishy (2005) دددد لريددادة األعمددال والقيددادة  يدد  

خ قدددة، مرندددة، المخددداطرة اإلنجدددا ،  ت فيددد ،الالخصدددااص المشدددتركة باعتبارهدددا قدددادرة علدددر 
المفهدددوم مددد  خددد ل دمدددال المفددداهيم الث ثدددة لريدددادة األعمدددال ، والتوجددده الريدددادي ، و والرعيدددة

 .مع القيادةالغ دارة الريادية و 

نهال علدر الو دع تو سدياا ريدادة األعمدال ، الدعلر عكس نهدال السدمات ، يركد  و 
تدددعدي ال دددرورات والمطالددب والفدددرص التدددي الريددادي، و سدددياا ال يدد  تتوقدددف القيددادة علدددر 

ي يف اتجداه االبتعداد عد  القيدادة الفرديدة إلدر الموقدف ، و يوفرها السياا إلر تنشطة قيادية
دا فدي مجدال القيدا  يد  علدر سددبيل ، دة ، إلددر  يدادة فهدم القيدادة الرياديدة، والدذي يوجدد تي ن

العوامددل الظرفيددة التددي تددعثر علددر   2992عددام  Lumpkin and Dessالمثددال، ي دددد 
والعوامدل ( الديناميكية والتعقيدد والشدمولية وخصدااص الصدناعة)كعوامل بياية  الريادةنتااال 

فدي هدذا (. اص فريدا اإلدارة العليداال جم والهيكل واالسدتراتيجية والثقافدة وخصدا)التنظيمية 
االعتبددار الخددارجي ، ينصددب التركيدد  علددر ال دداالت الطاراددة الخارجيددة فددي سددياا القيددادة 

 .(Vecchio, 2003)الريادية

سددتمر ريددادة األعمددال فددي االسددتفادة مدد  تب ددا  القيددادة مدد  خدد ل التركيدد  علددر وت
يطلددا عليده نظريددات القيددادة مدد  النددو  التدفثير والعمليددة التددي اتخددذت منعطفندا جديدددنا مددع مددا 

التددي و ددعت الرااددد وراء العربددة واألتبددا  فددي المقدمددة وبالتددالي يددتم تراكددب مرك يددة ، الجديددد
تعكدددد نمددداذج القيدددادة الجديددددة علدددر سدددلوك القاادددد الرمددد ي، ، و المتدددابعي  فدددي عمليدددة الريدددادة

يولوجيددددة واألخ قيددددة، والددددرعى، والرسدددداال الملهمددددة، والمشدددداعر العاطفيددددة، والمخدددداوف األيد
، (Avolio, Walumbwa & Weber, 2009) واالهتمدام الفدردي، والت فيد  الفكدري

و عدت القيدادة والع قدات المشدتركة والتبدادالت ، و والتوجيه الذاتي ، والع قات غير الهرميدة
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ت   يعددد التوافددا بددي  القيددادة الرياديددة ونظريددات القيددادة الجديدددة تمددرنا طبيعينددا  يدد ، و متعددددة
وفقنددا ، و تسدداس االبتكددار ذاتدده يعتمددد علددر الددديناميات التعاونيددة والع قاتيددة لع قددات الفريددا

لرتي موثوا في مجال تب ا  القيادة الريادية ال يوجد نهال وا د في  د ذاته يخدم غدر  
ة أل  نهددال الصددفات يسددتبعد تددفثير العوامددل السددياقية والددنهال السددياقي يددقيددادة الريادالدراسددة 
وبعبارة تخرى ، يمك  ت  تكو  ريادة األعمال فدي الوقدت نفسده ، م  العوامل الفردية يقلل 

عدد وة علددر ذلددك ، يددتم التوسددط واإلشددراف علددر ، و خاصددة بالسددياا تو خاليددة مدد  السددياا
الرياديددة هددي بندداء متعدددد  القيددادةوبالتددالي ، يدد عم ت  ، فاعليددة القيددادة الرياديددة بعدددة عوامددل

ن ددو، مدد  الوا ددا ت  البددا ثي  المختلفددي  يتبعددو  تفسدديرات مختلفددة علددر هددذا ال، و األوجدده
 .(Mathews, 2017) لتكوي  القيادة الريادية

ت  العديددددد مدددد   اسدددتنتاجبعدددد مراجعددددة األدبيدددات الموجددددودة ، يبدددددو مددد  المعقددددول و 
ددا فددي التيددار الددرايس لنظريددة  التركيبددات المسددتخدمة فددي مجددال ريددادة األعمددال موجددودة تي ن

ومددع ذلددك  يجددب اإلشددارة إلددر ت  تدبيددات ريددادة األعمددال ليسددت واسددعة مثددل تدب ،  القيددادة
القيادة وتعكس م اوالت قليلة لتميي  المتغيرات التدي تدعثر علدر رواد األعمدال بطدرا ذات 

قد تعكس ريادة األعمال ببسداطة عمليدات القيدادة  دم  تنه  Vecchioكما ال ظ ، معنر
نمدا (المشاريع ريدادة األعمد)سياا م دد  ، وبالتدالي يجدب تال يانظدر إليهدا ك قدل منفصدل وا 

مدد  هددذا المنظددور، يانظددر إلددر سددلوك ريددادة األعمددال علددر تندده ، و كجدد ء مدد  مجددال القيددادة
علددر الددرغم مدد  ، و  Schumpeterدعمدده يسدلوك قيددادي يسددري فددي سددياا فريدد، وهددو رتي 

يجددددداد عمدددددال والقيدددددادة ، ت  القيدددددادة الرياديدددددة يمكددددد  اعتبارهدددددا عمليدددددة متشدددددابكة لريدددددادة األ
Hosking and Morley   بدف  قيدادة ريدادة األعمدال ال يمكد   صدرها فدي  2992عدام

 .المساهمات المستقلة لألشخاص تو السياقات

ستنتاج دخر يمك  استخ صه م  مراجعة األدبيات الموجدودة هدو تنده فدي  دي  وا
فربما يتجلدر اخدت ف بدرجدة ت  سلوك الريادة يعكس التشابه المفاهيمي مع سلوك القادة ، 
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فاة منفصلة في معاملة رواد األعمال علر تنهم ( ربما بسبب السياا وعوامل تخرى)كافية 
/ ت  راادد األعمدال وسدياقه Baron (2002)فدي الواقدع ، يدرى م  القادة هنداك مدا يبدرره، و 

لوكيات بالسدددمات والمهدددارات والسددد رواد األعمدددالسدددياقها تكثدددر تعقيددددنا ،  يددد  ينظدددرا  إلدددر 
ومددع ذلددك ، كددل مدد  . شددومبيتر، وهددذا تندداق   دداد مددع نفسددهمتالمتعلقددة بال عمدداء وليسددوا 

 هددددذي  االسددددتنتاجي  يولددددد بطبيعددددة ال ددددال دثددددار لكدددد  المجددددالي  مدددد   يدددد  اتجدددداه الب دددد 
(Thornberry, 2006)،  عنددد اندددماج ريددادة األعمددالومدد  ثددم، وجدددت القيددادة الرياديددة 

 ,Musa & Fontana) ومفداهيم القيدادة والتوجه الريدادي واإلدارة الرياديدة ومفداهيم القيدادة

2014).  

ودمددال المفدداهيم المتغيددري ، قددد تكددو  هنداك دثددار مفيدددة تتمثددل فدي تكامددل ومد  ثددم، 
القيددادة ، ف"الرياديددةقيددادة ال"مدد  كدد  المجددالي  فددي تطددوير بندداء عددالمي جديددد يشددار إليدده بددد 

يعتددرف بالعوامددل ال اسدمة ال  مددة لهددذه الظدداهرة والتطددور مدد   متكددام ن  ان هددي تعريفددالرياديدة 
ا تسلوب للقيادة المعاصرة يسمر  تتكو   ، وم  ثم"الرياديةقيادة ال"ت ليل المجالي  هو تي ن

ة مدددد  قيددددادة لهددددا عقليددددة رياديددددة ومجموعددددة مدددد  المهددددارات لت ديددددد وتطددددوير يددددقيددددادة الريادال
 . ار المبتكرة للمستقبل المستدام للمنظمةواالستفادة م  األفك

 مفهوم القيادة الريادية: ثالثا  

المت ايدة المتنافسة التي تواجهها معسسات األعمال نوعدا طربة تتطلب البياة الم 
، إذ إ  لسدلوك القيدادة االداريدة األخدرىالتدي تختلدف عد  تشدكال  جديدا مد  القيدادة الرياديدة
وتعظيم قابلياتهم للمساهمة بفاعلية في سياسة  اكتشاف واستخدامالقااد يساعد التابعي  في 

 .المنظمة
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وتركددد  ، القيدددادة الرياديدددة هدددي تسدددلوب قيدددادة مميددد  يمكددد  تقديمددده فدددي تي منظمدددةو 
السددمات والسددلوكيات واإلجددراءات التددي تميدد  قيدددادة الريددادة عدد  تسدداليب القيددادة األخدددرى ، 

 Gupta et alوفقنا لد ، ريادية لهعالء القادةعلر التعرف علر الفرص واالستغ ل كفهداف 

لدددى القيددادة الرياديددة بعدد  توجدده التشددابه مددع القيددادة الت ويليددة، ب يدد  ف ندده  1002عددام 
ومددع ذلددك ، ، ينظدر كدد  الدد عيمي  إلدر اال تياجددات العاليددة للمتددابعي  ويست  درو  تدااهددم

تند إلددر  اجددة المنظمددة إلددر علددر است  ددار تداء المتددابعي  تسدد القددادة الريدداديي فدد   قدددرة 
التكيددف مددع البياددة المتغيددرة والت دددي الددرايس هددو خلددا الرغبددة لدددى المتددابعي  والمنظمددات 

 Renko, El) للقيدددام بفعمددددال رياديدددة خ قددددة بدددددالن مددد  األنشددددطة الم افظدددة ال اليددددة

Tarabishy, Carsrud & Brännback. 2015) . 

توالن ، ةسد، طبدا البدا ثو  ث ثدة منداهال راي القيادة الرياديةي م اوالتهم لتعريف وف
قداموا  : ثانيان ؛ رك وا علر السمات المتفصلة التي تمي  قادة المشاريع ع  القادة األخري  :

إلر تطبيا مبادئ واستراتيجيات  الرياديي بدراسة العوامل البياية والسياقية التي تدفع القادة 
استكشدفوا العمليدات االجتماعيدة التدي مد   :ثالثندا، و في تداء مهدامهم وتدوارهدم ريادة األعمال
بينما نظدر بعد  ، علر مجموعة م  األشخاص لس  رعيتهم القادة الرياديي خ لها يعثر 

والقيدددادة وروح المبدددادرة الم دددددة كندددو  مددد   ريدددادة األعمدددالالعلمددداء فدددي توجددده التشدددابه بدددي  
خت فدات بدي  البندااي  وتبدر ت نظر دخرو  في اال، و القيادة في السياقات المعقدة والصعبة

الكفدددددداءات التددددددي تمكدددددد  القددددددادة مدددددد  التصددددددرف كرجددددددال تعمددددددال ورجددددددال تعمددددددال للعمددددددل 
 . )(Zaidatol,  Lope, Soaib  & Afsaneh, 2014كقادة

القيددادة الرياديددة علددر تسدداس اثنددي  مدد  الت ددديات الرايسددة التددي وكددذلك تددم تصددور 
هددو خلددا سدديناريو مدد  الفددرص الممكنددة لت ويددل فدد   الت دددي األول القيددادة الرياديددة، تواجدده 

الت ددي الثداني هدو إقندا  تصد اب المصدل ة ، و الو ع ال الي الدذي يسدمر سد  السديناريو
والتددابعي  بددف  تهددداف السدديناريو يمكدد  ت قيقهددا مدد  خدد ل توظيددف طدداقم إ ددافي ومددوارد 
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للعددب خمسددة  ي قددادة ريدداديالت ددديات المددذكورة تعدد ه تتطلددب ، و مناسددبة لتنفيددذ هددذا الت ددول
تدوار مهمة بما فدي ذلدك تدفطير، واسدتيعاب عددم اليقدي  ، ومسدار الطريدا ، وبنداء االلتد ام 

 ,Gupta) رياديددةقيددادة اللوت ديددد ال دددود ، وهددذه األدوار الخمسددة تددوفر اإلطددار النظددري ل

MacMillan & Surie, 2004). 

كدا   ، ولمنافسة واإلبدا م  المجا فة واوكذلك تعد القيادة الريادية م يجان مشتركان 
المخدداطرة التددي تعتبددر الرغبددة فددي اسددتيعاب المنظددور السددابا، و  هددذا المنظددور يتماشددر مددع

عدددم اليقددي  ، تتمثدددل الفعاليددة فددي تشدددجيع المبددادرات الرياديددة واإلبددددا  فددي تع يدد  اإلبددددا  
يدددادة لدددذلك يمكددد  ت  نسدددتنتال ت  التقدددارب بدددي  الريدددادة ور ، واالبتكدددار بدددي  تع ددداء الفريدددا

   التدفثير علدر األخددري  ، فدة فدي األعمداليدلقيدادة الريادلاألعمدال قدد دمدال بعد  الصدفات 
وت فيدد هم ، والتركيدد  علددر الفددرص ، والرعيددة ، والمجا فددة ، واإلبدددا  ، واالبتكددار هددي مدد  

 .(Chen, 2007) بي  السمات المذكورة تع ه

 Renko, El Tarabishy, Carsrud and Brännback (2015)واعتمدد 
القادة السلوكيات وتصرفات  تركي نا توسع علر تصور القيادة الريادية والنظر في السمات ،

إنهدددم يعتقددددو  ت  األهدددداف الرياديدددة مثدددل االسدددتغ ل واالعتدددراف بدددالفرص هدددي الريددداديي ، 
وتميد  السدلوكيات والسدمات واإلجدراءات الخاصدة بهدذا لهدعالء القدادة  م ور التركي  الدرايس

المتددابعي  والتددفثير علدديهم لتجربددة طددرا جديدددة الريدداديي  قددادة اليشددجع ، و القيددادة الددنمط مدد 
ا ريدادة األعمدال كفسدلوب قيدادة ، وبالتدالي تدم التعامدل مدع للقيام بالعمل والتفكير تكثدر إبدداعن

االبتكددار واإلبدددا  والعاطفددة والرعيددة والمجا فددة ، وتددم اقتددراح بدددالن مدد  بندداء إدارة إسددتراتيجية
،  ولدذا تدم التي تعر  كدل مد  صدفات القاادد والسدلوكيات للخطدرالريادية لقيادة لكعناصر 

التفثير علر وتوجيه تداء تع اء المجموعدة ن دو ت قيدا "تنها تعريف القيادة الريادية علر 
 .يم المشاريع واستغ لهاتلك األهداف التنظيمية التي تت م  االعتراف بفرص تنظ
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 Roomi andمدددد  خدددد ل نهددددال متكامددددل للقيددددادة وريددددادة األعمددددال، عددددر ف و 

Harrison (2011)  ل الرعيدة إلشدراك فدرا يتملك وتوصد"علر تنها  القيادة الرياديةمعخرنا
، ففدددي "لت ديدددد الفدددرص وتطويرهدددا واالسدددتفادة منهدددا مددد  تجدددل ال صدددول علدددر ميددد ة تنافسدددية

رسدددة الكفددداءات الرياديدددة مددد  قبدددل القدددادة ومبدددادئ الريدددادة مددد  قبدددل رواد الواقدددع ، يكدددو  لمما
األعمدددال هددددف وا دددد مشدددترك، وهدددو التعامدددل مدددع ت دددديات وت مدددات اإلعددددادات التنظيميدددة 

 .ال الية وت سي  فعالية القادة في نهاية المطاف

التددي  الراويدة بفنهددا تلدك القيدادة التددي تعمدل علدي خلددا السديناريوهاتوتعدرف كدذلك  
اكتشداف  يتم استخدامها لجمع المساهمي  للعمل وت شيدهم ودعمهم وفا هدذه الدرعي علدي

 (.1021نعيم إبراهيم الظاهر، )واالستفادة م  خلا القيمة االستراتيجية

تو هددي نمددط قيددداي جديددد وتتمثددل فدددي القدددرة علددر التددداثير فددي األخددري ، ومعرفتددده 
واالسددددددتباقية، والتنددددددافس، وت مددددددل  بددددددالفرص واسددددددتغ لها، والرعيددددددة الوا دددددد ة، واإلبدددددددا ،

نمدا  المخاطرة، والكاري ما، هذا ليس فقط في سدا ة األعمدال التجاريدة والمشدروعات فقدط، وا 
 .(Rashid & Ismail, 2014) تي ان في البياات األكاديمية والخدمية

تسدلوب قيدادة تعدرف القيدادة الرياديدة علدر تنهدا  منظدور القيدادة اإلسدتراتيجية ، وم 
القددرة علدر " هديالقيادة اإلسدتراتيجية ، علر اعتبار ت  التفكير االستراتيجي للمعسسةيوفر 

التفثير علر األخري  التخاذ القرارات اليومية طواعية التدي تعد   قابليدة البقداء علدر المددى 
، الطويل للمنظمة مع ال فاظ فدي الوقدت نفسده علدر اسدتقرارها المدالي علدر المددى القصدير

راتيجي هددو عمليددة تخطدديط تهدددف إلددر إنشدداء اسددتراتيجية متماسددكة ومو دددة التفكيددر االسددتو 
ت ديددد المجددال التنافسددي للم ايددا و وصددري ة ومبتكددرة ، مددع إطددار تكامليددة التخدداذ القددرارات ؛ 

، ف د ن علر منافسيها لل فاظ علر المي ة التنافسدية علدر منافسديه للمعسساتاالستراتيجية 
 منظدور متكامدل للمعسسدة"بيا ال دس واإلبدا  إلنشداء يرك  علر التوليف في تطع  تنه 

(Baloch & Inam, 2007) . 
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تما في ال قدل التربدوي، فيعدد مصدطلا القيدادة الرياديدة مد  المفداهيم ال ديثدة نسدبيان 
في هذا ال قل، فيعرف علر تنده الدنمط السدلوكي المتبدع مد  قبدل القاادد بهددف العمدل علدر 

ودهم، وتنميددة مسدددتوى تدااهددم بهددددف االرتقدداء بالعمليدددة توجيدده سددلوك العددداملي  وتنظدديم جهددد
 ,(Roomi & Harrison, 2011) التعليمية

تو هددي القددوة الدافعددة إلددر تنميددة العمليددة التعليميددة، وتع يدد  توجههددا ن ددو األهددداف 
 .(Baghere, 2009) التربوية م  خ ل تع ي  التفاعل االجتماعي، ودعم مستوى األداء

وهددادف تتددوفر فيدده روح المبددادتة والجددرتة علددر المددفلوف  تو هددي سددلوك مددنظم وا 
واالسددتعداد لت مددل المخدداطر وتقيدديم ال لددول المبتكددرة للصددعوبات المتوقعددة وغيددر المتوقعددة، 
يقددوم بدده القااددد مدد  تجددل تشددغيل مدددخ ت العمليددة التعليميددة مدد  تجددل الوصددول لمخرجددات 

ا التنافسددية علددر المسددتوى ذات ال ددد األقصددر مدد  القددوة بشددكل يمثددل المعسسددة مدد  ت قيدد
 (.1022صالا ب  م مد الدوسري، ) الم لي واالقليمي والدولي

تو هو نو  م  القيادة التي تعتمد علر اإلبدا  والمخاطرة والمبدادتة، ويمثدل مفهدوم 
الريددادة التددي تتبنددر مجموعددة اإلجددراءات ال  مددة إليجدداد شدد  مختلددف ذي قيمددة مدد  خدد ل 

جهدددد الدددذي يددددفع إلدددر إيقددداظ الدددروح الرياديدددة داخدددل معسسددداتهم تكدددريس واسدددتثمار الوقدددت وال
التعليمية، واكتشاف الفرص واستثمارها بعقلية استباقية، وتبني المخاطر الم سدوبة، وتقبدل 
داراتها، وتنظيم وتسويا المدوارد إليجداد الميد ة التنافسدية، والددتفكيد علدر اإلبددا   المخاطر وا 

د والتنميددة االقتصددادية، فالقااددد الريددادي شددخص لدده رعيددة واالبتكددار واالنتاجيددة والعمددل الجددا
مستقبلية لمعسسته التعليمية ويستطيع تنظيم األعمال م  خ ل الثقدة بمرعوسديه وبقددراتهم 

سددددهير علددددي الجيددددار، ) فددددي ت قيددددا مسددددتقبل تف ددددل لمعسسددددته يتسددددم باالسددددتقرار والتفدددداعل
1022.)  
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 ثو  فددي سددلوك رواد األعمددال فددي البدداوبوجدده عددام، لتعريددف القيددادة الرياديددة نظددر 
ركدد ت المفدداهيم المبكددرة للمفهددوم ، و المعسسددات القاامددة وسددلوك القيددادة ألصدد اب األعمددال

علددددر السددددمات االسددددتثنااية والعوامددددل السددددياقية التددددي تمكدددد  األفددددراد مدددد  قيددددادة مشددددروعات 
ت قيددادة عندددما يواجهددو  تعقيدددا القددادة الريدداديي المقدداوالت بنجدداح واالخت فددات فددي سددلوك 

فددي القدادة الريداديي  ركد ت التعداريف ال ديثددة علدر كفداءات وتدوار ، و منظمدة رواد األعمدال
بشدة بخلدا مبدعي  وملت ي   ، وتم وصفهم بفنهم خلا تفكار مبتكرة وقيادة عملية االبتكار

، واستكشدداف فددرص جديدددة" ل يددادة االبتكددار"معددارفهم وقدددراتهم الفريدددة ، ويسددتخدمو  القيمددة
 المدرسةالريادي في غرس فلسفة الريادة في نفوس كل العاملي  في  دور القاادل دور وتمث

 هدي  القيدادة الرياديدة ذا تدرى البا ثدة تو ، رسدم السياسدات التدي تددعم الرياديدة والعمل علدي
 الديالمتعلقة بالقيادات العصرية التي م  ممك  توصيل منظماتده  نو  خاص م  القيادات

الرعيددة االسددترتيجية الوا دد ة ن ددو المسددتقبل وت ليددل البياددة  المنظمددات الرياديددة مدد  خدد ل
خدذ المخداطر التدي تاالبتكار واالبددا  و ت مدل المسدعولية و  ي ا القدرة عليتالخارجية،َ  و 

ت سددي  المخدداطر واالبتكددار ل سددتفادة مدد  الفددرص ، لالمسددتقب فددي تواجههددامدد  الممكدد  ا  
دارة التغييددددر داخددددل البياددددة الديناميكددددة لصددددالا المتا ددددة، وت مددددل  المسدددداولية الشخصددددية، وا 

المعسسدددددة، إذ يسددددداعد القدددددادة الريددددداديو  مدددددوظفيهم علدددددر العمدددددل وفقدددددان لدددددرعيتهم الخاصدددددة 
بالمعسسددة، وينفددذ القااددد الريددادي األعمددال مدد  خدد ل اإللهددام، كمددا يددنظم الع قددات لت قيددا 

 . األهداف المشتركة

 دة الريادية للمؤسسات التعليميةأهمية القيا: رايعا  

فدي قيدادة العمليدة اإلبداعيدة،  تتمثدل المدرسةا  المهمة الرايسة للقيادة الريادية في  -
للمكافدددفة  دددول  مددد  ت مدددل المخددداطرة وبنددداء نظدددام المعلمدددي وخلدددا القدددادة وتمكدددي  

 الطددرا الجديدددة لعمددل األشددياء، وبندداء مددا هددو جديددد ومبددد  فددي كددل قسددم بدددال مدد 
بيعة العمل الشامل الدذي يتطلدب ثقافدة الددفا  المسدتمر عد  السدلبيات فدي اتخاذ ط
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 إلدي الصدناعة المدرسدةعلي تسهيل ت ويل المعرفة األكاديميدة مد   العمل، والعمل
 (.1002صب ي جبير، )

القاادد الريددادي فددي المعسسددة التعليميدة يتفكددد دوره بكوندده روح اإلدارة المعاصددرة فددي  -
الع و القادر علر ت في  العاملي  وتشجيعهم، وتوفير  المعسسات التعليمية، وهو

تكبدددر قددددر مددد  ال ريدددة إلعطددداء األراء، فهدددو يمتلدددك نظدددرة مسدددتقبلية وو دددوح فدددي 
 .  (Roomi & Harrison, 2011) الرعية تدعم تهداف إدارة معسسته التعليمية

والخدددمات وجددود هددذا النددو  مدد  القيددادات الرياديددة يقددود عمليددة االبدددا  فددي السددلع  -
فهدي وسديلة  ،المدرسدة ال يويدة والتجديدد فدي  إليجادوهي عامل  اسم  والعمليات،

صدب ي جبيدر، ) وتع يد  الرب يدة وت قيدا القيمدة لتطوير االعمال و يدادة العااددات
1002.) 

في ظل المتغيرات المعاصدرة مثدل التنافسدية والعولمدة، تتمثدل تهميدة القيداة الرياديدة  -
يسدتند إلدر التركيد  علدر التنميدة التعليميدة بهددف الوصددول بتشدكيل منطقدي  ددي  

إلر تسمر مستويات التطوير السلوكي واالبداعي لت قيا الفواادد والم ايدا التربويدة، 
إ دددددافة إلدددددر دورهدددددا فدددددي إيصدددددال المعسسدددددات التعليميدددددة إلدددددر مسدددددتويات عالميدددددة 

 .(Baghere, 2009)بار ة

ميدددة مددد  خددد ل توليدددد قدددادة فعدددالي  تنظددديم العمليدددة االبداعيدددة فدددي المعسسدددات التعلي -
متمكني  تكاديميان، وقادري  علدر تخطدي المصداعب، وتشدكيل نظدام للمكافدفة  دول 
الطددرا الجديدددة لتطبيددا المهددام، وتددوفير مددا هددو جديددد ومبددد  وفعددال فددي مختلددف 
األقسددام عو ددان عدد  تخددذ الطبيعددة الشدداملة التددي ت تدداج إلددر ثقافددة الدددفا  المسددتمر 

العمدددل، والعمدددل علدددر تسدددهيل انتقدددال المعرفدددة األكاديميدددة مددد  عددد  السدددلبيات فدددي 
 (. 1022صالا ب  م مد الدوسري، )المعسسة التعليمية إلر المعسسة الصناعية 
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تعدددد ت دددد المكوندددات ال يويدددة فدددي عمليدددة التطدددوير، وقيدددادة اإلبددددا  فدددي الخددددمات  -
ان بعد  والعمليات، وتغييدر توجده التقصدير وعددم الكفداءة، وتهميتهدا تت داعف يومد

يدددوم فدددي المعسسدددات التربويدددة، باعتبارهدددا معسسدددة اجتماعيدددة تقددددم لألفدددراد خددددمات 
تعليميدة تربددوةي تواكددب اسددتمرار ال يدداة وتطوهددا، تددنعكس بال ددرورة علددر المجتمددع 
ومعسساته االنتاجية والخدمية علر  د سواء، وم  ثم ف   اإلدارات التعليمية هدي 

صددددالا بدددد  م مددددد الدوسددددري، )دة الرياديددددة مدددد  اولددددر اإلدارات لتبنددددي مفهددددوم القيددددا
1022 .) 

تمثدددددل الدددددربط بدددددي  العددددداملي  وخطدددددط المعسسدددددة التعليميدددددة المرسدددددومة وتطلعاتهدددددا  -
المسددتقبلية، ومواكبددة تعمددال المعسسددة التعليمددة ومتابعتهددا مدد  تجددل الوصددول إلددر 
األهدداف الم دددة للمنظمدة، ودعدم القدوى العاملدة وتع يد  قددراتهم وتقليدل السددلبيات 

لتي ت د م  تطور تعمال المعسسة، والسيطرة وتفهم المشدك ت وتشدكيل الخطدط ا
الداعمدددددة للعمليدددددة التعليميدددددة، ومواكبدددددة التغيدددددرات والعمدددددل علدددددر ت دددددمينها لخدمدددددة 

 .(Peleg, 2012) المعسسة التعليمية

تساهم في ترسيش سياسة ت في  السدلوك الريدادي الجمداعي داخدل المعسسدة كبدديل  -
فددددردي لمنسددددوبي المعسسددددة، وتدددددعم تسددددلوب ت فيدددد  االبتكددددار للسددددلوك الريددددادي ال

الجمددددداعي وتنميدددددة المهدددددارات الجماعيدددددة المعسسدددددية مددددد  خددددد ل تنميدددددة اإل سددددداس 
بالمساولية الجماعية التعاونية كبدديل للمسداولية الفرديدة، وممارسدة تسدلوب ت سدي  
المخدداطر لخلددا الفددرص واسددتثمارها كبددديل لمددنهال تجنددب المخدداطر تو مواجهتهددا، 
وجعدددل إ ددددا  التغييدددر هددددفان معسسددديان كبدددديل إلدارة التغييدددر كسدددلوك إداري ليكدددو  
ممارسددة المددنهال االبتكدداري ووجددود المنددتال مدد  العمددل الريددادي سددابقان لوقددت ال اجددة 

 (. 1022م مود إبراهيم خلف اهلل، )إليه 

تسدددداعد المددددوظفي  علددددر التر يددددب بالمسددددتقبل مدددد  خدددد ل توليددددد الثقددددة فددددي رعيددددة  -
تمكدددي  المدددوارد المختلفدددة، و دددل الت دددديات، والتفكيدددر النقددددي، وتجلدددب و  ،المعسسدددة
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يتديا نمدط القيدادة هدذا إدارة المنظمدات بنجداح و دل ، و المنظمات لت قيدا األهدداف
اإلجدراء ، فسديقرر المددير المشك ت بطريقدة فريددة وديناميكيدة مدع سياسدات مبتكدرة

يده المنظمدة لت قيدا األهددداف والقدددرة علدر توج، أل  لديده الكفداءة األف دل للتنظديم
اسددتيعاب ا تياجدددات القددادة فددي عدددالم األعمددال المجهددد  تسدددهم فددي  لددذلك، المرجددوة

، تعباددة القدددرة علددر مواجهددة ت ددديات ريددادة األعمددال، و بسددلوك المشدداريع وكفاءتهددا
إقنا  المرعوسي  بفنهم قادرو  علر ت قيدا : ألنها تمتلك عددان م  المعشات منها

والتعبير ع  رعية المنظمة بشكل جذاب ، ووعد بف  جهودهم ست قا األهداف ، 
نتددااال مل وظددة ، وتكددو  قددادرة علددر ت مددل التغيددرات البيايددة التددي تددعدي فددي نهايددة 

 .(Lajin & Zainol, 2015) المطاف إلر ت سي  األداء التنظيمي

ي تعدددد تسدددلوبنا فريددددنا للقيدددادة يركددد  علدددر جعدددل المواهدددب غيدددر المتجانسدددة تعمدددل فددد -
معسسددة تكثددر إبددداعنا وابتكددارنا فددي العمليددات الجماعيددة ل سددتجابة لبياددة عمددل غيددر 

 ، كمدددا تخلدددا(تداء االبتكدددار)وخلدددا اسدددتراتيجيات متماسدددكة ونتدددااال جديددددة ، معكددددة
سددديناريوهات رعيدددة لتجميدددع وتعبادددة فريدددا دعدددم للمشددداركي  الدددذي  يلت مدددو  برعيدددة 

عدد وة علددر ذلددك تكددو  قددادرة علددر  .اكتشدداف واسددتغ ل خلددا القيمددة االسددتراتيجية
، فهدعالء .و ع خطط استراتيجية للمستقبل لل فاظ علر ت قيا تهدداف المنظمدات

قادرو  علر العمل في تي منظمة وفي تي مهمة ، مد  خد ل قيدادة األفدراد القادة 
دارة الموارد بشكل منتال  .(Fontana, A. & Musa, 2017) والفرا الريادية، وا 

ليسددوا قددادري  علددر تنظدديم مرعوسدديهم ف سددب ، ولكددنهم يجددرعو    القددادة الريدداديو  -
ا علر المجا فة لت قيا تهداف تستند إلر التقدم ال يوفرو  مسا ة ، كما تنهم تي ن

دددا علدددر ت  يكوندددوا مبددددعي  فدددي  لإلبددددا  ف سدددب ، بدددل ي فددد و  المرعوسدددي  تي ن
بداعيدة فدي مد  شخصديتهم اإلبداعيدة واإل، وقدوتهم تدفتي ت قيا األهداف التنظيمية
الخبدراء ألداء هدعالء القدادة يشدجع التدفثير اإليجدابي ، كما استغ ل الفرص التجارية
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يسدتخدم بالت ديدد لتع يد  اإلبددا  في  يادة الثقة فدي التعلديم، و وتص اب المصل ة 
 .(Wibowo & Saptono, 2018)واالبتكار واألداء في المدرسة

في الريادية في المعسسات التعليمية، فقد تم  وبناءن علر ما سبا، ونظران ألهمية القيادة
في المدارس في كل مد  البلددا  المتقدمدة والناميدة ، القيادة الريادية تطبيا  األونة األخيرة 

هدذه ع وة علر ذلك ، يمكد  اسدتخدام ، إلنشاء ودعم واستيعاب االبتكار في مجال التعليم
مثددل مطالددب ت سددي  نوعيددة التعلدديم فددي للتعامددل مددع تعقيدددات المعسسددة المدرسددية القيددادة 

، ولدددذا فددد   المددددارس، والتغيدددرات السدددريعة والتطدددورات فدددي البيادددة، ونقدددص المدددوارد واألمدددوال
، لدوافع الكبيرة للتغيير واالبتكدار والتقددم فدي المدرسدة تدفتي مد  الكثيدر مد  القيدادة الرياديدةا

قعدات التدي يدتم دمجهدا فدي رعيدة ة األهدداف والتو يدريادالقيدادة السياا التعلديم ،  دددت ففي 
المدرسة ورسالتها وتهدافها والخطة االستراتيجية بطريقة واقعية، م  خد ل قددرات المدرسدة 

 . .وظروفها والعوامل الداعمة لها

 مداخل القيادة الريادية : خامسا  

إ  مداخل القيادة الريادية هي نفسها مداخل الريادة المشار إليها سابقا، وهي 
االجتماعي والقيادة االستراتيجية، والسياقي وغيرها، إال ت  هنا نموذجان  -والنفسيالسمات 

إ افيان خاص بالقيادة الريادية يعرف بالنموذج االنتقااي، ليكو  خليطان بي  النماذج 
 ,Mathews, 2017; Renko) :السابقة، ويمك  تناول هذه النماذج علر الن و التالي

El Tarabishy, Carsrud & Brännback, 2015; Carland, Carland & 

Stewart; 2015; Harrison,  Burnard & Paul, 2018 )  

الكثير م  األب ا  التي تجريت في  تسع: (القائم على السمات) المدخل النفسي -أ
مجال الريادة في مجال األعمال  تر األ  إلر ت ديد الخصااص التي تعتبر  رورية 

تت م  هذه الصفات عناصر مثل التفكير المتناق  ، والتفمل الرياديي ، و  قادةالفي 
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غوبتا  ددت باإل افة إلر ذلك ، المنعكس ، والتركي  المتعمد ، واالستجابة الغري ية
تت م  هذه الصفات االستبصار واإلقنا  والتوجه ن و الت سي  وما ، و سمة 29ودخرو  
تعكس هذه ، و ر القيادة الرياديةتعد هذه الصفات تساسية في تنفيذ تدوا، كما إلر ذلك

الدراسات منظور السمات في القيادة الساادة وتب ا  ريادة األعمال، وتسليط ال وء علر 
علر الرغم م  ت  معظم ريادة تألعمال، و الخصااص المطلوبة لتكو  راادة في مجال 

تة ، الدراسات التي تجريت قد اتخذت هذا النهال مع التركي  علر سمات الشخصية الثاب
ف   النتااال التي توصلت إليها هذه الدراسات قد فقدت مصداقيتها إلر  د كبير وال ت ال 

تعتبر هذه المقاربات سمات الشخصية كخصااص فطرية ومستقرة وعالمية ، و .غام ة
علر الرغم م  القاامة الناشاة لسمات ، و ولكنها تفشل في التعرف علر دور القااد الريادي

، مما يثبت تنه ة لم تكتمل بعديريادالقيادة لة الصفات الشخصية لالشخصية ، ف   صور 
 .في  اجة إلر العديد م  الب و  المستندة إلر التجربة العملية

ف ص سمات قااد رواد األعمال ، سعر بع  البا ثي  بدالن م  : المدخل السلوكي -ب
هذا ، وقد شكل ي يتبنونهاواالستراتيجيات الت، إلر ت ديد ما يفعله قادة رواد األعمال فع ن 

وقد تم تسليط ال وء علر استراتيجيات القيادة الريادية، النهال المنظور السلوكي داخل 
مثل المعنر م  خ ل التواصل، والثقة م  خ ل ت ديد المواقع ، والثقة م  خ ل 

دارة ال، و اال ترام  م  هذا المنظور ثقافة تت م  وظااف القيادة الريادية إنشاء الرعية وا 
ومع ، التنظيمية وتنسيا العمليات واإلشراف علر تطوير النظم وقيادة االبتكار والتغيير

ذلك ، علر الرغم م  ت  هذا المنظور يو ا دور القااد الريادي ، إال ت  األمر يتطلب 
 .م يدنا م  االهتمام لتنفيذ هذه األساليب في بياات ريادة األعمال

ة األدب المتطورة ، كا  هناك ت ول م  التركي  علر داخل قاعد: المهاراتمدخل  -ج
الخصااص التي يمك  اعتبارها فطرية ن و التركي  علر المهارات التي يمك  تعلمها 
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قد تهملت هذا  ريايدةقيادة الالومع ذلك ، يمك  القول ت  معظم الدراسات  ول ، وتطويرها
ي مفاهيمية إلر  د ما وتفشل بع  الدراسات التي  اولت اتبا  هذا النهال ه، و المنظور

تول  2922عام  Lippittي دد ، و في توفير األساس التجريبي المطلوب لتبرير تفكيداتها
والتفكير  ؛المخاطرة: ست خصااص لرااد األعمال ال رةو دد عمل يفخذ هذا المنظور، 

والتعلم م   ؛والتوجه االقتصادي؛ والمسعولية الشخصية؛ والتركي  الشديد؛ المتباي 
ومع ذلك ، ف   استخدام الخصااص بدالن م  المهارات يو ي بعودة منظور ، التجربة

 Hentschkeبعد هذه الدراسة، يوفر ، و السمات الذي تعر  النتقادات واسعة في األدب
قطعة مفاهيمية م  سمات القيادة الريادية والمهارات التي تعتبر مهمة في  1020عام 

إلر  1022عام  Karolذهب ثم تم الذهاب إلر مصطلا الكفاءة، و ، المجال التعليمي
بينما اعترف ، تبعد م  ذلك ليو ا ت  مهارات األفراد تكثر تهمية م  المهارات الفنية

Freeman  بفهمية مهارات القيادة الريادية لكنه لم ي دد المهارات التي يمك   1022عام
ية وال توفر تي مبرر تجريبي لمهارات كل هذه الدراسات مفاهيم، و اعتبارها ذات صلة

ومع ذلك ، في  ي  ت  ، وهذا يخلا فجوة كبيرة في تدب القيادة الريادية ، القيادة الريادية
هناك تدلة م دودة في مجال القيادة الريادية، ف   منظور المهارات راسش في األدب 

 رورية للقيادة  ث   مهارات قال إنها( 2922،  2922)و ع كات  ، و القيادي السااد
تصبا النموذج القاام علر المهارات الذي اقتر ه ، و المهارات الفنية والبشرية والمفاهيمية -

 .إطارنا مقبوالن عالمينا في مجال القيادة( 2922،  2922)كات  ألول مرة 

عتمد النموذج االنتقااي علر المفاهيم األساسية لنهال السمات، ي: المدخل االنتقائي -د
يرف و  الصورة النمطية "ب قيادة شبكة تنظيم السياا، والنموذج الع اقي المشترك وتسالي

هذا النهال ، و والقادة كقادة تو المسعولو " الشااعة للمتابعي  كمتلقي  سلبيي  لقيادة المدير
عملية  ي  تتم إ الة القيادة م  االنتماء إلر شخص الفي القيادة هو في األساس منهال 

ريا م  األشخاص الذي  هم في و ع الع قة المتبادلة م  التفثير والتركي  علر ف
هذا الرتي يدعونا إلر ، و "ع اقية"جوهرها " م  وجهة نظر العملية ، تكو "، واالبتكار
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ينصب التركي  علر ديناميات العملية الع اقية ، رعية بف  القيادة مناسبة  قيقية
د والمتبع وسياا ريادة األعمال جنبنا إلر جنب المشتركة، ف   المتغيرات الرايسة هي القاا

ال ، وفي هذا النموذج، مع المشرفي  األخري  الذي  يعثرو  في عمليات القيادة الريادية
أل  نجاح ريادة األعمال في عر  العملية يعتمد علر  التابعي يختلف ال عيم تمامنا ع  

المتبادلة والتعاو  و المعاملة بالمثل ، فالتفاع ت المتبادلة والمتبادلة بي  القااد والتابعي 
في  وء الشخصية الم فوفة "الع قة بي  القااد والتابع ، وسلسلة تستهلك جوهر النهال

هي جوهر الع قات بي  القااد " بالمخاطر الم يطة بظروف بدء التشغيل المبكرة
 .تابعي لوا

ت دد الخصااص المعهلة لل عيم والتابعي  لهجة القيادة العملية أل  الخصااص و 
الشخصية لكل م  القااد والتابعي  مهمة وتتوقف فعالية القيادة علر سمات الشخصية تو 

وهنا يصبا تفسير ، القيادة الرياديةمواقف الطريقة التي يتصرف بها القااد والتابع في 
همنا،  ي  تختلف الشخصية الريادية لرواد األعمال ع  السمات للشخصية الريادية م

ا و غير الريادي في تداء الشخصية وكرااد ريادي،  تفتي نفس بنيات الشخصية تي ن
مرة تخرى في مجال القيادة و  .لممارسة التفثير السااد في إنشاء نتااال ريادة األعمال

بعي   ي  يمك  االعتراف العملية، هناك  اجة م ددة للنظر في الطبيعة األساسية للتا
 ، ويوجد تميي  تقل" القيادةلب المتابعة قد تم االعتراف بها منذ فترة طويلة باعتبارها "بف  

 .في العملية الع اقية المشتركة أل  و ع القيادة هو و ع فريا  ي  القااد والتابعي

ة، باإل افة إلر سمات القااد يلقيادة الريادلفي المقاربة المشتركة والعملية و 
واألتبا  ، يتم إدارة الع قات المشتركة بي  رواد األعمال علر وجه الت ديد م  ِقبل 

الت ام الفريا ، وترابط المهام ، وتعقيد )المشرفي  علر ثقة الفريا، وتبادل تع اء الفريا 
دارتها بشكل عام ( المهام رات المشرف عادة يتم تقديم متغي"،  ي  سياا المبادرةفي وا 
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تكو  الع قة قاامة في مكا  ما ولك  ليس في مكا  دخر ، تو لمجموعة ... عندما 
للقااد الريادي يدير المشرفو  الو ع القيادي ، و "سكانية فرعية ولك  ليس ألخرى

، وتعتمد هذه الع قات كما هو تو الفريا الذي يعمل م  تجل ت قيا األهدافوالتابعي  
الثقة كذلك لفعالية الفريا و  ان تساسي ان تمر ي الشكل السابا علر الثقة، والتي مو ا سابقان ف

وموقف ، والثقة م  القااد في تتباعه والثقة في القااد، المشتركة بي  تع اء الفريا
ي سياا مشابه، فقد وجد ، وكذلك فالموقفيةور ا الفريا،  تع اء الفريا تجاه المنظمة،
تتطلب مهمة معقدة تو مهام متعددة ، فقد قة المشتركةت  تعقيد المهمة ي بط الع 

الع قات بي  تداء الفريا واإلبدا  تكثر ، وتكو  األع اء ع قات تبادل متعددة بي 
برو نا في  الة المهام المعقدة تكثر م  المهام البسيطة، مما يشير إلر  قيقة تنه في نو  

ل في عمليات تبادل متعددة في مواقف الجديدة التي يشارك فيها رواد األعما المشروعات
تعثر عمليات القيادة الع اقية المشتركة علر تداء المهام ، و قيادية شرط مسبا للنجاح
 . المعقدة والمبتكرة والنتااال

 أبعاد وكفاءات القيادة الريادية : سادسا  

تبعاد تنوعت تبعاد القيادة الريادية، وم  دراسة إلر تخرى، ويو ا الجدول التالي 
 .القيادة الريادية التي تناولتها بع  الدراسات

 أبعاد القيادة الريادية( 9)جدول 
 األبعاد الدراسة

  (9103) الدوسريصالح دراسة 
اإلبدا ، الرؤية االستراتيجية، تحمل المخاطر، 

 المبادأة
 االستباقيةالرؤية، تحمل المخاطر، اإلبدا ،  (9103)وأخرون  نجمعبد الحكيم دراسة 
 االبتكار، المخاطرة، االستباقية، الرؤية (9103) مغاوريهالة دراسة 
اإلبدا ، الرؤية االستراتيجية، تحمل المخاطر،  (9103) خلف اهللمحمود دراسة 
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 األبعاد الدراسة
 المبادأة واالستباقية

 (9103) الجيارسهير دراسة 
اإلبدا ، المبادأة واالستباقية، الميل إلى 

 ستراتيجيةالمخاطرة، الرؤية اال

 (9102) السعيدعبد اللطيف دراسة 
اإلبدا ، عالقة مدير المدرسة مع المجتمع 

المحلي، عالقة مدير المدرسة مع المعلمين، 
 عالقة مدير المدرسة مع الطلبة

 الرؤية، الثقة، التواصل (9103) البشبيشانتصار دراسة 

 الشمريعبد اهلل دراسة 
واستغالل  المبادأة، وتحمل المخاطر،(9109)

 الفرص، واإلبدا  واالبتكار
 الرؤية، اإللهام، الثقة (9102) عبد الحليمتغريد دراسة 

 (9103) جمالدينا دراسة 
إلبداعية، الرؤية االستراتيجية، المبادأة أو 

 االستباقية، استثمار الفرص، المخاطرة

  Al-khalifah (2014)دراسة 
البتكار، القيم والمعتقدات، الرؤية، اإلبدا  وا

النشاط البحث عن الفرص، الفعالية القيادية، 
 .االحترافي

  Fontana and Musa (2017)دراسة 
البعد االستراتيجي، البعد التواصلي، البعد 

 الدافعي، البعد التنظيمي والشخصي

 Yang et al. (2019)دراسة 
تأطير التحدي ، استيعاب عدم اليقين ، 

االلتزام ، وتحديد ومسح المسار ، وبناء 
 .الحدود

  Mokhber et al. (2016)دراسة 
االبتكار، اإلبدا ، الرؤية، تحمل المخاطر، 

 العاطفة
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ة يدقيدادة الريادالعلر الدرغم مد  النقاشدات  دول تعريدف تما بالنسبة للكفاءات، ف نه 
ت فد   في األعمال، فقد كا  هناك إجما  نسبي بي  البا ثي  علر الكفداءات المميد ة التدي

هذه الكفاءات هدي مد يال مد  الخصدااص ، و وتمك   رواد المشاريع م  قيادة معسسة بنجاح
الشخصددية والمهددارات والمعددارف التددي لهددا دثددار طويلددة األمددد ومددعثرة علددر األداء التنظيمددي 

 .للقادة الرياديي 

المعرفدددة والمهدددارات وجواندددب "إلدددر الخصدددااص مثدددل " الكفددداءات"صدددطلا ميشدددير و 
والتددي تظهرهددا الفددرد لت قيددا هدددف " الذاتيددة والدددوافع االجتماعيددة والشددعور والتمثيددلالصددورة 

يسددداعد اسدددتخدام الكفددداءات التنفيذيدددة الم امدددة فدددي  يدددادة ، و األداء المنشدددود داخدددل المنظمدددة
ويمك  هنا . راإلنتاجية إلر ال د األقصر وي ف  الموظفي  علر تنظيم مهامهم بكفاءة تكب

، وهمددا الكفددداءات الشخصددية والكفددداءات  لهدددعالء القددادةمدد  الكفدداءات ندددوعي  التركيدد  علددر 
 &  Zaidatol, Lope,  Soaib) :التددالي يددتم شددرح هددذه الكفدداءات فددي. الوظيفيددة

Afsaneh, 2014) 

 :الكفاءات الشخصية -أ

فدد   االسددتباقية للقددادة الريدداديي ، مدد  بددي  الكفدداءات الشخصددية التددي تددم ت ديدددها 
خاطر هدي األكثدر ذكدرنا والتدي تشدير إلدر توجهدات ريدادة األعمدال علدر واإلبدا  وت مل الم

النشاط االستباقي ينشدط فدي خلدا وقيدادة ن دو المسدتقبل ، و المستويي  الشخصي والتنظيمي
القدددادة ال يستكشدددف ف نددده مددد  خددد ل كونهدددا سدددباقة ، و بدددالن مددد  االنتظدددار السدددلبي للتدددفثر بددده

ا جديدة ألنشطة  الرياديي  ا خطوات للعمل عمال ريادة األفرصن ف سب، بل يستكشفو  تي ن
بشددكل كبيددر علددر إبدددا  الفعاليددة البارعددة  تددعثر، و ويسددتغلو  الفددرص لت سددي  تداء المنظمددة

، قدددادة رواد األعمدددال، وقددددرة التعدددرف علدددر الفدددرص، والرغبدددة واإلهتمدددام بالبددددء فدددي تنشدددطة
قدددرة التعددرف علددر الفددرص و  الريدداديي قددادة البدرجددة كبيددرة علددر إبدددا  وتددعثر هددذه األنشددطة 

، كما يمثل االبتكار والرغبة والنية في بدء تنشطة ريادة األعمال والمثابرة في ت قيا رعاهم
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قادة وميلهم إلدر التفكيدر بشدكل خد ا وتطدوير تفكدار جديددة وعمليدة تتعلدا بدالتعرف القدرة 
ة فددي الغالددب قددادهددعالء التخيددرنا ، اتسددم ، و علددر الفددرص واسددتخدام المددوارد و ددل المشددك ت

الم سوبة وال كيمة ؛ االستعداد لمواجهة توجه عدم اليقدي  والمغدامرة " للمخاطرة"بامت كهم 
علر الدرغم مد  ت  ، و في المناطا الغام ة علر الرغم م  ا تمال  دو  إخفاقات مكلفة

، ف   هعالء للنجاح في قيادة المساعي الريادية لو دها الكفاءات الشخصية ليست  رورية
 .إلر امت ك الكفاءات التي تمكنهم م  تداء تدوارهم ومهامهم بنجاحالقادة ي تاجو  

العديدددد مددد  السدددمات والكفددداءات  (1022) وجددداء فدددي صدددالا بددد  م مدددد الدوسدددري
القددددرة علدددر السددديطرة، والثقدددة العاليدددة بدددالنفس، وت مدددل : الشخصدددية للقدددادة الريددداديي ، منهدددا

التفكير، واالهتمام باألفعال تكثر م  األقوال، والصبر للوصول ال غوط، وس مة ومرونة 
إلدددر األهدددداف، وال ددد م، والتفددداعل، واإلنددددفا  للعمدددل، وااللتددد ام، وقدددوة اإليمدددا ، واالنتمددداء، 

 .واستغ ل الفرص

 :الكفاءات الوظيفية-ب

التددي تمكددنهم مدد  التصددرف  القددادة الريدداديي ءات الوظيفيددة هددي قدددرات تمثددل الكفددا
قااددد التددرتبط هددذه الكفدداءات بددفداء مهددام ، و مختلددف عدد  األنددوا  األخددرى مدد  القددادةبشددكل 
اسددتنادنا إلددر الت ددديات التددي ، و مثددل العمليددات والتمويددل والتسددويا والمددوارد البشددرية يالريدداد

طدددورت  يواجههدددا القدددادة فدددي ت ويدددل معسسددداتهم مددد  المعدددام ت إلدددر المعسسدددات التجاريدددة
يعكددس ، و (التشددريع)سد  السدديناريو وسدد  االلتدد ام : دي  لهمددا همددانظريدة القددادة الريدداديي  ت دد
قددددادة فددددي ت ديددددد المسدددتقبل وخلددددا سدددديناريو إلمكانيددددات هدددعالء التفعيدددل السدددديناريو ت ددددديات 

لمواجهة هذا الت دي يتعي  علر القادة ت  يكونوا سباقي  وت  يتوقعوا اال تماالت ، و مبتكرة
ويت ملددوا المخدداطر لسدد  ريددادة األعمددال مدد  فدرص  المسدتقبلية  وت  يخلقددوا ويطددوروا العديددد

قدادة فدي التدفثير هعالء ال، هو الصعوبات التي يواجهها الرعيةالت دي الثاني، س  و  .الرعية
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لهامهم لس  المسدتقبل المتصدور لتكدو  ، و علر مجموعة م  المعيدي  األكفاء والملت مي  وا 
دا فدي التعامدل مددع هدذا الت ددي ، يجددب ت  يكدو   ادة مدعهلي  فددي بنداء االلتد ام بددي  قدالناج ن

 .تتباعهم وت ديد القيود في طريقهم لت قيا الرعية

فدددي العديدددد مددد  الكفددداءات الوظيفيدددة  (1022) وجددداء صدددالا بددد  م مدددد الدوسدددري
المهدددارات اإلنسدددانية، والمهدددارات : ال  مدددة للقدددادة الريددداديي  فدددي المعسسدددات التربويدددة، مثدددل

لمهددارت الفنيددة، والمهددارات التفاعليددة، والمهددارات التكامليددة، الفكريددة، والمهددارات الت ليلددة، وا
وتبادل اال ترام، وتطبيا مبدت  رية التعبير، والقدرة علر التخطيط، والتنظيم، وتع ي  روح 
التعاو ، وتوفير المعلومات ال  مدة التخداذ القدرار، وقدوة النفدوذ، وتددعيم الجهدود والقددرات، 

تركيدد  علددر تددوفير جددو بياددي م اددم لطبيعددة العمددل، وال دد م، واتبددا  اسددتراتيجات  ديثددة، وال
والسيطرة علر األعمال، والتركي  علدر األشدخاص والتنظديم الهيكلدي، واالهتمدام بدالتخطيط 
طويددل وقصددير المدددى، والعمددل خددارج نطدداا القددانو  والسياسددات واإلجددراءات والعمددل مدد  

 .  جات المعلمي  والط بخ لها تي ان بهدف تطوير المعسسة، وفهم وغدراك ا تيا

الريددداديي ،  قدددادةلهددعالء التدددرتبط الكفددداءات الشخصددية والوظيفيدددة وبندداءن عليددده، ف ندده 
مد  خد ل المشداركة فدي الشخصدية والوظيفيدة األهم م  ذلدك ، تطدوير كدل مد  الكفداءات و 

 .القيادة الرياديةومواجهة الت ديات واأل مات في تداء مهمة  ريادة األعمالتنشطة 

 تطوير أداء القيادات التربوية في ضوء القيادة الريادية: سابعا  

وفقدداا لمددا جدداءت بدده األدبيددات والدراسددات، يمكدد  تطددوير تداء القيددادات التربويددة فددي  
 :  وء القيادة الريادية م  خ ل ما يلي

تفعيددل مراكدد  التدددريب اإلداري لتشددجيع الب دد  العلمددي والتطددوير فددي مجددال التدددريب  -
ات وجدارات القيادة الريادية وتطبيقاتها، وو ع برامال متطدورة خاصدة بهدذه علر مهار 
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التدددريبات، وعمددل تفاقيددات تعدداو  مددع المراكدد  المتقدمددة والمعتمدددة فددي مجددال التدددريب 
داري عددد  بعدددد، وو دددع اسدددتراتجيية لبدددرامال التددددريب علدددر القيدددادة الرياديدددة ورصدددد اإل

تقيدددديم األداء والترقددددي الددددوظيفي، وتبنددددي المي انيددددات ال  مددددة لهددددا وجعلهددددا جدددد ءنا مدددد  
المعددايير والمواصددفات العالميددة الم امددة فددي مجددال التدددريب علددر جدددارات وكفدداءات 

 (.1022صالا ب  م مد الدوسري، ) القيادة الريادية

تفسديس البنيددة الت تيددة للتدددريب ومتابعددة تفعيددل القيددادة الرياديددة بالمعسسددات التعليميددة،  -
صدالا ) اسدبة لنشدر هدذه الثقافدة، مدع تدوفير التددريب والددعم الفنديوتوفير األليات المن
 (.1022ب  م مد الدوسري، 

بددرامال التعلدديم : تصددنيف بددرامال التعلدديم والتدددريب المتعلددا بريددادة األعمددال إلددر فاتددي  -
تميل برامال التعليم إلر التركي  علدر بنداء المعرفدة والمهدارات  دول و وبرامال التدريب، 

 دددي  تميددددل بددددرامال التددددريب إلددددر التركيدددد  علدددر المعرفددددة وبندددداء  ريدددادة األعمددددال، فددددي
 ,Luk & Verreynne) المهددارات مدد  تجددل االسددتعداد لبدددء تشددغيل معسسددة مددا

2006). 

لتطوير القيادة المستدامة لريدادة األعمدال مد  خد ل تربعدة م  الممك  تطوير نموذج  -
، مع واالبتكار الرياديمو وعات ذات صلة بالتوجيه االستراتيجي والثقافة والمجتمع 

 التركيددد  بصدددورة تساسدددية علدددر كفددداءات وتبعددداد القيدددادة المسدددتدامة فدددي بدددرامال التددددريب
(Rae, 2016). 

و ع استراتجية شاملة بناء علر الممارسات الف لر في القيدادة الرياديدة بالمنظمدات  -
 ، المتميددد ة، مددد  خددد  تدددوفير المنددداخ الم ادددم الدددذي ي فددد  ويسدددتثير سدددلوكيات العددداملي
كيدد فودعم فرا العمل الجماعي، وتقدديم  دواف  للمتميد ي  والمبددعي  والمبتكدري ، والت

ألقسدام بفهميدة اإلبددا  فدي خلدا اعلر الخصااص الريادية وتوعية المدديري  ورعسداء 
شخصية ريادية تسداهم فدي العمدل، ومدنا المدديري  فرصدان للمجا فدة وت مدل المخداطر 
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مدد  النتددااال  تددر يتسددنر لهددم روح المبددادرة، وطددرح واالسددتباقية واإلبدددا  دو  خددوف 
 (.1022طه كامل ريا ، ) األفكار الخ قة التي تتصف بالتقنية العالية

تخصيص الوقت والجهدد والمدوارد ال  مدة للب د  والتطدوير، واهتمدام القدادة بالتشدجيع  -
بددار علددر تقددديم تفكددار جديدددة ودراء مبدعددة، والتشددجيع علددر تجربددة تشددياء جديدددة، واعت

المشك ت فرصان للتطوير، مع الدتفكيد علر  رورة و ع معدايير الختيدار القدادة فدي 
عبدددد ال كددديم ت مدددد ربيدددع نجدددم، و ميددددة م مدددد النجدددار، )  دددوء تبعددداد القيدددادة الرياديدددة

 (.1022وخالد علي البياتي، 

داريددددة فددددي المعسددددات التعليميددددة مدددد  خدددد ل دعددددم دعددددم اسددددتق لية العمددددل للقيددددادات اإل -
عطاء  رية للقيادات اإلدارية في تنفيدذ مدا هدو جديدد دو  قيدود روتينيدة، ال مر  ك ية وا 

وتشدددجيع الشدددركة مدددع المعسسدددات العلميدددة والب ثيدددة مدددع االسدددتعا  بخبرااهدددا فدددي عقدددد 
دورات تدريبددة بشددكل منددتظم، واالسددتفادة مدد  خبددرات معسسددات التعلدديم قبددل الجددامعي 

هالدددة تمدددي  ) دة والريدددادة فدددي مجالهددداالمتميددد ة التدددي  ققدددت مسدددتويات عاليدددة مددد  الجدددو 
 (.1022مغاوري، 

دعم األفكار الجديددة والرااددة فدي مجدال تطدوير المعسسدة التعليميدة، مدع تقدديم  دواف   -
قامدددة جدددواا  سدددنوية للريدددادة والتميددد  التعليمدددي،  مج يدددة ألصددد اب األفكدددار الرااددددة، وا 

ثقافددددة تنظيميدددة علددددر وتشدددجيع القيددددادات اإلداريدددة ألصدددد اب األفكدددار الراادددددة، ونشدددر 
دارية تشجع علدر االبددا  واالبتكدار فدي تطدوير تسداليب العمدل مختلف المستويات اإل

اسدددتبدالها و المختلفدددة، والدددتخلص مددد  الروتينيدددة واألسددداليب التقليديدددة القديمدددة العقيمدددة 
 (.1022هالة تمي  مغاوري، ) بفساليب  ديدة ومبتكرة لت قيا التمي  والريادة

اختيددار قيددادات إداريددة تتميدد  بالكفدداءة العلميددة والمهنيددة عدد  التعيددي  لوظيفددة قياديددة،  -
وو دددع معدددايير وا ددد ة وم دددددة ل ختيدددار، مدددع االبتعددداد عددد  تسدددلوب األقدميدددة فدددي 

االهتمام بعامل الكفاءة والتمي  والريادة، وعقد مسابقات تسدما لعددد و تعيي  القيادات، 
  يدتم االختيدار بنداء علدر مدا يملكده مد  رعيدة تفة علدر م  األفراد التقدم لشغل الوظي
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وا  ة لمستقبل المعسسدة التعليميدة ن دو التميد  والعالميدة المدراد شدغل وظيفدة قياديدة 
بهددا، وعقددد دورات تدريبيددة مكثفددة لمدد  يقددع عليدده االختيددار فددي الوظيفددة القياديددة قبددل 

هالدة ) ها القيدادة الرياديدةاست مه العمل، وخاصة في مجال القيادة التربوية وعلر رتسد
 (.1022تمي  مغاوري، 

وجود استراتيجية ريادية لو ارة التربية والتعليم، وتكثيف الو ارة للددورات التدريبيدة  دول  -
بناء القدرات الريادية، و يادة نسبة التفوي  للقيادات مما يشيع جدوان صد يان، وتطدوير 

ليب العلميدة فدي التخطديط والتقيديم األداء اإلداري م  خ ل م  خ ل ت ويدهم باألسا
وتوظيدددف التكنولوجيددددا، واإلعددد   عدددد  مسدددابقات  ددددول تف دددل فكددددرة إداريدددة ومكافددددفة 

م مددود إبددراهيم خلددف اهلل، ) الفدداا ي ، ونشددر تسددماء المتميدد ي  عبددر صددف ات الددو ارة
1022.) 

عمل برامال خاصة الكتشاف القادة التربويي  الذي يملكو  خصااص ريادية، والعمل  -
لر تطويرهم وص ن إلر معسسات تعليمية ريادية، وجعل تنمية خصااص الرياديةى ع

جدراء  ج ءان م  الخطة االستراتيجية لتنمية الموارد البشرية في و ارة التربيدة والتعلديم، وا 
م يد م  الب و   ول الخصااص الرياديدة للمسدميات الوظيفيدة األخدرى فدي مختلدف 

، ودور المتغيدددددرات البيايدددددة علدددددر تنميدددددة (الدددددو ارة المدرسدددددة، المديريدددددة،) المسسدددددتويات
 (.1029ختام  مد السواريس، ) الخصااص الريايدة في المعسسات التربوية

وبندددان علدددر مدددا سدددبا، فددد   العمدددل القيدددادي فدددي المعسسدددات الرياديدددة، يتطلدددب جددد اي  
، والعمددددل االتصدددداالت والتدددددريبت دددددهما العمددددل الددددداخلي مددددع المددددوظفي  مثددددل : تساسددددي 

موقفدا  المعسسدة التعليمدةتنفدذ جي مثل بناء شبكات مع المجتمعات الم لية، وعندما الخار 
تهمية وجود رعية وا د ة ، مع مع الموظفي  تمر بال  األهمية رياديا ف   العمل الداخلي
ل صدول ، وهذا يتطلب تنمية الكفاءات الريادية لددى القدادة، فمدث ن لوتهداف لتوجيه كليهما
لبناء وكذلك  هناك  اجة لتطوير معتقدات الكفاءة الذاتية ، ان استباقيعلر الشجاعة لتكو  
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يتطلدب التددريب  ،" التقليديدة"الثقة وتسهيل إدخال طرا جديدة للتفكيدر فدي ثقافدة المدرسدة 
طريقددة مختلطددة  يدد  تعمددل الطددرا التقليديددة بشددكل متبددادل مددع األسدداليب علددر اسددتخدام 

وبنداء الرعيدة وت ديدد االتجاهدات ،  العاملي فات إ  بناء الثقة وت سي  ص،  ي  الجديدة
عددادةإلددر جانددب فهددم وتطددوير األفددراد ،  دارة برنددامال التعلدديم والددتعلم وا   تصددميم المنظمددة وا 

 .للقادة الناج ي الصفات والممارسات القيادية يتطلب التدريب علر 

كددد  ومددد  ثدددم، فددد   عمليدددة التطدددوير فدددي ظدددل القيدددادة الرياديدددة فدددي غايدددة األهميدددة ويم
ت  يصددب وا  لألفددراديمكدد  ، ف ندده لقددادة يصددنعو ، ال يولدددو  هكددذات قيقهددا، فمدد  منطلددا ا

إنهدا مجموعدة مد  المهدارات والمعرفدة والقددرات ، قادة م  خ ل التعلم والتعلديم والم  ظدة
نشددطة األتددرتبط ، و التددي يمكدد  تعلمهددا عدد  طريددا التدددريب واإلدراك والممارسددات والخبددرة

هددو  ، لددذا فددالتعليم والتدددريبمدد  توجدده عدددم اليقددي  والتعقيدددات والت ددديات بالعديددد الرياديددة
باإل افة إلر ذلك ، مد  تجدل ،  رورة لبناء كفاءات المعرفة والمهارات والقدرات الريادية

تمدرنا  درورينا إلنشداء ع قدة شخصدية ،  األفدرادالتعامل بنجاح مع الت دي ، تعد مشداركة 
فددي ، فوالعمددل الجمدداعي ، وتمكددي  تفددوي  المهددام ، وبندداء الثقددة بددي  تع دداء المجموعددة

مسددعولية تعمددالهم ويجددب ت  تكددو  تلددك اإلجددراءات تكثددر  القااددد الريدداديالواقددع ، يت مددل 
و دم  بيادات  يجب ت  يكو  لدى القااد القدرة علر التعلم بسدرعة، و نشاطنا م  رد الفعل

مددد  الوا دددا ت  ، فعددددم الو دددوح والتغييدددر ، مدددع تدددوفير الو دددوح والعق نيدددة لمددد   دددولهم
لقدر  ال دادي والعشدري  تتطلدب قيدادة قدادرة علدر االسدتجابة للفدرص المعسسات التعليمية ل

، ومددد  ثددم يجدددب فددد   العالميددة الناشددداة لتقددديم تعلددديم مددددى ال يدداة فدددي جميدددع تن دداء العدددالم
علدر الت دول ن دو الم يدد مد  األسداليب التنفيذيدة للقيدادة وصدنع القدرار فدي  تشجيع القدادة 

 . ع  قيادة رعية ديناميكيةيتطلب الب   مجتمع قاام علر المعرفة 
 

 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

------------------------------------------------------------------ 
 9102ديسمبر                             - 733 -                               العدد الخامس

 
 

 المراجع
 .دار الراية للنشر والتو يع: عما .  الرياديةالقيادة (. 1021) تسامة سعد خيري .2

دراسة : تثر القيادة الريادية في اإلبدا  اإلداري(. 1022)انتصار م مود البشبيش  .1
. تطبيقية علر عينة م  العاملي  في شركة تمنية ل تصاالت األردنية

 ، جامعة اإلسراء الخاصةرسالة ماجستير غير منشورة

دور  ا نات األعمال الب ثية الجامعية في تنمية (. 1022)باسم سليما  جاد اهلل  .0
مجلة كلية التربية . دراسة ميدانية: ثقافة ريادة األعمال في مصر

 .110 -209،  (2)2، بجامعة المنوفية

: تثر القيادة الريادية علر المساولية االجتماعية(. 1029)تغريد عو  عبد ال ليم  .2
 -1020الخرطوم الفترة م   -شركة  ي  ل تصاالتدراسة  الة 

 -122، (2)، المجلة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانية. 1022
002 . 

. متطلبات القيادة اإلدارية لدى مدير إدارة الجودة الشاملة(. 1022) ميدة دريادي  .2
 .021 -030 ،(20)مجلة الحكمة للدراسات اإلجتماعية، 

األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس  (.1020)  يدر علي  يدر .2
مجلة الب و  . المتوسطة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

 .22 -21، (12)12 التربوية والنفسية، 

مدى توافر خصااص الريادة لدى القادة التربويي  (.  1029)ختام  مد السواريس  .2
لفنية ومدير الشاو  مدير التربية والتعليم ومدير الشاو  التعليمية وا

المالية واإلدارية ورايس قسم التدريب والتفهيل واإلشراف التربوي في 
المجلة العربية . مديريات التربية والتعليم التابعة إلقليم الوسط في األرد 

 .20 -22، (22)، للعلوم التربوية والنفسية



 المتطلبات -األبعاد والكفاءات –المداخل  –األهمية  -المفهوم القيادة الريادية في التعليم
======================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 9102ديسمبر                             - 733 -                               العدد الخامس

 

دراسة : رياديةتثر المعرفة االلكترونية في القيادة ال(. 1022)دينا  امد جمال  .2
مجلة اإلدارة . تطبيقية لعينة م  شركات السفر والسيا ة في مدينة بغداد

 . 022 -022، (220)20، واالقتصاد

مدخ ن لت قيا متطلبات مجتمع : القيادة الريادية(. 1022)سهير علي الجيار  .9
المؤتمر العلمي السنوي الخامس . المعرفة بالجامعات المصرية

: لمصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، بعنوانوالعشرين للجمعية ا
 . 122 -119، القاهرة، يناير، نظم التعليم ومجتمع المعرفة

إيتراك : القاهرة. تنمية المهارات القيادية للمديرين الجدد(. 1002) السيد عليوة .20
 .للطباعة والنشر والتو يع

اإلدارية بكليات جامعة تطوير تداء القياات (. 1022)صالا ب  م مد الدوسري  .22
مجلة كلية (. دراسة ميدانية)مدخل القيادة الريادية تنموذجان : شقراء

 .020 -012، (0)20، التربية بطنطا

الجامعة الريادية ودورها (. 1022)ص ح الدي  م مد توفيا، وشيري  عيد مرسي  .21
، مجلة كلية التربية ببنها. في دعم وت قيا الم ايا التنافسية المستدامة

(209)  ،2- 22. 

ت ليل الع قة بي  الخصااص الريادية والدعم التنظيمي (. 1022)طه كامل ريا   .20
دراسة تطبيفية علر الشركة المصرية : ودثرها علر األداء التنافسي

، (2)02، المجلة المصرية للدراسات التجارية". بسكو مصر"لألغذية 
90- 220. 

(. 1022)عبد ال كيم ت مد ربيع نجم، و ميدة م مد النجار، وخالد علي البياتي  .22
دراسة تطبيقية علر : الع قة بي  القيادة الريادية والنجاح الوظيفي الذاتي

العاملي  في شركات االتصاالت بم افظة السليمانية ب قليم كوردستا  
 .200 -229، (2)22، المجلة المصرية للدراسات التجارية. العراف



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

------------------------------------------------------------------ 
 9102ديسمبر                             - 733 -                               العدد الخامس

 
 

القيادة الريادية لدى مديري المدارس الثانوية (. 1029)عبد اللطيف فهد السعيد  .22
. بدولة الكويت وع قتها بالتمي  المعسسي م  وجهة نظر المعلمي 

 .، جامعة دل البيت، كلية العلوم التربويةرسالة ماجستير غير منشورة

كمدخل لجودة التعليم قبل التخطيط االستراتيجي (. 1021)عبد اهلل عبيد الشمري  .22
 -102، (22)، مجلة كلية التربية بطنطا. الجامعي بدولة الكويت

002. 

خصااص الريادي في المنظمات الصناعية واثرها (. 1022)عمر علي اسماعيل  .22
دراسة  الة في الشركة العامة لصناعة االثا  : علر االبدا  التقني

، (2)21،  ارية واالقتصاديةمجلة القادسية للعلوم االد. نينوى/ المن لي
22- 90. 

 امد للنشر الدار : عما . الريادية القيادةدارة إ(. 1002) م مد فالا الصالا .22
 .والتو يع

ممارسة مديري المدارس الثانوية ألسلوب اإلدارة (. 1022)م مود إبراهيم خلف اهلل  .29
دراسة )باالستثناء وع قتها بت قا متطلبات بناء القيادات الريادية 

 .020 -012، (1)12، مجلة جامعة األقصى(. تطبيقية

. منظومة ريادة األعمال والبياة الم ف ة لها(. 1022) تبو بكرم مود مصطفر  .10
نحو "المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال، يعنوان

  .، الريا 9/ 22-9، "بيئة داعمة لريادة األعمال في الشرق األوسط

. التحااديات –االهميااة  -المفهااوم: الريادية الدارة ا(. 1021)الظاهر  يمنعدديم ابددراه .12
 0العالمر جدددارا للكتدداب: عما 



 المتطلبات -األبعاد والكفاءات –المداخل  –األهمية  -المفهوم القيادة الريادية في التعليم
======================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 9102ديسمبر                             - 732 -                               العدد الخامس

 

تطوير صنع واتخاذ القرار بالمعسسات التعليمية في (. 1022)هالة تمي  مغاوري  .11
، مجلة البحث العلمي في التربية. مصر علر  وء القيادة الريادية

(22) ،202- 222. 

23. Al- Khalifah, B. (2014). Entrepreneurial leadership in Kuwaiti 

private firms.  Unpublished doctoral dissertation, 

University of Stirling, School of Management. 

24. Avanzini, B. (2009). Designing composite entrepreneurship 

indicators: an application using consensuspca, 

world institute for development economics research, 

(UNU-WIDER. 

25. Avolio, B.,  Walumbwa,  F. & Weber,  T. (2009). Leadership: 

Current Theories, Research, and Future Directions. 

Annual Review of Psychology, 60, 421-449. 

26. Baghere, A. (2009). An Exploratory Study of Entrepreneurial 

Leadership Development of University Students. 

European Journal of Social Sciences, 11(1):177-190. 

27. Baloch, Q.& Inam, M. (2007). Strategic thinking: catalyst to 

competitive advantage. Journal of Management 

Sciences, 1(2), 1-126. 

28. Baron, R. (2002). OCB and entrepreneurship: The reciprocal 

benefits of closer conceptual links.In B. M. Staw and 

R. M. Kramer, (eds.), Research in Organizational 

Behavior, 225- 269, Oxford, UK: Elsevier Science. 

29. Becherer, R., Mendenhall, M. & Eickhoff, K. (2008). 

separated at Birth: An Inquiry on the Conceptual 

Independence of the Entrepreneurship and the 

Leadership Constructs. New England Journal of 

Entrepreneurship, 11(2), 13-27.  

30. Carland,J., Carland, J. & Stewart, W. (2015).Seeing What’s 

Not There: The Enigma of Entrepreneurship. Journal 

of Small Business Strategy, 7(1), 1-20. 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

------------------------------------------------------------------ 
 9102ديسمبر                             - 721 -                               العدد الخامس

 
 

31. Chen, M (2007).Entrepreneurial leadership and new ventures: 

Creativity in entrepreneurial teams. Creativity and 

Innovation Management, 16(3), 239-249.   

32. Cogliser, C. & Brigham, K. (2004).The intersection of 

leadership and entrepreneurship: Mutual lessons to be 

learned. Leadership Quarterly, 15 (6), 771-799.  

33. Edmonds, R.(2010 ). Effective schools for the urban poor. 

Educational Leadership, 1(3) , 15-24.  

34. Ensley, M., Pearce, C. & Hmieleski, K. (2006). The 

Moderating Effect of Environmental Dynamism on the 

Relationship Between Entrepreneur Leadership 

Behavior and New Venture Performance.  Journal of 

Business Venturing, 21(2), 243-263. 

35. Fernald J., Solomon G. & Tarabishy A (2005). A New 

Paradigm: Entrepreneurial Leadership. Southern 

Business Review, 30(2),  1- 15.. 

36. Fontana, A. & Musa, S. (2017). The impact of entrepreneurial 

leadership  on  innovation management  and  its 

measurement  validation. International Journal of 

Innovation Science, 9(1), 2-19. 

37. Fry, L., & Kriger, M. (2009). Towards a theory of being-

centered leadership: Multiple levels of being as context 

for effective leadership. Human Relations, 62(11), 

1667–1696. 

38. Gupta, V., MacMillan, I. &  Surie, G. (2004). Entrepreneurial 

Leadership: Developing and Measuring a Cross-

Cultural Construct. Journal of Business Venturing, 

19(2), 241-260.   

39. Harrison, C., Burnard, K. & Paul, S. (2018). Entrepreneurial 

leadership in developing economy: A skill- based 

analysis. Journal of Small Business and Enterprise 

Development, 25(3), 521- 548. 



 المتطلبات -األبعاد والكفاءات –المداخل  –األهمية  -المفهوم القيادة الريادية في التعليم
======================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 9102ديسمبر                             - 720 -                               العدد الخامس

 

40. Jensen, S. & Luthans, F. (2006).Relationship between 

Entrepreneurs’ Psychological Capital and Their 

Authentic Leadership. Journal of Managerial Issues, 

18 (2), 254-273.  

41. Kellerman, B. (2014). Hard times: Leadership in America. 

Stanford, CA: Stanford Business Books. 

42. Lajin, N. & Zainol, F. (2015). The effect of entrepreneurial 

leadership, Self-Efficacy and organizational 

performance: A conceptual paper. International 

Academic Research Journal of Social Science, 1(1), 

16-24. 

43. Lowe, R. & Marriomtt, S. (2016). Enterprise: 

Entrepreneurship and innovation. New York: 

Elsevier Limited.    

44. Luk,  B. & Verreynne M. (2006). Exploring strategic 

entrepreneurship in the public sector. Qualitative 

Research in Accounting & Management, 3(1), 4-26. 

45. Mathews, J. (2017). Entrepreneurial leadership: A conceptual 

examination. The IUP Journal of Entrepreneurship 

Development, XIV (4), 30- 30. 

46. McCarthy, D., Puffer, S. and Darda, S. (2010). Convergence in 

Entrepreneurial Style: Evidence from Russia. 

California Management Review, 52(4), 48-72.  

47. Mokhber, M., Tan, G., Valilbashi, A., Zamil, N. & Basiruddin 

(2016). Impact of Entrepreneurial Leadership on 

Organization Demand for Innovation: Moderating Role 

of Employees Innovative Selfefficacy. International 

Review of Management and Marketing , 6(3), 415-

421. 

48. Musa, S. & Fontana, A. (2014). Measuring Entrepreneurial 

Leadership in Innovation Management [Conceptual 

Framework]. The ISPIM Asia-Pacific Innovation 

Forum, ISPIM, Singapore. 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

------------------------------------------------------------------ 
 9102ديسمبر                             - 729 -                               العدد الخامس

 
 

49. Peleg, S. (2012). The role of leadership in the education 

system. Education Journal, 1(1), 5-8. 

50. Rae, D. (2016). Developing entrepreneurial leadership: the 

challenge for sustainable organisations. International 

Journal of Work Innovation, 2(1), 16- 35. 

51. Rashid, W. & Ismail (2014). The role of entrepreneurial 

leaders towards commercialization of university 

research. Australian Journal of Basic and Applied 

Sciences, 8(9), 482- 492.  

52. Renko, M., El Tarabishy, A., Carsrud, A. & Brännback,M. 

(2015). Understanding and Measuring Entrepreneurial 

Leadership Style. Journal of Small Business 

Management, 53(1),  54-74. 

53. Roomi M & Harrison P. (2011). Entrepreneurial leadership: 

What is it and how should it be taught?. International 

Review of Entrepreneurship, 9(3):1-43.  

54. Sarasvathy, S. (2004).The question we ask and the question we 

care about: Reformulating some problems in 

entrepreneurship research.  Journal of Business 

Venturing, 19(5), 707-717.  

55. Silva, A. (2015). An integrated leadership theory. Journal of 

Perspectives in Organizational Behavior, 

Management, & Leadership, 1(1), 1-9. 

56. Thornberry, N. (2006).Lead Like the Best Entrepreneurs: 

Learn How They Innovate, Grow and Profit. in 

Babson Insights.  

57. Vecchio, R.  (2003). Entrepreneurship and leadership: 

Common trends and common threads. Human 

Resource Management Review, 13(2), 302- 327. 

58. Wibowo, A. & Saptono, A. (2018). Does entrepreneurial 

leadership impact on creativity and innovation of 

elementary teachers?. Journal of Entrepreneurship 

Education, 21(2), 1-10.  

https://www.inderscienceonline.com/loi/ijwi
https://www.inderscienceonline.com/loi/ijwi


 المتطلبات -األبعاد والكفاءات –المداخل  –األهمية  -المفهوم القيادة الريادية في التعليم
======================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 9102ديسمبر                             - 727 -                               العدد الخامس

 

59. Yang, J., Guan, Z. & Pu, B. (2019).  Mediating influences of 

entrepreneurial leadership on employee turnover 

intention in startups. Social Behavior and 

Personality, 6(47), 1-14. 

60. Zaidatol, A., Lope,  P., Soaib, A. & Afsaneh, B. (2014). 

Entrepreneurial leadership practices and school 

innovativeness. South African Journal of Education, 

34(1), 1-11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


