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 سمخص:ال
استتتتتدال الدراستتتة يةتتتت رةيتتتة م تراتتتة لتؾعيتتتف اتتتدايم الت شؾلؾجيتتتا اتتتي  تتتد يؼ       

ة لمريتتتتادس الريتتتتادس ااستتتتترا يجية نجامعتتتتة بشتتتتي ستتتتؾيف  يالتعتتتتر  عمتتتت  ا نعتتتتاد ال مدتتتت ي
ااستتتترا يجية  يكتتتبلػ ا نعتتتاد ال مدتتت ية لحتتتدايم الت شؾلؾجيتتتا  يديرةتتتا اتتتي  تتتد يؼ الريتتتادس 
ااستتتترا يجية  ياستتتتخدمل الدراستتتة الستتتشتا الؾصتتت ي  كستتتا استتتتخدمل الدراستتتة استتتت ا ة 

( متؽ ييتتاداا جامعتة بشتي ستؾيف  يمتدمل الدراستة رةيتتة 5;ط  تل عمت  عةشتة مؾامتتا  
الت شؾلؾجيا اي  تد يؼ الريتادس ااستترا يجية نالجامعتة  ياستتشدا م تراة لتؾعيف ادايم 

اتسية  ح ةم الذراكة ما بةؽ السؤسداا الرةية عم  مجسؾعة مؽ ا سس   سثمل اي: 
ا كاديسيتتة يالرتتشاعة ياا تتتاه   ؾجتتع السجتستتت  حتتؾ  عايتتا الريتتادس ااستتترا يجية   ؾجتتع 

. كستتتتا ا ظم تتتتل الرةيتتتتة يتتتتة لمجامعتتتتااالجامعتتتتة لتحدتتتتةؽ  ر ةلتتتتتا اتتتتي الترتتتتشي اا العالس
التخظتتيإل ش ذتتاا اتتدايم الت شؾلؾجيتتا الس تراتتة متتؽ مجسؾعتتة متتؽ ا ةتتدا    سثمتتل اتتي 

 ت تؾن الرةيتة    ينجامعة بشي سؾيف  ي عايا الريادس ااسترا يجية نسختمف أنعادةا بتتا
ه الس تراة مؽ مكؾ ةؽ أساسةؽ؛ ل ل مشتسا عشاصر ار ية يجت   ؾاةرةتا لتظلةتم  ستؾ 

الحدايم نالجامعة  يتسثتل أيلتستا اتي: التخظتيإل ش ذتاا مثتل ةتبئ الحتدايم  بةشستا يتسثتل 
ثا ةتستتتا اتتتي:  ؾعيتتتف  متتتػ الحتتتدايم اتتتي  عايتتتا الريتتتادس ااستتتترا يجية نالجامعتتتة  يةشتتتا  
مجسؾعتتتة متتتؽ الستظم تتتاا ل تتتي يتتتتؼ  ش ةتتتب  متتتػ الرةيتتتة الس تراتتتة   تسثتتتل اتتتي: متظم تتتاا 

بتتتتؾ ارس التعمتتتتيؼ العتتتتالي  يالحكؾمتتتتة  يالحتتتتدايم الت شؾلؾجيتتتتة  ي لجامعيتتتتة  متعم تتتتة نتتتتاشدارس ا
ناشةتتااة إلتت  مجسؾعتتة متتؽ السعؾمتتاا  التشغيسيتتة يال ذتترية يالساليتتة يالت شؾلؾجيتتة التتتي 

 يسكؽ أن  عؾق  ظلةم الرةية الس تراة  يسلل التغم  عملتا.
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Technology Parks as an Entrance to Promote Strategic 

Entrepreneurship at Beni- Suef University 

"A Proposed Vision" 
 

Abstract: 

The study aimed to develop a proposed vision for the use of 

technology parks in strengthening of Strategic Entrepreneurship 

at Beni- Suef  University, and to identify the philosophical 

dimensions of  strategic entrepreneurship and technology parks, 

and its role in strengthening strategic entrepreneurship, the study 

used the descriptive approach, and the study used a questionnaire 

applied to a sample of (51) of university leaders .The study 

presented a proposed vision for the use of technology parks in 

strengthening strategic entrepreneurship at Beni- Suef  

University, and the vision was based on a set of foundations: the 

imperative to achieve partnership between academic institutions, 

industry and production, and the community towards Promoting 

strategic entrepreneurship at Beni- Suef  University is geared to 

improve its ranking in the global rankings of universities. The 

proposed vision started from a set of objectives, namely to plan 

for the establishment of technology parks at Beni Suef 

University, and to strategic entrepreneurship at Beni- Suef  

University f in various dimensions, and the proposed vision 

consists of two basic components; The first is to plan for the 

establishment of such parks, while the second is to employ these 

parks to enhance strategic entrepreneurship at Beni- Suef  

University. There are a number of requirements for the 

implementation of this proposed vision: requirements related to 

the university administration and the Ministry of  Higher 

Education., government, and technological parks, in addition to a 

range of organizational, human, financial and technological 

constraints that can hinder the application of the proposed vision, 

and ways to overcome their packs. 
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 مةمقد 
 دتتعي الجامعتتاا إلتت   ح ةتتم التسةتتا يالت تتؾق اتتي السشاادتتاا السحميتتة يالعالسيتتة  
لتتبلػ اتتتي ا  تتتردد اتتي  لشتتي الستتدايل الجديتتدس اتتي التظتتؾير التتتي  سكشتتتا متتؽ  ح ةتتم 
أةتتدااتا  يمتتؽ بتتةؽ ةتتبئ الستتدايل متتا يعتتر  نالريتتادس ااستتترا يجية لمجامعتتاا. اةتت  يعتتد 

العرتتتتر الحتتتتالي ندتتتتل   تتتتدس السشاادتتتتة بتتتتةؽ  متتتتؽ السؾةتتتتؾعاا الحديثتتتتة يالستستتتتة اتتتتي
السؤسداا  ياصة يأن السؤسدتاا الشاجحتة لتؼ  عتد  تشتااس عمت  ا ستؾاق الحاليتة  بتل 

  أ تا   ح  عؽ ا سؾاق السدت لمية  ي زعتا ةسؽ استرا يجيا تا امد ة عسمتا.
يل تتتي  تحتتتؾل الجامعتتتاا السرتتترية  حتتتؾ الجامعتتتاا الرايتتتدس استتتترا يجيا ابتتتد متتتؽ 

 شسيتتتة اشبتتتدات ياابت تتتار  ي حستتتل السختتتاطر نظري تتتة محدتتتؾبة متتتؽ أجتتتل امتشتتتا   شسيتتتة 
ال تتر  الستااتتة  يع تتتد  حال تتاا استتتترا يجية متتت مؤسدتتاا العستتتل يالجامعتتاا السحميتتتة 
يالعالسيتتتتتة  ي مامتتتتتة مذتتتتتريعاا جديتتتتتدس  دتتتتتاعدةا عمتتتتت  التسةتتتتتا ي ح ةتتتتتم أربتتتتتا  ماديتتتتتة 

صتيغة جديتدس أي مؤسدتة لمعمتؼ  ياجتسا ية نرؾرس أكلر  ي لػ متؽ يت ل  لشتي  ستإل أي
يالت شؾلؾجيا   دتظيت  ح ةم الريادس ااسترا يجية لمجامعاا  يلعل أبتر   متػ الرتيو أي 

 الشسا ه ةؾ ادايم الت شؾلؾجيا.
يل د  لشل العديد مؽ ديل العالؼ م تؾم ادايم الت شؾلؾجيا بتد   ذجيت ا ا ار 

ظتت ا الستسةتتايؽ  ي  تتتديؼ كااتتة التتتدعؼ اشبدا يتتة السلت تترس  عزتتتاا ةةرتتة التتتتدريس أي ال
ال شتتي يااستذتتارل يالتدتتؾي ي لتحؾيمتتتا إلتت  مذتتريعاا  اجحتتة  ي حدتتةؽ دير الجامعتتة 
اي يدمة السجتست السحمتي  يمحايلتة انتشتام ال تر  السؾجتؾدس نتع ي حستل مختاطر  لتػ 

 نذكل عمسي يمدريس.   
 مذكمة الدراسة:

م بتتتا الجامعتتاا  يأصتت د لتتتا ديرا ةتتام اتتي ل تتد  غةتترا طليعتتة ا ديار التتتي   تتؾ        
 ح ةم جتؾدس السخرجتاا ال حثيتة يالتعميسيتة يالخدميتة عمت  اتد ستؾاا  ي حتؾل سياستا تا 
متؽ مرامتة التاييتد نالسعراتة إلت  سياستتة   تل ي دتؾيم السعراتة يالت شؾلؾجيتا  إلت  جا تت  

ؽ  ح ةتتتتتتم الذتتتتتتراكة متتتتتتت مؤسدتتتتتتاا العستتتتتتل ياا تتتتتتتاه نتتتتتتالسجتست السحمتتتتتتي  يال حتتتتتت  عتتتتتت
 التخرراا الجديدس السظرياة اي سؾق العسل.
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كسا   ؾاجع الجامعاا  حدياا   رض عمةتا  ظؾير م تؾم ريادس ا عسال  ي لشتي       
م تؾم ااةتشاا ا عستال لمظت ا  ي اييتدةؼ نرا تار جديتدس  ي عايتا التعتاين السذتتر  

(  Bike,2016,75متتتت الذتتتركاا الختتتارجةةؽ لتح ةتتتم أةتتتدا  التعمتتتيؼ العتتتالي السدتتتتدام 
ييعد التؾجع الريادل ااسترا يجي اي الجامعاا ةؾ يسةمة لت ةتيؼ ريتادس ا عستال  يالتتي 
يصتتتتتتتتت ل نكؾ تتتتتتتتتتا عسميتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتشت استتتتتتتتتترا يجية الريتتتتتتتتتادس التتتتتتتتتتي يدتتتتتتتتتتخدمتا صتتتتتتتتتشات 

(  ييج  اعتساد مديل الريادس ااستترا يجية لمجامعتاا Thompson,2016,75ال رار 
التحتتتتتدياا السدتتتتتتت لمية  ي لتتتتتػ متتتتتتؽ يتتتتت ل  لشتتتتتتي  لتح تتتتتم السةتتتتتتاس التشاادتتتتتية  يمؾاجتتتتتتتة

ااستتترا يجياا السلشيتتة عمتت  اشبتتدات ياابت تتار  ي حستتل السختتاطر يانتشتتام ال تتر  نذتتكل 
 استرا يجي جةد.

أن السؤسدتاا التربؾيتة (Kimuli, et al., 2016, 467) يمتد أكتدا دراستة
ادس ااستترا يجية  ي لتػ ابد أن  تتؼ نالريادس يالتخظيإل ااسترا يجي معًا عؽ طريم الري

متتؽ أجتتل  ح ةتتم الشستتؾ  ي يتتادس ثريا تتتا  ي ظتتؾير مةاا تتتا التشاادتتية التتتي  دتتاعدةا اتتي 
  ح ةم  لػ.

( عمتتت  أةسيتتتتة  حؾيتتتل جامعتتتاا التتتتتدريس Etzkowitz, 2004,64ييؤكتتتد  
يال حتت  الت مةديتتة إلتت  جامعتتاا رياديتتة لمتشسيتتة اامترتتادية   ناعت ارةتتا نعتتدا أساستتيا اتتي 

 Triple " مشغؾمتة اابت تار  يأاتد ركتايا متا يدتس  بشستؾ ه الحمتاين الث ثتي ح ةتم 
Helix"  ال تتتايؼ عمتتت  الت اعتتتل بتتتةؽ الجامعتتتة يالرتتتشاعة يالحكؾمتتتة. يل تتتد أصتتت د  حؾيتتتل

الجامعاا  حؾ الريادس ااسترا يجية  ؾجتا عالسيا  يمؽ ثؼ أص حل  مػ الجامعاا ةتي 
ع الريادل العتالسي اتي مؤسدتاا التعمتيؼ العتالي ال ؾس الداعسة ل متراد  يباا ةبا التؾج

 يدات  حؾ امتراد السعراة.
( التت  أن ةشتتا  مرتتؾر ياةتتد اتتي ?<9  <815يل تتد  ؾصتتمل دراستتة  الرمةتتدل       

دير الجامعتتاا العربيتتة نرتتت ة عامتتة يالسرتتترس نرتت ة ياصتتتة اتتي  شسيتتتة ث ااتتة الريتتتادس  
ا يجية  تلشتتت   شسيتتتة الث ااتتتة اةتتت  ا يؾجتتتد لتتتدج معغتتتؼ الجامعتتتاا رةيتتتة يرستتتالة ياستتتتر 

الرياديتتة  يأيزتتًا عتتدم اةتستتام الليتتاداا الجامعيتتة نالتذتتجيت عمتت  ريتتادس ا عستتال  ازتتً  
عتتؽ عتتدم يجتتؾد ااةتتشاا أعستتال لمسذتتريعاا الرياديتتة دايتتل الجامعتتة  يعتتدم ااةتستتام 

أيصتتتتل دراستتتتة  بةشستتتتا. نعستتتتل  تتتتركاا متتتتت الجتتتتتاا الخارجيتتتتة لتتتتدعؼ الريتتتتادس الجامعيتتتتة
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(  نزتتريرس ييتتام الجامعتتاا بتظتتؾير امدتت تتا الخاصتتة  جتتائ 9:  >815جشتتة   جتت ا ي 
الريادس ااسترا يجية مؽ ي ل  رسيخ م تؾمتا  يأةسةتتتا  يبرامجتتا  ي ظلي ا تتا لتح ةتم 
مدتتتؾياا مر  عتتة متتؽ ااداا  يااةتستتام أيزتتًا بتتةرتتة بةرتتة جامعيتتة مح تتاس عمتت  اابتتدات 

( ناستتتحداق مدتتؼ <=  ;815 الياستترل يادتتةؽ   ياابت تتار. كستتا أيصتتل أيزتتًا دراستتة
ناستتتتؼ "مدتتتتؼ الريتتتتادس ااستتتتترا يجية"  يتتتتتتؼ بشذتتتتر امدتتتت ة الريتتتتادس ااستتتتترا يجية  يبتتتتتدري  
العتتتاممةؽ نالسؤسدتتتاا  يراتتتت مدتتتتؾج متتتتارا تؼ اابدا يتتتة  عتتتؽ طريتتتم ع تتتد الستتتؤ سراا 

تسرار  ييتتؾل  يالشدياا التثلي يتة  ياجتراا مدتؾااا مةدا يتة لتحديتد يةتت السؤسدتة ناست
 متسة اكتذا  الرياديةؽ  يااست ادس مشتؼ يرعايتتؼ ماديًا يمعشؾيًا.

يير ي التحؾل  حؾ الجامعة الريادية كزريرس   زةتا الجامعاا السررية  ياصة      
نعتتدما كذتت ل كثةتتر متتؽ الدراستتاا التتتي درستتل يامتتت التعمتتيؼ الجتتامعي السرتترل أ تتتا لتتؼ 

الجديتتتدس الستعم تتتة نالتشسيتتتة ااجتسا يتتتة ياامترتتتادية  ام تتتد  عتتتد متتتادرس عمتتت  أداا أديارةتتتا 
( إلتتتتت  يجتتتتتؾد مرتتتتتؾر اتتتتتي التعمتتتتتيؼ نالجامعتتتتتاا 8155 ؾصتتتتتمل دراستتتتتة  أبتتتتتؾ راةتتتتتي  

السرتتتترية  يةتتتتؾ متتتتا يتتتتدات لليتتتتب نرتتتتيغة  تتتتدعؼ الؾعي تتتتة الرانعتتتتة لمجامعتتتتة أي الؾعي تتتتة 
بتتتةؽ الجامعتتتة اا تاجيتتتة  يالتتتتي  ركتتتا عمتتت  الت امتتتل بتتتةؽ الؾعتتتايف الث ثتتتة  يالذتتتراكة 

يمظاعاا اا تاه  يرصد مذك ا السجتست السحمي ي  ديؼ امؾل لتا مؽ ي ل  ظلةم 
  تايا ال حؾق العمسية

م(  أن مرتتر متتد ااتمتتل  =815 – >815يذتةر   ريتتر التشاادتتية العالسيتتة لعتام        
ديلة مؽ اة  جؾدس التعميؼ العالي  بةشسا ااتمل السركا  ::5مؽ ةسؽ  ;59السركا 

 The Global Competitivenessمؽ اة  التعاين بةؽ الجامعة يالرشاعة   =59
Report 2016 – 2017, 2016 , 169) بةشستا رصتد   ريتر اللشتػ التديلي  تد ي  

مدتؾج الشذاط ال حثي نالجامعاا السررية م ار ة نالجامعتاا العالسيتة ال لترج  ييجتؾد 
تياجتتتتاا ستتتتؾق العستتتتل ال سيتتتتة أعتتتتداد كلةتتتترس متتتتؽ يريجتتتتي الجامعتتتتاا نةتتتتر م امتتتتة اا

يال ي يتتة  يا خ تتاض التسؾيتتل السخرتتص للنحتتاق يالسذتتريعاا ال حثيتتة نالجامعتتة  مستتا 
يتتؤثر ستتم ا عمتت    تتل ي دتتؾيم السعراتتة. مستتا ي تترض عمتت  الجامعتتاا السرتترية ةتتريرس 
 لشي  سا ه جديدس لمعمؼ يالت شؾلؾجيا  دعؼ الذراكة بةؽ الجامعاا يالسؤسداا اا تاجية 
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عم   ملية ااتياجاا سؾق العسل  يمؽ أةؼ  مػ الريو ال ادرس عم   ح ةم  لػ ي عسل 
 بشجا   ةي ادايم الت شؾلؾجيا. 

 ,El Hadidi and Kirby, 2015يمتد أكتدا  تتايا دراستة الحديتدل يكةربتي 
( أن الجامعتتاا السرتترية يسكتتؽ أن  معتت  ديرًا ةامتتًا اتتي عسميتتة اابت تتار يالتتربإل (156

معتتتتة يالحكؾمتتتتة يا تتتتًا لمسثمتتتت  الحماي تتتتي اتتتتي  شغتتتتيؼ السذتتتتريعاا بتتتتةؽ الرتتتتشاعة يالجا
 Triple Helix  إا أن دير الجامعاا السررية محديد نالشدت ة لمجامعتاا السشاادتة  )

عمتت  التترنؼ متتؽ يجتتؾد التتدعؼ ال امتتل لتتتا متتؽ معغتتؼ السؤسدتتاا اايتترج  يل تتي  تتؤدل 
دتاعد عمت  إاتداق مثتل الجامعاا ديرةا اتي  لتػ يش غتي ا يتب نالرتيو الجديتدس التتي  

 ةبا الربإل  يأةؼ  مػ الريو ةي ادايم الت شؾلؾجيا.
يالجدير نالبكر أن ادايم الت شؾلؾجيتا  عستل عمت  راتت مؤ تر ال حت  يالتظتؾير 

 R& D مسا يداعد اتي  ح ةتم التشسيتة اامترتادية لمديلتة   ييعتلتر  لتػ السؤ تر متؽ )
ةر إارتتتتتتتتتاااا اللشتتتتتتتتتػ أةتتتتتتتتتؼ العشاصتتتتتتتتتر السكؾ تتتتتتتتتة لسؤ تتتتتتتتتر امترتتتتتتتتتاد السعراتتتتتتتتتة  ي ذتتتتتتتتت

( 1:.:( أن مؤ تر امترتاد السعراتة لسرتر جتاا نسؤ تر Worldbank,2012الديلي 
متتتشخ ض م ار تتتة ب ليتتتة التتتديل العربيتتتة  اةتتت   رتتتدرا اامتتتاراا مايستتتة التتتديل العربيتتتة 

(  ييتتدل  لتتػ عمتت  ةتتريرس بتتبل ;8.?(  بةشستتا  رتتدرا الدتتؾيد نسؤ تتر 9=.>نسؤ تتر 
 تتتر اتتتي مرتتتر  اتتتت   تحتتتؾل ن تتتؾئ  حتتتؾ امترتتتاد السايتتتد متتتؽ الجتتتتد لتحدتتتةؽ  لتتتػ السؤ 

( عمتتتت  التتتتدير التتتتبل  مع تتتتع اتتتتدايم ;815السعراتتتتة  ي ؤكتتتتد دراستتتتة   تتتتحا ع ي يتتتترين  
الت شؾلؾجيتتا اتتي  ظتتؾير التعمتتيؼ الجتتامعي لتح ةتتم متظم تتاا امترتتاد السعراتتة. يمتتؽ ةشتتا 

ديتتتد جتتااا الدراستتة الحاليتتة لت تتديؼ رةيتتة م تراتتتة  تلشاةتتا الدراستتة الحاليتتة  متتؽ أجتتل  ح
إمكا يتتتة إ ذتتتاا ي ؾعيتتتف اتتتدايم الت شؾلؾجيتتتا كرتتتيغة جديتتتدس لتظتتتؾير مشغؾمتتتة التعمتتتيؼ 
الجامعي نسرر  ي عايا الريادس ااسترا يجية لمجامعاا  ي  ميص ال جؾس بتةؽ مخرجتاا 
الجامعتة يااتياجتاا ستؾق العستل  ةشتا جتتااا الدراستة الحاليتة اتي محايلتة لم ذتف عتتؽ 

يجية نجامعتتة بشتتي ستتؾيف  يمتتؽ ثتتؼ   تتديؼ رةيتتة م تراتتة يامتتت يمعؾمتتاا الريتتادس ااستتترا 
 ش ذاا ي ؾعيف ادايم الت شؾلؾجيا اي  عايا الريادس ااسترا يجية نالجامعاا.
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 يمد اايلل الدراسة اشجانة عؽ التداةاا اا ية:          
 ما اشطار الس اهيسي لمريادس ااسترا يجية؟ .7
 جيا يديرةا اي  د يؼ الريادس ااسترا يجية؟ما اشطار الس اهيسي لحدايم الت شؾلؾ  .8
 ما يامت يمعؾماا الريادس ااسترا يجية نجامعة بشي سؾيف؟ .9
متتتتتتا الرةيتتتتتتة الس تراتتتتتتة ش ذتتتتتتاا ي ؾعيتتتتتتف اتتتتتتدايم الت شؾلؾجيتتتتتتا لتتتتتتتد يؼ الريتتتتتتادس  .:

 ااسترا يجية نجامعة بشي سؾيف؟
 أىداف الدراسة:

 ةدال الدراسة إل :
ايم الت شؾلؾجيتا متؽ اةت   الس تتؾم  ا ةسيتة  التعر  عم  اشطار الس تاهيسي لحتد -

 ا ةدا   السكؾ اا  يديرةا اي  د يؼ الريادس ااسترا يجية لمجامعاا(.
  حمةل يامت الريادس ااسترا يجية يمعؾما تا نجامعة بشي سؾيف. -
  ديؼ رةية م تراة لحدايم الت شؾلؾجيا ي د يستا لمريتادس ااستترا يجية لجامعتة بشتي  -

 سؾيف.
 ة الدراسة:أىسي

  ش ت أةسية الدراسة مؽ:
التركةتتا عمتت  ااستتت ادس متتؽ  ستتؾ ه اتتدايم الت شؾلؾجيتتا  يديرةتتا اتتي   تتل ي دتتؾيم  -

الت شؾلؾجيا  يمحايلتتا الربإل بةؽ الشغرية يالتظلةم  أي الربإل بةؽ اانحاق العمسية 
 لمجامعاا يمراكا ال حؾق ي ظلي تا علر الذركاا السدترجرس نالحدايم.

دس مؽ كي ية ربإل الجامعتة نالرتشاعة يالسؤسدتاا الحكؾميتة يستؾق العستل  ااست ا -
 ي عايا ديرةا اي يدمة السجتست السحمي.

 حدةؽ مدرس جامعة بشي سؾيف عم  السشاادة السحمية يالعالسية  مؽ يت ل  حمةتل  -
 يامت الريادس ااسترا يجية يمعؾما تا  يمحايلة التغم  عمةتا.

 مشيج الدراسة:
راسة عم  السشتا الؾص ي نرسالة ع الستشؾعة  ي لػ لعرض إ تكالية اعتسدا الد

م تتتتؾم الريتتتادس ااستتتترا يجية  يأةسةتتتتتا  يالتعتتتر  عمتتت  أنعادةتتتا  ييرتتتايص الجامعتتتاا 
الرايدس استرا يجيًا  يالتعتر  أيزتًا عمت  السعؾمتاا التتي  ؾاجتع ةتبئ الجامعتاا  يمحايلتة 
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ح ةتتتم الريتتتادس ااستتتترا يجية  ازتتتً  عتتتؽ  ؾةتتتيد الع متتتة بتتتةؽ الحتتتدايم الت شؾلؾجيتتتة ي 
التعتتر  عمتت  م تتتؾم اتتدايم الت شؾلؾجيتتا  ي ظتتؾرئ  يأةسيتتة اتتدايم الت شؾلؾجيتتا يأةتتدااتا  
يمكؾ ا تتتا  يأ ؾاعتتتا  ناشةتتااة إلتت  عتترض م ؾمتتاا  جتتا  اتتدايم الت شؾلؾجيتتا  يديرةتتا 

 اي  د يؼ الريادس ااسترا يجية لمجامعاا.
استتتتتاا السدتتتتتحية لمتعتتتتتر  عمتتتتت  يامتتتتتت الريتتتتتادس كستتتتتا  تتتتتؼ استتتتتتخدام أستتتتتمؾا الدر 

ااستتتتترا يجية يمعؾما تتتتتا نجامعتتتتة بشتتتتي ستتتتؾيف مةتتتتدا يًا  ي تتتتؼ أيزتتتتًا استتتتتخدام الستتتتديل 
التاريخي اي التعر  عمي التظؾر التاريخي لحدايم الت شؾلؾجيا  بداية مؽ الجةتل ا يل 

لتتت  متتتؽ م  يأيةتتترًا الجةتتتل الثا8111 - 1??5م  ثتتتؼ الجةتتتل الثتتتا ي متتتؽ 1??5متتتا ملتتتل 
م اتتتت  ا ن  ياتتتي  تايتتتة الدراستتتة متتتام ال ااثتتتان بؾةتتتت رةيتتتة م تراتتتة ش ذتتتتاا 8111

 ادايم الت شؾلؾجيا لتد يؼ الريادس ااسترا يجية نجامعة بشي سؾيف.
 أداة الدراسة وعيشتيا:

استتتتخدمل الدراستتتة استتتت ا ة لم ذتتتف عتتتؽ يامتتتت الريتتتادس ااستتتترا يجية يمعؾما تتتتا   
( مؽ يياداا الجامعة  يستؾ  5;لي تا عم  عةشة مؾامتا  نجامعة بشي سؾيف  ي ؼ  ظ

 يتؼ  شايل ا داس يالعةشة نالت رةل اي إجراااا الدراسة السةدا ية.
 مرطمحات الدراسة:

 .حدائق التكشهلهجيا: 7
أن ادايم الت شؾلؾجيا ةي "  ؾت مؽ  (Martinez & Ruiz,2011,18يعراتا         

لجامعتتتتتتة يالسؤسدتتتتتتاا اش تاجيتتتتتتة يالذتتتتتتركاا عاليتتتتتتة أ تتتتتتؾات التحال تتتتتتاا الرستتتتتتسية بتتتتتتةؽ ا
  الت شؾلؾجيا  يةداتا ا ساسي اشبدات يال ح  يالتظؾير".

نر تتا " اللشيتة التحتيتة التتي   تت  (Bakouros et al, 2002,124كستا يعراتتا        
عمتتتت  م ربتتتتتة متتتتؽ الجامعتتتتتااا ي تتتتؾار مجسؾعتتتتتة متتتتؽ الختتتتتدماا اشداريتتتتة  يالمؾجدتتتتتتية  

بتتتتتتد    تتتتتتل الت شؾلؾجيتتتتتا متتتتتؽ الجامعتتتتتتاا لمذتتتتتركاا نال ظتتتتتاعةؽ العتتتتتتام يالت شؾلؾجيتتتتتة  
 يالخا ".

ي عراتا مشغسة الةؾ دكؾ نر تا " مجسعاا لمتشسية اامترادية يالت شؾلؾجية   تد       
إلتتتت   عايتتتتا اامترتتتتاد ال تتتتايؼ عمتتتت  السعراتتتتة  يتتتت ل ربتتتتإل مؤسدتتتتاا ال حتتتت  العمستتتتيا 

 مؾمت جغرااي يااد" يا عسال التجارية  يالسشغساا الحكؾمية اي
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نر تا "مؤسداا  ربإل الجامعة يمؤسداا الرشاعة يمظتات  إجرائيا  ييسكؽ  عري تا      
ا عسال الحكؾمي  بتد    ل ي دؾيم الت شؾلؾجيتا متؽ الجامعتاا لمذتركاا نال ظتاعةؽ 

 العام يالخا   ي  د يؼ الريادس ااسترا يجية لمجامعاا ي حدةؽ السةاس التشاادية لتا". 
 الريادة االستراتيجية: .8

( نر تتتا " امدتت ة لمسسارستتاا ااستتترا يجية  55  >815يعراتتتا  الياستترل يادتتةؽ  
 تتتتتتد  التتتتت    امتتتتتل الرةيتتتتتة يالسسارستتتتتاا يا ا تتتتتار الرياديتتتتتة يالدتتتتتمؾكياا  متتتتتؽ يتتتتت ل 
 ذخيص ال ر  الريادية الس يسة  ي دتةل استغ لتا  عؽ طريم إيجاد يسايل لتحؾيل 

يالعاممةؽ إل  عسل اعم  ييامعي  ي لػ شاداق  غةةراا جبرية  ييمم  إمكا ياا ال ادس
 ." مةاس  شاادية مدتدامة
( نر تتا " العسميتة & Mohanty,2012, 20  & Nityanandaبةشستا يعراتتا 

التتتي  ؾجتتع صتتشاعة ال تترار يالجتتتؾد ااداريتتة نالسؤسدتتاا؛ لتحديتتد أازتتل ال تتر  التتتي 
ت استتتغ ل ةتتبئ ال تتر  متتؽ يتت ل اشجتتراااا يسكتتؽ أن  ح تتم أعمتت  عايتتد محتستتل  متت

 ااسترا يجية ".
ااييسكتؽ  عري تتا  نر تتا " متدرس الجامعتة عمت  إ ذتاا مذتاريت يبتراما جديتدس   إجرائي 

 دتتتتؼ اتتتي  يتتتادس مااياةتتتا التشاادتتتية  نااعتستتتاد عمتتت  التحال تتتاا ااستتتترا يجية متتتت كااتتتة 
ر متتتتدر مسكتتتتؽ متتتتؽ اشبتتتتدات ا طتتتترا  السعشيتتتتة  يمحايلتتتتة انتشتتتتام ال تتتتر   ي ح ةتتتتم أكلتتتت

ياابت ار  اي عل السجا اة السحدؾبة ي حسل السختاطر  عمت  أن يتتؼ  لتػ ياتم يظتإل 
 استرا يجية مدت لمية ياةحة يمحددس ".

 اإلطار الشعري لمدراسة: 
 السحهر األول: الريادة االستراتيجية: 

ا  عتتتتد الريتتتتادس ااستتتتترا يجية أاتتتتد اا جاةتتتتاا الحديثتتتتة التتتتتي  دتتتتع  السؤسدتتتتا
الشاجحة ال   حلي تا  يلمتعر  عم  ا سس الشغرية لتا ست ؾم الدراسة الحاليتة نعترض 
ا تتتتكالية م تتتتتؾم الريتتتتادس ااستتتتترا يجية  يأةسةتتتتتتا  يأةتتتتؼ أنعادةتتتتا  يالتعتتتتر  أيزتتتتًا عمتتتتي 
يرايص الجامعتاا الرايتدس استترا يجيًا  يالسعؾمتاا التتي  ؾاجتع ةتبئ الجامعتاا  إةتااة 

 مة بةؽ الحدايم الت شؾلؾجية ي ح ةم الريادس ااسترا يجية.ال  محايلة  ؾةيد الع 
 



446 

 إشكالية مفيهم الريادة االستراتيجية: (7
يت ؾن مرظمد الريادس ااسترا يجية مؽ كمستةؽ ةسا  الريادس(  ي ااسترا يجية(  

 لبا لمتعر  عم  م تؾم الريادس ااسترا يجية ابد مؽ التعر  أيًا عم  م تؾم الريادس.
 :Entrepreneurshipالريادة  مفيهم (أ 

(  يةتتي كمستتة Entrepreneurship عشتتي كمستتة الريتتادس اتتي المغتتة اش جمةايتتة  
 ,Under Takes.) Wickhamار دية ا صل مذت ة مؽ كمستةؽ ا ةشةتتةؽ نسعشت   

(  أمتا اتي المغتة العربيتة  عتد مرتدر مذتتم متؽ ال عتل  ريد(  ياستؼ ال اعتل (5 ,2006
البل يرسمع مؾمع است ذا  ي حديد مؾاطؽ ال ل يالعذت   ثتؼ  مشع رايد  يةؾ الذخص

 (.=9:->9:  =811يمح ؾن نع نعد أن يجدئ.  الجؾةرل  
( الريتتتتتتتادس نر تتتتتتتتا " جسمتتتتتتتة متتتتتتتؽ <>5  =811ييعتتتتتتتر   العتتتتتتتامرل يالغتتتتتتتاللي   

الخرتايص يأ تتؾات الدتتمؾ  الستعم تة نايتيتتار ا عستتال يالتخظتيإل لتتتا  ي شغيستتتا ي حستتل 
ه إلت  اشبتدات  اتي إدار تتا "  يبالتتالي يسكششتا ال تؾل نكؾ تتا   تارس عتؽ مخاطرةاا ي حتا

مجسؾعة مؽ اشجراااا التي ي ؾم بتتا  تخص أي مجسؾعتة أ تخا  لملتدا اتي مذتريت 
ريتتادل جديتتد؛ متتؽ أجتتل   تتديؼ  تتيا متسةتتا  عزتتاا السؤسدتتة يالسجتستتت التتبل يتتتؼ  يتتع 

  جتسا ية لتمػ السؤسدة.ةبا السذريتا ي لػ نغية إةااة ييسة جديدس مادية يا
نر تا: "ناية  جدد مدتؾج طسؾ  السشغستةا  (55  8151 الديرل  كسا يعراتا 

ي عسل عم   ح ةا سمؾ  ال ح  لدج العاممةؽ اي السشغسة علر مجسؾعة مؽ ا  ذظة 
 الداعسة مؽ أجل  ح ةم اشبدات  ياابت ار". 

تزتسؽ يمتم مشتتا إلت  أ تتا "  ذتاطاا   (Lussier,2008, 19)بةشستا يذتةر 
  . جديد أي عسمياا جديدسا أي الديؾل اي أسؾاق جديدسا أي يمم مذاريت جديدس "

كسا ي رد بتا أيزًا: " ال درس عم  إ جا   ذاط معةؽ بشجا  ي سةا"  الجا ل   
(  مستتا يذتتةر التت  ةتتريرس  جتتا  ي سةتتا ةتتبئ السذتتريعاا الجديتتدس  يامتشتتا  <  :815

 ئ السذريعاا ياذمتا اي الشتاية لؽ يجدل   عًا.ال ر  السسكشة   ن كثرس ةب
يمستتتا ستتتلم يتزتتتد أن الريتتتادس يياصتتتة الريتتتادس الجامعيتتتة متتتؽ الس تتتاهيؼ اديثتتتة 
الشذتترس  التتتي  تتتتؼ نا عستتال يالسذتتريعاا اشبدا يتتة الجديتتدس  يالتتتي  دتتاعد عمتت    تتؾق 

معتتة جامعتة عتؽ أيتترج  ي ح ةتم أكلتتر متدر مسكتتؽ متؽ الرةتتا لتدل السدتتت ةديؽ متؽ الجا
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أي أنياااا تياااتم كتتتالظ ا  يالستتتؾع ةؽ  يةةرتتتة التتتتدريس  يأعزتتتاا السجتستتتت الختتتارجي  
 )بالبحث عن الفرص(.

إا أن ةتتتتتتتبئ ا عستتتتتتتال يالسذتتتتتتتريعاا الجديتتتتتتتدس متتتتتتتد يغةتتتتتتت  عشتتتتتتتتا التخظتتتتتتتيإل  
ااستترا يجي الجةتد  ا تد  تتيد الريتادس لمسؤسدتتة العديتد متؽ ال تر  ي  ذتل السؤسدتة اتتي 

ا اتتراد متتد يلتتدعؾن ييلت تترين أستتالة  يايتراعتتاا جديتتدس  امتشتتا   متتػ ال تتر   كستتا أن
يل ؽ ي ذمؾن اي إدار تا ي دؾي تا يااست ادس مشتتا  كستا متد يتلشتؾن ملتدأ السختاطرس دين 
  دير مدج ةبئ السخاطرس  مخاطرس نةر محدؾبة( اتدات السؤسدة ال    لتد العديتد متؽ 

ة عذتتراا الذتتراكاا يالتحال تتاا الخدتتاير بتتدًا متتؽ جشتتي ا ربتتا   كستتا متتد  لتتيؼ السؤسدتت
ااستتتترا يجية يل تتتؽ  تحتتتؾل جسيعتتتتا التتت  مجتتترد أيراق يتتتاره اةتتتا التش ةتتتب  لعتتتدم يجتتتؾد 
 خظتتيإل استتترا يجي جةتتد لتش ةتتبةا  يةتتبا متتا داتتت الدراستتة الحاليتتة إلتت  المجتتؾا التت  الريتتادس 

 ااسترا يجية لت  ي ةبئ السذك ا.
 مفيهم االستراتيجية: (ب 

( متتتتتؽ الحزتتتتارس الةؾ ا يتتتتة عتتتتؽ ال مستتتتتة (Strategicة جتتتتااا كمستتتتة استتتتترا يجي
( Strategic(  يمتتد بتتدأا كمستتة ااستتترا يجي  Strategosا صتتمية لتتتا استتترا يجؾس  

اتتي الحيتتاس العدتتكرية  نسعشتت  اتتؽ الليتتادس العدتتكرية ياصتتة نعتتد الحتترا العالسيتتة الثا يتتة  
لتح ةتتم ا ةتتدا  ي ظتتؾر الس تتتؾم ليذتتةر التت  استتتخدام كتتل طامتتاا السؤسدتتة ي علرتتتتا 

ا ساستية لتتا  يا تذتر استتتخدام الس تتؾم متؽ ملتل السؤسدتتاا الحديثتة الستتستة نتتالتظؾير 
 يالتسةا.

يُعرال نر تا: " مجسؾعة ال تراراا يالترترااا التتي يشذتر عشتتا صتيانة ي ش ةتب  
  :815الخظإل التي  ح م أةتدا  السشغستة يطسؾاا تتا نالذتكل السرنتؾا ". ال ريتي  

=5) 
( أيزتتًا نر تتتا:  " يظتتة محكستتة ?9  8119ا عراتتتا    تتحا ة يالشجتتار  كستت     

اللشتتاا يمر تتة التظلةتتم  يتتتؼ ي لتتتا استتتخدام كااتتة اامكا تتاا يالؾستتايل الستااتتة نظري تتة 
 مثم  لتح ةم أةدا  معةشة ". 
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( أ تتتتا " يظتتتة طؾيمتتتة الستتتدج  دتتتتتد  9;  :811بةشستتتا  كتتتر  اةميتتتع يالتتتبكي  
لدتلل ياللتدايل ياايتيتاراا  لتح ةتم مجسؾعتة متؽ ا ةتدا  الؾصؾل إل  مجسؾعة متؽ ا

 السحددس أي التؾصل إل   تايا سريعة ياعالة ". 
إةتتااة إلتت  أ تتتا:  "يظتتإل يأ ذتتظة السشغستتة  التتتي يتتتؼ يةتتعتا نظري تتة  زتتسؽ 
 ح ةم التظابم بةؽ رسالة السشغسة يأةدااتا  يبةؽ ةتبئ الرستالة ياللةرتة التتي  عستل اةتتا 

 (59  8111يبك ااس عالية ".  الحدةشي  نرؾرس اعالة 
( أن مرتتتتظمد "استتتتترا يجي" يذتتتتةر التتتت  " الخظتتتتإل Luke, 2005,21يأكتتتتد       

  ;811يا ةدا  العامة يا ةدا  نعةدس السدل لمسؤسدة"  بةشسا أ ار  ا ةؽ يمر ي  
( إلتتت  أن ااستتتترا يجية " أةتتتدا  ييظتتتإل يسياستتتاا  تعمتتتم بتح ةتتتم التشاستتت  بتتتةؽ ?89

السشغستتة الدايميتتةا يعتتري  اللةرتتة الخارجيتتة السحيظتتة بتتتاا نستتا يح تتم لمسؤسدتتة متتؾارد 
 أةدااتا ييداعدةا عم  التسةا ي ح ةم الجؾدس اي مخرجا تا". 

كسا أ تا: " السشتا السدتخدم اي التش ةب  يالبل يشلثم مؽ رةية ياةحة ي اممة 
 (55  <811يتؼ مؽ ي لتا  ح ةم ا ةدا  ااسترا يجية".  ة ل  

يمسا سلم يتزد أن م تؾم ااسترا يجية يركتا عمت  ةتريرس الدتةر ياتم يظتة 
محتتتددس يمر تتتة  مشلث تتتة متتتؽ رةيتتتة يرستتتالة يأةتتتدا  السؤسدتتتة  ي دتتتع  استتتتغ ل كااتتتة 
السؾارد الستااة لمسؤسدة عم  الؾجع ا مثل  ي لتػ بتتد   ح ةتم أكلتر متدر مسكتؽ متؽ 

عم  الخظإل نعةتدس الستدج اتي التخظتيإل  الشجا  يالتسةا السؤسدي  ازً  عؽ ااعتساد
لسدتتتت لل السؤسدتتتة. كستتتا يتزتتتد أن  متتتػ الس تتتتؾم متتتر  إل ار  اًطتتتا يثيً تتتا نعسميتتتة يةتتتت 
الخظإل لتش ةب أةدا  السؤسداا اتي أمتل يمتل يبرمتل جتتد ي  م تة  إةتااة الت  ةتريرس 

   ظابم رةية يرسالة السؤسدة مت ةبئ ا ةدا   يمتت اللةرتة التتي  عستل اةتتا السؤسدتة
 مت مراعاس الدرعة اي ا داا ي ح ةم معداا إ جا  عالية.

 :Strategic Entrepreneurshipمفيهم الريادة االستراتيجية  (ج 
ل تتد  عتتددا  عري تتاا الريتتادس ااستتترا يجية اتتي ا نحتتاق يالدراستتاا  يربستتا يرجتتت 
  لتتػ التت  ايتتتت    خررتتاا ال تتااثةؽ التتتبيؽ  شتتايلؾا ةتتبا الس تتتتؾم نال حتت  يالدراستتتة 

يايتتت   بةرتتا تؼ يمدارستتتؼ العمسيتتة  ازتتً  عتتؽ اداثتتة عتتتؾر الس تتتؾم  ييسكتتؽ عتترض 
 أةؼ ةبئ التعري اا كسا اي الجديل التالي:  
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 ( م تؾم الريادس ااسترا يجية اي نعض الدراساا الدان ة5جديل 
 المرجع المفهوم م

1 

ات ظاهرة تبرز على مستوى المنظمة التً تلتزم جدٌاً بتولٌد االبتكار
الجذرٌة, واالبتكارات التراكمٌة, لتحمٌك أهمٌة استراتٌجٌة متعلمة 
بتنافسٌة المنظمة؛ حٌث تبرز األهمٌة التكتٌكٌة المتعلمة بعملٌات 

  ومعالجات المنظمة. 

Kemelgor, 
2002,68. 

2 
هً ممارسات ٌستخدمها االستراتٌجٌون فً إنشاء المشارٌع الجدٌدة 

 للمنظمة.

Dess & 
Lumpkin, 2004, 
16 

3 
الرغبة فً اإلبداع  ألجل إحٌاء المنظمة, وتحمل المخاطر المتعلمة 

باختٌار المنتجات والخدمات واألسواق الجدٌدة غٌر المإكدة, والنزعة 
  االستبالٌة نحو الفرص السولٌة الجدٌدة بمستوى أعلى من المنافسٌن.

Wiklund, & 
Sheperd, 2006, 
72. 

4 

صنع المرار والجهود اإلدارٌة, وذلن من أجل العملٌة التً تمود إلى 
تحدٌد أفضل اإلمكانٌات التً تهدف الى تطابك الموارد الموجودة, مع 

تحمٌك أعلى نسبة محتملة من العائد والمنفعة, ومن ثم توظٌفها من 
 خالل المهام االستراتٌجٌة.

Lida, 2006, 2 
 

5 
جً, ة دمج المشارٌع الرٌادٌة بالفكر االستراٌت فالمإسسات الرائدة  عمٌل

جٌاً تسعى لالنخراط فً البحث عن الفرص, وأنشطة البحث عن  استراٌت
 المزاٌا التنافسٌة للمإسسة. 

Ketchen & 
Ireland, and 
Snow, 2007, 
373 

6 
االستعداد التنظٌمً المستمر الستكشاف مجاالت تنافسٌة جدٌدة، 

 والتعرف على االمكانٌات والمدرة على استغاللها. 

Lassen, 2007, 
126. 

7 
األنشطة التً تعتمدها منظمات االعمال لبناء المركز المناسب فً 

السوق, وخلك الفرص, واستثمار الموارد المٌمة بطرق ٌصعب على 
  المتنافسٌن فهمها أو تملٌدها.

Hitt & 
Hoskisson and 
Ireland, 2007, 
318. 

8 

د تغٌٌراً, من خالل الطرٌمة التً بواسطتها تستطٌع المنظمات أن توج
استغالل الفرص المكتشفة فً البٌئات المضطربة التً تعمل فٌها 
المنظمة، وادارة الموارد بشكل استراتٌجً من أجل كسب المزاٌا 

 التنافسٌة.

Dumitru, 2008, 
73. 
 

9 
جهود المنظمة الموجهة بشكل متزامن نحو كل من استثمار المٌزة 

إلبداعات المستمبلٌة التً تشكل لاعدة التنافسٌة الحالٌة, واستكشاف ا
 للمٌزات التنافسٌة المستمبلٌة. 

Godhwani, 
2008, 1. 

11 
هً ممارسة لتطوٌر مشروع جدٌد داخل منظمة لائمة الستغالل فرصة 

 جدٌدة وخلك لٌمة التصادٌة. 
Parker, 2009, 2. 

11 
, وزٌادة الكٌفٌة التً تستطٌع بموجبها المنظمة تعزٌز استجابتها للتغٌٌر

  الرغبة فً تحمل المخاطرة, واالنخراط فً اتخاذ المرارات اإلبداعٌة.

Hinkler & 
Mudambi, and 
Kotabe, 2009, 
3. 

12 
مجموعة من الخصائص المتعلمة ببدء األعمال, والتخطٌط لها 

 وتنظٌمها, وتحمل المخاطر, واإلبداع  فً إدارتها.
الغالبى وإدرٌس, 

2119 ,513. 

13 

ءات التً ٌموم بها شخص، أو مجموعة من األشخاص، من أجل االجرا
إٌجاد مشروع رٌادي جدٌد, بهدف تمدٌم شًء متمٌز ٌحمك رغبات 

الزبائن، وٌحمك لٌمة مضافة، تضاف للمنتج أو الخدمة أو الطرٌمة أو 
 اإلجراءات.

 وجودو العانً
حجازي, و إرشٌدو

2111 ,212. 
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 المرجع المفهوم م

14 
ة التً تإدى إلى إضافة أعمال مجموعة واسعة من الظواهر الرٌادٌ

جدٌدة للمنظمة, من خالل اإلبداعات الجدٌدة التً تسعى لتحمٌك مٌزة 
 تنافسٌة.

Murimbika, 
2011, 1. 

15 
السلون الساعً إلى تمٌٌم الفرص, وتصمٌم استراتٌجٌات لادرة على 

  استغالل تلن الفرص.

Kimuli, 2011, 
26. 

16 
جٌة والجهود االدارٌة؛ بمصد تحدٌد عملٌة موجهه للمرارات االستراتٌ

أفضل الفرص)ذات العائد المتولع األعلى( الستثمارها من خالل 
  التصرفات االستراتٌجٌة.

Akande, 2012, 
346. 
 

 . عبارة عن توجٌه رٌادي ممزوج بالمصد االستراتٌجً 17
Rensburg & 
Van, 2013, 16 

18 
ٌئة دٌنامٌكٌة متغٌرة, نشاط رٌادي ٌُإدى وفك منظور استراتٌجً فً ب

  ومن شؤنه أن ٌعظم الفرصة الرٌادٌة للحصول على مٌزة تنافسٌة.
جالب وجنة, 

2116 ,38 

19 
جً ٌنطوي على البحث عن الفرص )توجه  نشاط رٌادي من منظور استراٌت

جً(, من أجل تفوق المإسسة  ا )توجه استراٌت رٌادي(, والبحث عن المزٌا
 .على بالً المإسسات

Kimuli & Ajagbe 
& Udo and 
Balunywa, 
2016,469 

21 
األنشطة والطرائك والممارسات التً تعتمدها الجامعات لبناء المركز 

المناسب فً المجتمع, وخلك الفرص واستثمار الموارد بطرق ٌصعب فهمها 
 أو تملٌدها على المنافسٌن. 

, 2118هاشم وسعد, 
392 

 

 ييتزد مؽ التعري اا الدان ة ما يمي:
اا نعض التعري اا عم  أةتدا  يأةسيتة الريتادس ااستترا يجية  يةتي  ح ةتم أكلتر رك -

متتتدر مسكتتتؽ متتتؽ العؾايتتتد الساديتتتة يالتسةتتتا السؤسدتتتي  ي ح ةتتتم   تتتؾق السؤسدتتتة عمتتت  
 مريشا تا اجتسا ًيا يامترادًيا.

كسا ركاا نعض مشتا عم  أنعاد الريادس ااسترا يجية كاشبدات  ياابت ار  يامتشتا   -
 يالسخاطرس السحدؾبة  ي مامة التحال اا ااسترا يجية.ال ر   

مشتتتتا متتتا ركتتتا عمتتت  أةتتتؼ إجتتتراااا الريتتتادس ااستتتترا يجية الستسثمتتتة اتتتي  ش ةتتتب أ ذتتتظة  -
 يمذريعاا جديدس مؽ أجل  ح ةم العؾايد السختم ة.

كستتتا ستتتمظل نعتتتض التعري تتتاا عمتتت  مكؾ تتتاا الريتتتادس ااستتتترا يجية  أل أن الرةيتتتة  -
ااستتترا يجية  ييكستل كتتً  مشتستا ا يتتر اتي  ش ةتتب يظتإل ي جتتراااا  الرياديتة  يالرةيتة

 محددس  ي لػ بتد    ؾيؽ ثرياا ا اراد  يالسؤسداا اي الريادس ااسترا يجية.
إن متتا يسةتتا الريتتادس ااستتترا يجية عتتؽ مرتتظمد الريتتادس ةتتؾ أن الريتتادس ااستتترا يجية   -

 ,Rensburg & Van   تتارس عتتؽ  ؾجيتتع ريتتادل مستتايه  نال رتتد ااستتترا يجي
(  كسا  تزسؽ الريادس ااستترا يجية دمتا لمدتمؾ  الريتادل التبل يدتع  (16 ,2013
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لم ح  عؽ ال ر  ياشبدات  ينةرةا  مت التخظيإل ااسترا يجي البج يدع  لتح ةتم 
  سةا السؤسدة عؽ نةرةا.

( اتؾل مزتسؾن الريتادس ااستترا يجية يكيتف Dogan, 2015, 292ييتدتاال  
 تتشجد السؤسدتاا اتتي إ ذتاا مةتتاس  شاادتية متتت الح تاد عمةتتتا  ي حديتد ال تتر  يسكتؽ أن 

  االريتادس ااستترا يجية ةتي التتي  تدات السؤسدتة الجديدس يطرق انتشامتا يااست ادس مشتا
ل ةتسام نال  ر ااسترا يجي نجا   عشاصر الريادس السؤسدتية  لتحؾيتل جسيتت عشاصتر 

بدًا مؽ أن  تحؾل إل  اتر  معرةتة لمزتيات  أل  الريادس ال  مةااا  شاادية مدتغمة
 أ تا  تتؼ نال ح  عؽ العؾايد يالسةااا التشاادية. 

 أىسية الريادة االستراتيجية:  (8
رنتتؼ عتتتؾر مرتتظمد الريتتادس ااستتترا يجية اتتديثًا  إا أ تتع امتت  رياجتتًا كلةتترًا بتتةؽ 

  كستتا صتتدرا مجمتتة ال تتااثةؽا اةتت   اايتتدا نحتتؾق الريتتادس ااستتترا يجية بتتؾ ةرس ستتريعة
عمسيتتة متخررتتة لمريتتادس ااستتترا يجية  يا تذتترا كميتتاا يمعاةتتد ريتتادس ا عستتال اتتؾل 
العتتتالؼ  ياتتتت  نعتتتض ا مدتتتام ا كاديسيتتتة اتتتي ال ميتتتاا ا يتتترج اةتستتتل بتتتتدريس ريتتتادس 

 & Simsek) ا عسال ااستترا يجية متؽ يت ل الس ترراا ياللتراما يالتديراا السختم تة.
Heavey and Fox , 2017, 504-505)  

 دتتتتعي الريتتتتادس ااستتتتترا يجية إلتتتت   دتتتتتةل أ ذتتتتظة السشغستتتتة اتتتتي  تتتتؾاةر أازتتتتل  
 & Camp & Hitt)اشمكا تاا ي ؾعي تتتا ياتم يظتتة استترا يجية لعسميا تتتا الجتارل 

Ireland and Sexton, 2002, 14)   امتشا  ال ر  ياستغ لتا عم    إةااة ال
  ديؼ الخدماا الجديتدسا ي دتاعدةؼ عمت  أن مدتؾج مؤسداا التعميؼ العالي مؽ ي ل 

 ,Patzelt & Shepherd)يترتراؾا نذتكل استترا يجي لتح ةتم أةتدااتؼ ااستترا يجية 
  ي عايتتتا اشمكا تتتاا التتتتي  دتتتتظيت الجامعتتتة متتتؽ ي لتتتتا  حديتتتد الدتتترعة (2 ,2009

يال ي يتتتتة التتتتتي ستتتتت ؾن عمةتتتتتا اتتتتي السدتتتتت للا ي دتتتتتؼ اتتتتي استتتتتغ ل ال تتتتر  ي جشتتتت  
 (Kuratko & Audretsch, 2009, 12) السحتسمة الحديق مدتل ً . السخاطر

كستا أن الريتادس  عتتد متؽ أةتؼ ا ستتالة  يالؾستايل التتي يجتت  عمت  الجامعتتاا أن 
  تدتتتلتا متتتؽ أجتتتتل ال  تتتاا يالشستتتؾ اتتتتي اللةرتتتة التشاادتتتيةا إ  أن التؾجتتتتع الريتتتادل يدتتتتاعد 

ال حتت  عتتؽ مجسؾعتتة متتتؽ  الجامعتتة عمتت  التشلتتؤ نالسدتتت لل  ي تيجتتة لتتبلػ يجتت  عمةتتتا
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اللتتدايل ااستتتترا يجية لمحرتتتؾل عمتت  الستتتؾارد  يالعستتتل عمتت   ع تتت  أي استتتتثسار ال تتتر  
الرياديتتة  اةتت   تسثتتل ال تتر  الرياديتتة اتتي الغتتري  التتتي يسكتتؽ متتؽ ي لتتتا استتتتثسار 
الدتتمت  يالختتدماا الجديتتدس اتتي إ تت ات ااجتتة ستتؾق العستتلا كستتا أن لمريتتادس أثتتر متتتؼ اتتي 

ا يالعستتتل عمتتت   يتتتادس السشاادتتتة ييمتتتم ييستتتة مزتتتااة  ي ح ةتتتم السةتتتاس  ظتتتؾير الجامعتتتاا
  (=;  =815التشاادية السدتدامة.  الحكيؼ يعمي  

كستتا يدتتاعد الدتتمؾ  الريتتادل ااستتترا يجي اتتي داتتت الجامعتتة نذتتكل ةتتاد   حتتؾ 
اشبدات   ي ظؾير ي حدةؽ يدما تا استجانة لمتغةراا اللةرة السحيظة يالدريعة  ادةؽ  

(  يبتتبلػ يعتتد متتؽ العشاصتتر التامتتة لمجامعتتاا الشاجحتتة  ل ؾ تتع يعتتا  متتؽ 8?9  8159
ييسة اابت ار اي اللةرة الجامعية ا يي دم ال ر  لجسيت ا اراد ل ستت ادس متؽ متتارا تؼ 

 اشبدا ية.
( عم  أن الريادس ااسترا يجية متسة اتي ?8  8151يل د أكد العا ي ي يرين         

 نر ة عامة لسا  حدثع مؽ  ثار ايجابية  تسثل  يسا ير ي: السجتسعاا السعاصرس
إاتتداق التغةةتتر يالتحتتؾلا إ  يعتتد اشبتتدات متتؽ أةتتؼ الخرتتايص السسةتتاس لمريتتادسا  -

ياصتتتتة يأن السشغستتتتتاا الرياديتتتتتة  عستتتتتل كؾكةتتتتل لمتغةةتتتتتر متتتتتؽ يتتتتت ل مسارستتتتتة 
 ا  ذظة الريادية.

 سةتع.إيجاد العديد مؽ السذريعاا الستسة لتظؾير اامتراد ي ش  -
إيجاد ار  العسل  اا ا ةسيتة عمت  الستدج الظؾيتل  ي لتػ متؽ أجتل  ح ةتم   -

 الشسؾ اامترادل.
 يتتادس ال  تتااس متتؽ يتت ل  يتتادس التشتتااس؛ اتتديؾل مشاادتتةؽ جتتدد يح تتا ا يتتريؽ   -

 ل ستجانة نذكل كفا ياعال.
ااتسالية اديال ابت ار جبرل نإ ذاا السشغساا الجديتدس التتي  دتتؼ اتي  شسيتة   -

 متراد  ي عايا التشاادية.اا
التشتتتؾت ال لةتتتر اتتتي الجتتتؾدس يالشؾ يتتتةا إ  أن السذتتتريعاا الجديتتتدس   تتتدم أا تتتارًا   -

 جديدس.
( مجسؾعة مؽ ال ؾايد يسكؽ  حلي تا مؽ <;9  ?811كسا  كر  الديرل يصالد  

 ي ل الريادس ااسترا يجية ية : 
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 الربد: نالتحرر مؽ مةؾد العسل الؾعي ي الت مةدل. -
 ست  لية: نالتحرر مؽ اش را  يمؾاعد اللةريمراطية.اا  -
 ا مان مدج الحياس: نالتحرر مؽ الري ةؽا يالتع ا يالسملا يةغؾط العسل.  -

( إلتتتتتتتت  ةتتتتتتتتريرس  لشتتتتتتتت  متتتتتتتتديل الريتتتتتتتتادس 1?9  <815ةا تتتتتتتتؼ يستتتتتتتتعد  ا يأ ار 
ااستتترا يجية اتتي الجامعتتاا لسدتتاعد تا عمتت   ح ةتتم السةتتاس التشاادتتية اتتي عتتل العؾلستتة  

سشاادة الذرسة بةؽ السؤسداا يالثؾرس الرمسية  يا تذار اا متاا الساليتة  ياصتة يأن يال
 مػ التحدياا   رض عم  الجامعاا ال ح  عؽ استترا يجياا جديتدس   تؤدل لسايتد متؽ 
اابت ار ياشبتدات  ي ح ةتم ال  تااس يال عاليتة يالتسةتا  ي لتػ متؽ أجتل ال  تاا يااستتسرار  

  السدت لل.يالسشاادة يالتسةا اي 
يتزتتد مستتا ستتلم أن الريتتادس ااستتترا يجية متتؽ السؾةتتؾعاا الستستتة اتتي العرتتر 
الحتتتتالي عمتتتت  مدتتتتتؾل التعمتتتتيؼ العتتتتالي  لمشتتتتتؾض نسدتتتتتؾج الجامعتتتتاا ي عايتتتتا مكا تتتتتتا 
التشاادية محميًا يديليًا  ي لػ مؽ يت ل  ح ةتم أكلتر متدر مسكتؽ متؽ اابت تار ياشبتدات  

ر  ي مامتتتة  حال تتتاا استتتترا يجية  زتتتيف ييستتتة جديتتتدس يانتشتتتام ال تتتر   ي حستتتل السختتتاط
لمجامعاا السررية. إةااة ال  أن الريادس ااسترا يجية  عد متؽ مرتادر ن تاا الجامعتة 
يديسؾمتتاا ياصة يسإل السؤسداا التي  دع  إل   لش  استرا يجياا اديثةا ي داعد 

جبريتتتتة لستتتتا الجامعتتتتاا عمتتتت  مؾاصتتتتمة   تتتتدمتاا يا التتتتة الرتتتتعؾبااا ييةتتتتت الحمتتتتؾل ال
 يعترةتا مؽ مذاكلا ي حدةؽ أداا جسيت العاممةؽ بتا.

 أبعاد الريادة االستراتيجية: (9
 عددا أنعاد الريادس ااسترا يجية اي ا نحاق يالدراساا  كستا لتؼ يت تم ال تااثؾن 
اتتتؾل أنعتتتاد محتتتددس. اتشتتتا  متتتؽ يتتترج أن أنعتتتاد الريتتتادس ااستتتترا يجية  تسثتتتل اتتتي انتشتتتام 

 ,Luke, 2005)ي حسل السخاطر  يالسري ة  يالرةية ااسترا يجية  ال ر   ياابت ار 
  كستتا أن ةشتتا  متتؽ يتترج أن أنعادةتتا  تسثتتل اتتي الث ااتتة الرياديتتة  يالليتتادس الرياديتتة  (40

 (5=-1=  >815يالع مية الريادية  ي دارس السؾارد استرا يجيًا.  الياسرل يادةؽ  
االبتكاار واإلبادا, ا انتشاام  تااثةؽ ةتي  إا أن أكثر ا نعاد ا  امًا بةؽ معغؼ ال

(  ييسكؽ عرض ةبئ ا نعاد نالت رتةل الفرصا تحسل السخاطرا التحالف االستراتيجي
 كسا يمي:
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 اإلبدا, واالبتكار: (أ 
يعتتتد اشبتتتدات عسميتتتة  ؾلةتتتد  تتتيا جديتتتد يح تتتم ييستتتة معةشتتتة ل تتترد أي مشغستتتة أي 

اتتتؾ  لشتت  ا ا تتار  أمتتا اابت تتارا (Hackbert, 2010, p.1)صتتشاعة أي مجتستتت 
الجديتتتتدس  يالتجربتتتتة الغري تتتتة  يالعسميتتتتاا اابت اريتتتتة  التتتتتي  تتتتؤدج إلتتتت  إيجتتتتاد بتتتتراما أي 

  8158مشتجاا ييدماا جديدس أي عسمياا   شؾلؾجية مؽ  ر تا التجديد.  ال حظا ي  
( عمتتت  أن اشبتتتدات ةتتتؾ أيل يظتتتؾس ;5  >815ييؤكتتتد   ؾاةتتتم  يمرستتتي ا (?:8-<:8

  لم تتتتر  اتتتتي السشغستتتتاا يالتتتتتي  دتتتتتؼ اتتتتي  جااتتتتتا  ي  ا كتتتتان للا تتتتار التتتتتي  دتتتتتجة
اابت تتار ةتتؾ الجتتاا الستتر  إل نتتال  رس الجديتتدس  اتتإن اشبتتدات ةتتؾ الجتتاا السمستتؾس الستتر  إل 

 نالتش ةب أي التحؾيل مؽ ال  رس إل  السشتا.
ييعتتد نعتتد اشبتتدات ياابت تتار متتؽ الدتتساا التامتتة التتتي  سةتتا السشغستتاا الرياديتتة  

اعالتتتة لمتجديتتد اتتتي السشغستتتاا  ي عايتتا متتتدرا تا عمتتت  اتتل السذتتتك ا التتتتي    تتع يستتتةمة
 ؾاجتتاا ااشبدات  ةؾ ال درس عم    ديؼ أا تار جديتدس  ستؾاا كتان  لتػ ات  لسذتكمة  أي 
طري تتة جديتتدس لمعستتل ياا تتتاها اةتت  يلتتدأ نااةتستتام نسؾةتتؾت متتاا ثتتؼ جستتت السعمؾمتتاا 

العستل متؽ أجتل  رجستتتا عمت  أرض الؾامتت.  عشعا لتتلمؾر أا ار ياةتحة اؾلتع  ثتؼ يتتؼ
 (.>5  =815  رةر  

مستتا يؤكتتد أن نعتتد اشبتتدات  ياابت تتار اتتي الريتتادس ااستتترا يجية يتتتد  التت    تتديؼ 
أا تتار يمذتتريعاا جديتتدس  دتتاعد اتتي  ظتتؾير ي  تتدم الجامعتتة نذتتكل اعتتال. أمتتا اابت تتار 

ة إلتتت  أرض الؾامتتتت  بتتتتد  ةتتتؾ العسميتتتة التتتتي يتتتتؼ متتتؽ ي لتتتتا  حؾيتتتل ا ا تتتار اشبدا يتتت
 :(Okpara, 2007, 1) حدةؽ الليسة السزااة لمسشغسااا يل بت ار عدس أيجع مشتا

ييتسثتتتل اتتتي  حدتتتةؽ طتتترق العستتتل التتتتي  دتتتاةؼ اتتتي  عايتتتا  االبتكاااار ااااي العسمياااات: -
 اا تاجية.

: ييتسثتل اتي   تديؼ مشتجتاا أي يتدماا جديتدسا أي االبتكار اي الخدمات والسشتجات -
 سشتجاا يالخدماا ال ديسة نظرق  ختمف عسا كا ل عمية مد ً ا.  ديؼ ال

ييذتتةر اابت تتتار التتت  الجتتتتؾد السلبيلتتتة متتؽ ملتتتل ال تتتردا أي ال ريتتتما أي السشغستتتة 
شيجاد ال ر  الجديدس أي الحمؾل ااستثشايية  ياي الشسإل السعراي ُيعد اابت ار الظري ة 

يتختبين ال تراراا ييعتالجؾن السذتاكل   التي يعالا بتا ا اراد السعمؾمااا يعمت  ةتؾيتا
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بةشستتتا   تزتتتسؽ عسميتتتة اشبتتتدات  اابت تتتار يالتجريتتت  ي تاجتتتتا ةتتتؾ مشتجتتتاا أي يتتتدماا 
جديدسا أي  حدةؽ العسمياا الت شؾلؾجيةا يا  عل مشتا  ا عستال التبج يتسةتا نتالتغةةر 

سةتتتتاس الدتتتريت يرتتتت د   تتتتديؼ ياستتتتتغ ل اشبتتتتداعاا يالت شؾلؾجيتتتا يستتتتةمة متستتتتة لتح ةتتتتم ال
 التشاادية.

 انتشام الفرص: (ب 
يعتتتتد عشرتتتتر انتشتتتتام ال تتتتر  يااتتتتدًا متتتتؽ العؾامتتتتل التامتتتتة التتتتتي لتتتتتا  تتتترثةر عمتتتت  
العشاصتتتتتر ا يتتتتترج لمريتتتتتادس ااستتتتتترا يجيةا اةتتتتت  إن السشغستتتتتاا التتتتتتي  غتتتتتتر الدتتتتتمؾ  
ااست امي اي انتشام ال ر   سمتػ اغتًا ياةترًا اتي الشجتا   يةتؾ ا متر التبج يسكتؽ  متػ 

 & Tang & Kreiser)اشبدات  ي لش  السخاطرس  ياستثسار  متػ ال تر  السشغساا مؽ 
Marino & Dickson and Weaver, 2009, 181-182)  مرتدر ةتام   كستا يعتد

 لمسةاس التشاادية.
ي علتتر ااستتت ايية يانتشتتتام ال تتر  عتتتؽ جتتتؾد السؤسدتتة الراميتتتة الت تتاط ال تتتر  

ااتياجاا السدت لمية يالتشلؤ نالتغةراا الجديدس اي السجتست السحيإل بتا  ي لػ بتحديد ا
يالسذك ا السحتسل اديثتا اجرس  ثؼ  حؾيمتا ل ر  جديدس لتؼ يرتل إلةتتا الستشاادتؾن 

 (.==  >815اي   س مجال عسل  مػ السؤسدة بؾ علد هللا  
( ال رصتة الرياديتة نر تتا: " ااستتغ ل Hitt et al., 2007, 391يل تد عتر  

  إيجتتاد الدتتمت يالختتدماا الجديتتدس  يالتتتي  عستتل عمتت   ح ةتتم لمغتتري  التتتي  دتتاعد عمتت
اش  ات لحاجة سؾق العسل". كسا أكد عم  أ ع ل تي يتتؼ انتشتام ال تر  ابتد متؽ يجتؾد 
إدارس  اجحتتة  متتادرس عمتت   سةةتتا ي حديتتد ال تتر  التتتي  ملتت  طسؾاا تتتا ي ح تتم  سةاةتتا  

ة مؾاتتدس  متتت ا ت تتاا ي لتتػ نسذتتاركة جسيتتت أطتترا  السؤسدتتة اتتي يةتتت رةيتتة استذتترا ي
 ال ر  التي يراةا ال عض ةعي ة  ثؼ  حؾيمتا إل  مكد  يمةاس لمسؤسدة.

( إلتت  أن عسميتتة امتشتتا  Dess & Lumpkin ,2001, 34بةشستتا أ تتار  
ال تتتتتر   تتتتتتمخص اتتتتتي "  لشتتتتتي السشغتتتتتؾر ااست ذتتتتتااي  ي  تتتتتديؼ مشتجتتتتتاا جديتتتتتدس ملتتتتتل 

 ".مم اللةرة ي غةةرةا ي ذكةمتاالسشاادةؽ  يالترر  عم  أساس استذعار السدت لل؛ لخ
يمستتتتا ستتتتلم يتزتتتتد أن الجامعتتتتاا الرايتتتتدس استتتتترا يجيًا ةتتتتي التتتتتي  تدتتتتابم  حتتتتؾ 
ااست ايية يامتشا  ال ر  الجديدس السعريةة اي السجتست السحمي  يالس ادرس  حؾ كتل 
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جديتتتتد ملتتتتل نتتتتامي مشاادتتتتةتا   ي لتتتتػ متتتتؽ يتتتت ل استذتتتتعار مذتتتتك ا يااتياجتتتتاا أاتتتتراد 
  ثتتتؼ   تتتادر نحمتتتتا ي ملةتتتتتا ملتتتل نتتتامي السؤسدتتتاا السشاادتتتة لتتتتا اتتتتي السجتستتتت السحمتتتي

 السجتست.
 السجازاة وتحسل السخاطر: (ج 

يسكتتؽ  تتر  ا تترس السختتاطرس نذتتكل أازتتل متتؽ يتت ل اتتتؼ ي رتتؾر بةرتتة العستتلا 
يةؾ ما ي در اللةرة السر  اس عمت  الترتؾراا ال رديتةا االسختاطرس دايتل التؾجتع الريتادل 

ام لمسخاطرسا االريادل ااسترا يجي ليس متؽ يتختب مترارًا يا يتًا ستختمف عؽ الترؾر الع
نالسذتتاركة اتتي السؾامتتف عاليتتة السختتاطرس ا تتإل؛ بتتل متتؽ لديتتع  رتتؾر عتتؽ السؾمتتف بشتتاًا 

(  أل أن صتتتاا  السؤسدتتتة ?:8  8158عمتتت  التحمةتتتل يالرةيتتتة يال  تتتر.  ال حظتتتا ي  
 د مد  ًا مؽ ااتسااا  جااع. ي ؾم ناستثسار مؾاردئ اي السذاريت السختم ة دين أن يترك

ييعتتتتتتتد  لشتتتتتتت  السختتتتتتتاطرس السحدتتتتتتتؾبة الرتتتتتتت ة الرييدتتتتتتتية لمريتتتتتتتادل  ي لتتتتتتتػ مشتتتتتتتب 
ااستتتتعسااا ا يلتتت  لسرتتتظمد الريتتتادس  اتتتال رد الريتتتادل يرنتتت  اتتتي السجا اتتتة ي جريتتت  
السذاريت الجديدس التي  حسل بةؽ ثشاياةا جا  ًا كلةرًا متؽ عتدم التركتد  ييخرتص معغتؼ 

( عمتت  =5  >815(  ييؤكتتد  ؾاةم يمرستتي  ;8 -:8  :815جتت ا  متتؾاردئ لتتبلػ  
أن السختتاطرس السحدتتؾبة  تسثتتل اتتي الرق تتة اتتي امتشتتا  ال تتر   نتتالرنؼ متتؽ عتتدم التركتتد 
متتؽ  جااتتتا التتتام  يلتتبا لتتام ا متتر أن  ستمتتػ إدارس السؤسدتتة نعتتض الساايتتا السعمؾما يتتة 

 ةم أةتدااتا  إلت  جا ت  ةتريرس نالشد ة لمستغةراا التي  شذر عؽ السخاطر مؽ أجل  ح
 ااستثسار اي   شؾلؾجيا نةر مكتذ ة.

 رشي ًا لمسختاطر التتي  ؾاجتع السشغستاا الت  589  :815يل د عرض كذكؾل  
 ث ثة أ ؾات يسكؽ عرةتا كا  ي: 

: يةتت  السختتاطر الشانعتتة متتؽ عتتدم Business Risk Takingمختتاطرس العستتل  -
   يبالتتتتالي  تتتر  إل بتتتديؾل السشغستتتة اتتتي أستتتؾاق السعراتتتة نالشتتتتايا أي ااتساليتتتة الشجتتتا

 جديدس .
: ي شذر  تيجة ييام السؤسدة نامتراض Financial Risk Takingالسخاطرس السالية  -

م تتتالو كلةتتترس  أي االتتتتاام بشدتتت ة كلةتتترس متتتؽ الستتتؾارد لتح ةتتتم الشستتتؾا يةتتتبا الشتتتؾت متتتؽ 
 س.السخاطرس يذةر ال  ةريرس مؾا  ة السؤسدة بةؽ العايد يالسخاطر 
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: ي تتر  إل نتتال راراا التتتي متتد Personal Risk – Takingالسختتاطرس الذخرتتية  -
يتختتتتتبةا التش ةتتتتتبيؾن؛ كتتتتتؾ تؼ ا  تتتتتخا  الريتتتتتاديةؽ اتتتتتي السشغستتتتتة ي تتتتتشعكس عمتتتتت  

 مدت لمتؼ.
يةشتتتتا  متتتتؽ أطمتتتتم عمتتتت  السختتتتاطرس الذخرتتتتية مرتتتتظمد السختتتتاطرس التذتتتتغةمية: 

مةؽ متستتتة عمتتت  مدتتتت لمتؼ اتتتال راراا التتتتي يتختتتبةا التش ةتتتبيؾن اتتتي السشغستتتة لتتتتا مزتتتا
الستشتتيا يالسختتاطرس ةشتتا  تتر  إل بشتتتايا ا عستتال الرياديتتة الستتؤثرس عمتت  السدتتت لل الستشتتي 

 (:8-89  8158لمريادل الخظة   
(  رتتشي ًا أيتتر Landqvist & Stalhandske, 2011, 8بةشستتا عتترض 

ل اتتر  لمسختتاطر السعرياتتة بتؾجتتع السشغستتاا  أي ا اتتراد ا ختتا  متتراراا نذتتان استتتغ 
  :معةشة نةر مؤكدس الشتاياا ال  ث ق ا ؾات أيرج ةي

مخاطرس استرا يجية: يركا ةبا الشؾت عم  الخظر البج مد يشتا عؽ إط ق مشتجاا  -
 جديدس  أي إ ذاا أسؾاق جديدس.

مختتاطرس   تيكيتتة: يتتتؼ التركةتتا اتتي ةتتبا الشتتؾت عمتت  السختتاطر الشا تترة عتتؽ عسميتتاا  -
 التخظيإل طؾيمة ا مد.

  ذغةمية: ي ر  إل نالعسمياا الةؾمية الستعم ة ناش تاه يالتذغةل. مخاطرس -
يمستتتا ستتتلم يتزتتتد أن   لتتتل السختتتاطرس اتتتي الجامعتتتة يذتتتةر إلتتت  رق تتتة الجامعتتتة اتتتي 
الحرتتؾل عمتت  أكلتتر متتدر مسكتتؽ متتؽ ال تتر  الجديتتدس يانتشامتتتا نتتالرنؼ متتؽ عتتدم التركتتد 

 التام مؽ الشتايا.
 :التحالف االستراتيجي (د 

( إلتتت  أن التحتتتالف ااستتتترا يجي ةتتتؾ  حتتتؾل السشغستتتاا 8  8155يذتتتةر كردل  
الستشاادة إل  مشغساا مترانظتة يمت اممتة  ليرت حؾا  غامتًا يااتدًا متساستكًا. يل تد عراتع 

( نر ع " إا ل التعاين محل السشاادة  التتي متد  تؤدل إلت  يتريه :5  ???5 الشجار  
لتتديداا يالسخاطر  ي ح ةم أاد ا طرا  مؽ سؾق السشاادة  مؽ أجل الديظرس عم  ا

 السايد مؽ ا ربا  يالسشاات يالسكاس  السمسؾسة ينةر السمسؾسة ". 
( عمتت  أن  تت كاا التحتتالف Farsi & et.al , 2012, 197ييؤكتتد  

ااسترا يجي مت الذركاا جاًاا ا يتجاأ مؽ الجامعة الشاجحة يالرايدس استرا يجيا  ي ش دؼ 
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 ظات العام  ي  كاا مت ال ظات الخا   ي ت كاا متت  مػ الذ كاا إل    كاا مت ال
 تتتركاا أجا تتت   ي تتت كاا متتتت مظاعتتتاا أيتتترج متتتؽ السجتستتتت  ييجتتت  أن  ت اعتتتل  متتتػ 
الذتتت كاا نرتتتؾرس ديشاميكيتتتة  اتتتت   تتتتسكؽ الجامعتتتة متتتؽ  ذتتتكةل مشغؾمتتتة اابت تتتار متتتؽ 

 ".Triple Helix ي ل الشسؾ ه الحماي ي الث ثي" 
ية أةسيتتة كلةتترس ي تترثةر كلةتتر عمتت  الساايتتا التشاادتتية امتتتبئ التحال تتاا ااستتترا يج

لمجامعتتاا   تسثتتل اتتتي  تتؾاةر عؾامتتتل امترتتادية  تتتادرس لييتتريؽ  يماايتتتا  دتتلية  طتتترا  
التحتتالف ل تتؽ بتتدرجاا مختم تتة  ازتتً  عتتؽ الساايتتا التشاادتتية التتتي  تتر  إل بتتتؾاةر ط  تتة 

يتتا  شاادتتية مت اممة. الشدتتؾر  مت ؾمتتة متتؽ الستتديريؽ يالستتؾارد ال ذتترية الستتاةرس؛ لتح ةتتم ماا
811?  585 ) 

ي مجتتر الجامعتتاا الرياديتتة شمامتتة التحال تتاا ااستتترا يجية متتؽ أجتتل  ح ةتتم   امتتل 
  شؾلتتؾجي متتريد يمتتربد متتت السؤسدتتاا ا يتترج  يديتتؾل الجامعتتاا اا تاجيتتة  ستتؾاق 

ار جديتتدس يكتتؾن اةتتتا أاتتد أطتترا  التحتتالف أكثتتر يلتترس  إةتتااة التت    متتيص يمتتل اابت تت
ياشبتتتدات  ي حدتتتتةؽ جتتتتؾدس السخرجتتتتاا  يأيزتتتًا  خ تتتتيض الت تتتتاليف لجتتتتبا السدتتتتت ةديؽ  
ي  مةتتل السختتاطر نااعتستتاد عمتت  أطتترا  التحتتالف  يااستتت ادس متتؽ يلتتراا السؤسدتتاا 

 (?9  ;811 ا مةؽ   ا يرج.
( أن أةتؼ عؾامتل  غةةتر جامعتة نترا ستةد ي Duke, 2001,103يل تد كذتف  

مشغسة رايدس استرا يجًيا يتمخص اي إعادس  عريف الجامعة نر تتا مؽ مشغسة   مةدية إل  
"  ي لتػ لت تتادل السعتار  متتت Networking University  جامعتة "التربإل الذتت كي "

 أصحاا السرمحة الخارجةةؽ  ي ؾاةر بةرة ديشاميكية للعسال الحرس.
 يمي:( كسا ==  ;815ييدير التحالف اؾل ث ثة محاير أساسية اددةا  إلياس  

السذتتريت: يةتتؾ رةيتتتة عامتتة مذتتتركة يحذتتتد ا طتترا  جتتتؾدةؼ يمتتتؾاردةؼ متتؽ أجتتتل  -
  ح ةم مشاات مذتركة مؽ ةبا السذريت. 

الع متتة: يةتتي متتا يشذتتر بتتةؽ الستعتتاممةؽ متتؽ ع متتاا ماديتتة ي  دتتا ية   متتػ الع متتاا  -
 السلشية عم  اا رال ي  ادل السعمؾماا.

ييتتتاا التحتتتالف السمامتتتة لمظتتتراةؽ ما ؾ يتتتًا  الع تتتد: يي رتتتد بتتتتا ع تتتؾد يمعاةتتتداا يا  ا -
 ييشغؼ ا ديار بةؽ ا طرا  الستحال ة مًعا.                     
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يبعتتد عتترض أنعتتاد الريتتادس ااستتترا يجية يتزتتد أن الجامعتتاا الرايتتدس استتترا يجيًا 
ةتتي  متتػ الجامعتتاا ال ايستتة عمتت  السذتتاريت الجديتتدس يالس تتادراا التشغيسيتتة  يالتحال تتاا 

ستتتترا يجية ياابت تتتتاراا ياشبتتتتدات  يالسجا اتتتة ي حستتتتل السختتتتاطر  ي ؾلةتتتد متتتتؾارد ماليتتتتة اا
  (:?9  <815 ةا تتتؼ يستتتعد    سكشتتتتا متتتؽ الح تتتاد عمتتت  مركاةتتتا ا كتتتاديسي ي عايتتتائ

ييسكتتؽ  ؾةتتيد ديرس عستتل ةتتبئ ا نعتتاد معتتًا لتح ةتتم   تتدم السؤسدتتاا كستتا اتتي الذتتكل 
 التالي:

 

 
 ادس ااسترا يجية( ديرس عسل أنعاد الري5 كل  

اة  يتزد مؽ الذكل الدابم أن السؤسداا الرايدس استرا يجيًا  دتع  انتشتام 
ال تتر   يلتتديتا ال ابميتتة لتحستتل متتا يؾاجتتتتا متتؽ مختتاطر نظري تتة محدتتؾبة  كستتا  عتستتد 
عم  اشبدات  ياابت ار اي السذاريت  ياستغ ل السؾارد  ياستتخدام طترق يأستالة  عستل 

  تتتؾيؽ  تتت كة ياستتتعة متتتؽ التحال تتتاا ااستتتترا يجية متتتت السؤسدتتتاا  جديتتتدس  إةتتتااة إلتتت 
ا يتتترج  ي لتتتػ ل ستتتت ادس مشتتتتا اتتتي  ح ةتتتم مكاستتت  ماديتتتة يمعشؾيتتتة  ي عايتتتا يةتتتعتا 

 ااسترا يجي محميًا يديليًا.
إا أن ةتتبئ السدتتاراا ا ربعتتة لعستتل السؤسدتتاا ابتتد يأن يتتتؼ العستتل بتتتا ياتتم 

ا يجتتت  أن يكتتتؾن ةشتتتا  رةيتتتة مذتتتتركة يت تتتا ف يظتتتإل استتتترا يجية مدتتتت لمية مر تتتة  كستتت
الجسيت اؾلتا لتح ةم ا ةدا  نعةدس السدج لمسؤسدة  ي لػ اي يجؾد إدارس استترا يجية 
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جةتتدس لستتا  ستم تتع السؤسدتتة متتؽ متتؾارد؛ لتح ةتتم أكلتتر متتدر مسكتتؽ متتؽ العؾايتتد يالسةتتااا 
 التشاادية لمسؤسدة.

 خرائص الجامعات الرائدة استراتيجيا : (:
عمتت  أن الجامعتتاا الرايتتدس استتترا يجيًا ةتتي  متتػ  (Clark, 2004, 358)أكتتد 

الجامعتتاا التتتي   تتؾم نالس تتادرس يالسجا اتتة  ي لتتػ متتؽ أجتتل  عايتتا الثتتراا العمستتي  يا تت  
ي ظؾير التتراق الث تااي بتتدريس العمتؾم ال مدت ية يال  ستيكية  يأيزتًا  ؾريتد متؾارد ماليتة 

اديسي ي عايتتائ.  االريتتادس ليدتتل اتتي  ح ةتتم  ا يتتة  سكشتتتا متتؽ الح تتاد عمتت  مركاةتتا ا كتت
مكاس  مادية ا إل  بل إن العايد ااجتساعي يالسحااغة عم  التتراق الث تااي أيزتًا متؽ 

 العؾامل التي يج  أن  ؾةت اي الحد ان عشد   ةيؼ الجامعاا. 
ييكسؽ التد  ا ساستي لتح ةتم الريتادس ااستترا يجية نالجامعتاا ةتؾ بشتاا العديتد 

ا التشاادتتية نالجامعتتة متتؽ أجتتل  عغتتيؼ ثريا تتتا  يالسدتتاعدس عمتت    ؾمتتتا عمتت  متتؽ الساايتت
كااتتتة السؤسدتتتاا ا يتتترج  يبالتتتتالي  تسةتتتا الجامعتتتة الرايتتتدس استتتترا يجيًا عتتتؽ نةرةتتتا متتتؽ 

 (Kimuli et al., 2016, 467   الجامعاا.
ثتت ق يرتتايص أساستتية  (Harrison & Samson,2002,50 يل تتد اتتدد

 ترا يجيًا  ية :لمجامعاا الرايدس اس
 لش  الجامعتة ااستترا يجياا الرياديتة التاليتة:  حستل السختاطرسا ااستت ايية يامتشتا   -

 ال ر   ياالتاام اشدارل.
امتتت   الجامعتتة التشغتتيؼ الستترن نجا تت  السري تتة ااستتترا يجية اتتي الدتتمؾ  التعتتاي ي  -

 يالستشانؼ.
يؼ الث تة ياااتترام بتةؽ العتاممةؽا اش  تااية يالتعاين علر اللةرة التشغيسيةا ي ذتر يت  -

 يمكاارس اش جا ا إةااة ال  السداياس ي  اسؼ الدمظة. 
الجامعتة الرايتدس استترا يجيًا ( نترن ;:8 -::8  8158  ال حظا ي  كسا أةا  

   ستا  أيزًا عؽ نةرةا مؽ السشغساا ا يرج ب عض الخرايص كسا يم :

ؾعة عمتت  أستتس عمسيتتة ستتميسة   عستتل اتتي ةتتؾا يظتتة استتترا يجية مدريستتة  يمؾةتت -
 يمتام بتا جسيت العاممةؽا ي ح م مدتؾج  شااديًا عاليًا محميًا يعالسيًا.
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 تلشتتت  هتتتيكً   شغيسيتتتًا عزتتتؾيًا؛ اةتتت  يدتتتتل يي دتتتإل التيكتتتل التشغيستتتي العزتتتؾل   -
الدتتمؾ  الريتتادل؛   تتع يعتتا  اا رتتااا يي متتل السعؾمتتاا اللةريمراطيتتة التتتي  سشتتت 

 سشغسة ااستجانة الدريعة لمدؾق.اابت ارا ييتيد لم
  تتؾن أكثتتر اةتسامتتا ناشمتتدام عمتت  إمامتتة السذتتاريت الرياديتتةا يالتحتتر  ستتريعًا لمليتتام   -

 نالسظمؾا.
يعد ا اراد اي ةبئ السشغساا السرتدر الحلي تي لمريتادسا يلايتادس امكا تاا السشغستة   -

 يج   يادس جؾدس ي مكا اا الرياديةؽ العاممةؽ اي محيظتا.
دم  تتتتت كاا الع متتتتتاا لمحرتتتتتؾل عمتتتتت  الليا تتتتتاا يالسعمؾمتتتتتاا ال  متتتتتة عتتتتتؽ  دتتتتتتخ  -

 ا سؾاق.
   ترا مؽ عس يتا بتح ةم الجؾدس  يسا   دمع لتؼا م ار ة نسا ي دمع ا يرين.  -
  تلش   يج السؾاة  الليادية ياابت اريةا ي ذجت الس ادراا الذخرية يالسخاطرس.  -
 ية لمسشغسة. حر  عم  الليؼ ييرؾصًا الرةية ا ساس  -
 ستمتتتػ  شغتتتيؼ ندتتتيإل يعتتتدد ممةتتتل متتتؽ اشداريتتتةؽ؛ اةتتت  نال تتتًا متتتا  عتستتتد ال دتتتاطة   -

 يالسري ة كدسة رييدة لتيكل السشغسة يالشغؼ التانعة لتا.
 عظتتي ا مدتتام يالؾاتتداا ال ر يتتة ااستتت  لية يالحريتتةا اتتي العستتل ي لشتت  ااا تتار   -

 الريادية.
ةمتتا  ي  دتيإل إجتراااا ا ختا  ال ترار عمت    ؾن مادرس عمت  إدارس السختاطر  ي  م  -

 السدج الظؾيل.
 عتسد عم  اشبدات  ياابت ار لخمم مشتجاا جديدس أي طرق جديدس اي اا تاه   -

يالتدتتتتؾيما كستتتتا  تتتتربإل بتتتتةؽ اابت تتتتار يالتحتتتتدي  متتتتؽ أجتتتتل  ح ةتتتتم السةتتتتاس التشاادتتتتية 
 لمسشغساا.

را يجيا م تتؾم يعكتس ( أن الجامعتة الرايتدس استتSalem,2014,pبةشسا أ ار     
مجسؾعتتتة متتتؽ الخرتتتايص  سةتتتا  متتتػ الجامعتتتاا عتتتؽ مثي  تتتتا الت مةديتتتة  ي تسثتتتل  متتتػ 

 الخرايص  يسا يمي:
 يجؾد بةرة مح اس لإلبدات ياابت ار. -
 دعؼ ث ااة ريادس ا عسال لمسلدعةؽ مؽ الظ ا يالعاممةؽ يأعزاا ةةرة التدريس. -
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 لعام يالخا .إمامة  راكاا مت مؤسداا ا عسال نال ظات ا -
( أ تع يسكتؽ اعت تار الجامعتة مشغستة  عميسيتة رايتدس Gibb,2005,3بةشسا أةا         

 استرا يجيا عشدما  شظلم عمةتا الخرايص ا  ية:
لديتا الجرأس اي  ح ةم ااست  ل السادل بتا  مت  شؾيت مرادر التسؾيل لتا ما بتةؽ  -

 الحكؾمي يالخا  يالبا ي.
 سعراة ي ذاركتا مت السجتست السحمي. دعؼ الرمة بةؽ   ل ال -
  عغيؼ إمكا اا  دؾيم ا ا ار السلت رس ياشبدا ية. -
 ذجت إ ذاا مجسعاا العمؾم يالحاةشاا  يمكا     تل الت شؾلؾجيتا ياسايتة بتراااا  -

 اايترات.
  ذجت ا  ذظة متعددس التخرراا. -
  دعؼ   غسة السكااآا نخ   الستعم ة نالشذر اي التدريس. -
التعمتتتيؼ الريتتتادل اتتتي جسيتتتت كميا تتتتا  يأن  حتتتر  عمتتت  دمجتتتتا اتتتي السشتتتاةا  تتتدعؼ  -

 الدراسية الس ررس عم  ط بتا.
كستتتا  ؾاجتتتع الجامعتتتاا اتتتي الؾمتتتل الحاةتتتر  حتتتدياا كلةتتترس   تتترض عمةتتتتا  لشتتت  
الريتادس ااستتترا يجية؛ لتتتسكؽ متتؽ السشاادتتة السحميتة يالعالسيتتة  يل تي  دتتتظيت السحااغتتة 

ااا تتتتا يستتتإل التحتتتدياا السعاصتتترس  عمةتتتتا استتتتي اا مجسؾعتتتة متتتؽ عمتتت  استتتتسراريتتا ي ج
 (  تسثل اي:Bikse& et.al,2016,45الستظم اا  كرةا  

 إعادس  عريف رسالة الجامعة يأةدااتا. -
 إعادس التجديد ااسترا يجي. -
 يةت يظة التشسية ااسترا يجية. -
  عايا اابت ار السذتر  مت أصحاا السرمحة الخارجةةؽ. -

 ( مجسؾعة أيرج مؽ الستظم اا   تمخص اي: >815 8= عةد كسا أةا  
 التعميؼ ال ايؼ عم  اشبدات ياابت ار. -
 حؾيتتتل دير الجامعتتتة متتتؽ التركةتتتا عمتتت  التؾعيتتتف إلتتت  التركةتتتا عمتتت  يمتتتم اتتتر   -

 العسل.
 الذراكة الحليلية مت أصحاا السرمحة مؽ ال ظات العام يالخا . -
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 العالسية الست دمة.  ل السعراة يالت شؾلؾجيا مت الجامعاا  -
 الليادس ال ادرس عم   ؾاةر الدعؼ السادل يالسعشؾل لرياد ا عسال. -
 استخدام يسايل ي لياا مختم ة لشذر ث ااة ريادس ا عسال نالؾسإل الجامعي. -

( أن الجامعتتة الرايتتدس استتترا يجيًا 9>9-8>9  >815يل تتد أكتتد  محستتؾد يأاستتد  
  دةر يام مجسؾعة مؽ ا ةدا  كسا يمي: 

مدتتاعدس يريجةتتتا اتتي الحرتتؾل عمتت  ارصتتة عستتل  ي ظتتؾير متتدرا تؼ عمتت   رستتيس  -
 مذريعاا ياصة بتؼ.

ااةتستتتام نالتربيتتتة الرياديتتتة لظ بتتتتا  ي لتتتػ متتتؽ يتتت ل إكدتتتابتؼ السعتتتار  يالستتتتاراا  -
ياا جاةتتتاا ال  متتتة لتتتتؼ  يكتتتبلػ إعتتتداد متتتادس لمسدتتتت لل مستتتؽ ستتتيليسؾن مذتتتاريعتؼ 

 .الرغةرس ييعسمؾن عم   ظؾيرةا
 ح ةم الريادس ا كاديسية  ي لتػ بتظتؾير ال حتؾق العمسيتة لت تؾن مرتدرًا ل بت تاراا   -

 يمابمة لمتظلةم العسمي اي مج ا الحياس  يالترييا للنحاق الستسةاس.
متانعتتة متتا يحتتدق اتتي السجتستتت عامتتة ياتتي مجتتال الرتتشاعة ياصتتة  يالسدتتاةسة اتتي  -

 ي التشسية السدتدامة.ال السذك ا السؾجؾدس  يالديؾل كذريػ أساسي ا
 أنذطة وأدوات الجامعات الرائدة استراتيجيا : (;

أكتتتدا العديتتتد متتتؽ الدراستتتاا أ تتتع ل تتتي  تحتتتؾل الجامعتتتاا يسكتتتؽ أن  تحتتتؾل  حتتتؾ 
الريادس ااسترا يجية  يش غي أن  عظي اةتساما ياًصا لشسإل جديد مؽ ا  ذتظة يا دياا 

ال حثيتتة يالخدميتتة بتتتا  ييسكتتؽ أن السسةتتاس لتتتا استتتثسار مخرجتتاا ا  ذتتظة التعميسيتتة ي 
  تمخص  مػ ا دياا يا  ذظة اي:

ي عتتد نسثانتتة  تةرتتة لملةرتتة الداعستتة لسذتتريعاا يأا تتار حاضااشات األعسااال الجام يااة:  -
السلدعةؽ ي يل ا ا ار السلت رس   تيد  لياا لتلشي يااتزان أا تارةؼ ي حؾيمتتا إلت  

 . اد الدؾق مذريعاا جديدس  مسا يخمم ييسة مزااة اي امتر
 تد   مػ السراكا إلت   حدتةؽ ال حت  يالسعراتة علتر السراكز متعددة التخررات:  -

 رسيس التخرراا اللةشية  يكبلػ التعاين اي ال السذتك ا السمحتة ا ظ متا متؽ 
اعت ار  مػ التخرراا اللةشية ةي السؾجتع لمسدتت لل  كستا  عتد ةتبئ السراكتا نسثانتة 
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اللةرتتة ا كاديسيتتة  ي تتؾار اللةرتتة ال شيتتة  عزتتاا ةةرتتة اجتتر الااييتتة التتتي  دتتتشد إليتتع 
 (.Thorp & Goldstein, 2010, 68 التدريس نالجامعة. 

أاد أيجع الشذاطاا التجارية لمجامعاا  ي عد نسثانة صشاديق االستثسار الجام ية:  -
مرتتتتدر  سؾيتتتتل إةتتتتااي لتتتتتا  ييخرتتتتص ملمتتتتو متتتتؽ السؾا  تتتتة الدتتتتشؾية لةؾةتتتتت اتتتتي 

ااستثسار"  ي دعسع الحكؾمة سشؾيا نس الو مؽ أربا  اللشػ صشديق يدس  "صشديق 
السركال إل  جا   دعؼ اللشؾ  التجارية لتبا الرشديق نس تالو متؽ أربااتتا الدتشؾية 

 (::  <??5يا ستؼ التي يتؼ  دايلتا اي الدؾق ال ذةر  
 عتتتد أاتتتد كيا تتتاا مشغؾمتتتة ا عستتتال اتتتي الجامعتتتة  ي تتتتتؼ ناستتتتثسار بياااهت الخبااارة:  -

اا يم ادراا أعزاا ةةرة التدريس  يةي مكا   متخررة يؤسدتا عزتؾ أي يلر 
مجسؾعتتة اعزتتاا ةةرتتة التتتدريس نالجامعتتة  يل ايتراصتتاا مت اربتتة  يدتتع  لت تتديؼ 

 (.=811 989يدماا استذارية عم  أساس  جارل. الدمشتؾرل  
ةتتتؾ ير تتتة أي مختلتتتر متخرتتتص اتتتي   تتتديؼ يتتتدماا التحمةتتتل  السعامااال السرةزياااة:  -

 (=811 999 اراا  أي التدري  عم  أساس استثسارل.  الدمشتؾرل  ياايت
يعتتتد أبتتتر  ستتتساا الجامعتتتة الرياديتتتة إ ذتتتاا مجسعتتتاا العمتتتؾم حااادائق التكشهلهجياااا:  -

يادايم الت شؾلؾجيا  لمسداعدس اي   ل ي دؾيم السعراة يالت شؾلؾجيا  ياساية براااا 
حاا السرتتتتتمحة نكااتتتتتة اايتتتتتترات  اةتتتتت   تتتتتت أداس مؾيتتتتتة لتؾستتتتتيت الع متتتتتاا متتتتتت أصتتتتت

 (.Gibb,2005,3ال ظاعاا العامة يالخاصة.  
يمستتتا ستتتلم يسكششتتتا  مختتتيص م ؾمتتتاا  حتتتؾل الجامعتتتاا   حتتتؾ الريتتتادس ااستتتترا يجية اتتتي 

 الذكل ا  ي:



466 

 
 (  سؾ ه التحؾل الجامعي  حؾ الريادس ااسترا يجية8 كل  

يتتادس ااستتترا يجية يمستتا ستتلم يسكششتتا  مختتيص م ؾمتتاا  حتتؾل الجامعتتاا   حتتؾ الر       
اتتي أن    تتؾم الجامعتتاا بؾةتتت يظتتإل استتترا يجية مراميتتة  ي لتتػ نغيتتة  ح ةتتم أةتتدا  
محددس كل اترس مؽ الامؽ   ت م مت رةيتتا يرسالتتا اتي ةتبئ ال تترس  ي ش تت متؽ التحمةتل 
اللةري لم ذف عؽ   اط ال ؾس يالزعف يال ر  يالتتديداا الخاصة نالجامعة  اتإ ا متا 

عة  ستمػ  غام إدارل  اجد لتش ةب ةبئ الخظإل ااسترا يجية  يمرادر مالية كا ل الجام
 متشؾعة  يع ماا جةدس مت نامي أطرا  السجتست اإ تا  تحؾل إل  جامعة ريادية.

يعشتتتدما  تسةتتتا ةتتتبئ الجامعتتتاا الرياديتتتة عتتتؽ نةرةتتتا بتشسيتتتة اشبتتتدات  ياابت تتتار  
ل ر   ي مامة  حال اا استرا يجية ي حسل السخاطر نظري ة محدؾبة مؽ أجل امتشا  ا

يمذتتاريت جديتتتدس  دتتتاعدةا عمتتت  التسةتتتا ي ح ةتتم أربتتتا  ماديتتتة ياجتسا يتتتة  اإ تتتتا  تلشتتت  
مجسؾعتتتة متتتؽ ا دياا يا  ذتتتظة  دتتتاعدةا عمتتت  الشجتتتا  اتتتي الليتتتام بتتتبلػ مثمتتتػ بةتتتؾا 

ؾل الخلرس  يصشاديم ااستثسار الجامعية  ياتدايم الت شؾلؾجيتا  يبالتتالي يسكشتتا أن  تحت
 مؽ جامعاا   مةدية إل  جامعاا رايدس استرا يجيًا.

ياصة يأن إديال مذارت جديدس كالحتدايم الت شؾلؾجيتة يدتاةؼ اتي  ح ةتم السايتد 
متتؽ اشبتتدات  اتتي ا نحتتاق ياايتراعتتاا  كستتا أن نتتع متتدر متتؽ السختتاطرس السحدتتؾبة التتتي 

امتشا  السايد متؽ  سةا السؤسداا الريادية عؽ نةرةا  إل  جا   كؾ تا يسةمة جةدس 
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ال تتر  نتتالسجتست  ي ح ةتتم  ؾستتت جغرااتتي  كستتا أ تتتا أداس ةامتتة لايتتادس مرتتادر التسؾيتتل 
الجامعية  اا يب بشغام الحدايم الت شؾلؾجية نالجامعة مؽ ا مؾر التي يسكؽ أن  حتؾل 
الجامعاا ال   ريػ أساسي لمديلة اي عسميتة التشسيتة  كستا يسكتؽ أن  حؾلتتا إلت  متارد 

دل يشتتااس محميتتًا يعالسيتتًا  ييتتدعؼ اامترتتاد التتؾطشي اتتي  تتت  السجتتااا. يلتتبا امترتتا
الجامعتتتة الرايتتتدس استتتترا يجيًا ةتتتي التتتتي  متتتتام نتتتالتخظيإل ااستتتترا يجي يسكششتتتا ال تتتؾل نتتترن 

الجةد  ي دع  امتشا  ال ر   بل يا تاه ةتبئ ال تر  أايا تًا نظترق ابدا يتة  كستا أن 
  يايتراعتتاا جديتتدس  ييشجحتتؾن اتتي إدار تتتا ي دتتؾي تا أارادةتتا يلتتدعؾن ييلت تترين أستتالة

يااستتتتت ادس مشتتتتتا  كستتتتا متتتتد يتلشتتتتؾن ملتتتتدأ السختتتتاطرس السحدتتتتؾبة التتتتتي  جشتتتتلتؼ الخدتتتتاير  
ناشةااة إل  الدعي  حؾ إمامة العديتد متؽ الذتراكاا يالتحال تاا ااستترا يجية ال اعمتة  

طري تتتا لتح ةتتم  متتػ يبتتالرنؼ متتؽ  لتتػ ةشتتا  مجسؾعتتة متتؽ السعؾمتتاا التتتي متتد  عتتترض 
 الريادس ااسترا يجية.

 معهقات الريادة االستراتيجية لمجامعات: (>
عشتتتدما  شتتتتتا الجامعتتتاا ا جتتتائ الريتتتادس ااستتتترا يجية ار تتتتا  ؾاجتتتع مجسؾعتتتة متتتؽ 

 (=>8  8158 ال حظا ي   السعؾماا  يسكؽ  مخيص أةستا  يسا يم :
مستا يتؤدل لرتعؾبة  ش ةتب  م ايمة نعض السدرؾلةؽ يالستؾع ةؽ يبالجامعتة لمتغةةترا -

 نعض م ادراا الخظة ااسترا يجية.
جسؾد ا  غسة يالمؾايد الحكؾمية التي  تشغؼ الذتؤن الساليتة يالسذتترياا الحكؾميتة   -

 يعدم مدرس الجامعة عم   جاي ةا.
 ةعف مدرس الجامعة عم   ح ةم ااست  ل السالي ياشدارل السشذؾد.  -
معتتة  يبالتتتالي ةتتعف الحستتاس لتظلةتتم الخظتتة  غةتتر الليتتاداا ناستتتسرار اتتي الجا  -

 ااسترا يجية السؾجؾدس.
عتتتدم اتتتتؼ نعتتتض ا اتتتراد نالجامعتتتة لمخظتتتة ااستتتترا يجيةا يبالتتتتالي عتتتدم مشتتتاعتتؼ   -

 نس ادرا تا.
كسا أن مؽ السعؾماا ا يرج أيزًا ما يحدق اي هياكل الجامعاا مؽ  زخؼ 

د اتي ةتبئ التياكتل السع تدس ش تتاا ي ع ةد  يالبل يؤدل لزيات ال ثةتر متؽ الؾمتل يالجتت
عستتل معتتةؽ   ي ع تتد الدياستتاا يعتتدم يةتتؾاتا  يستتيادس ث ااتتة الت مةتتد دين التجديتتد يعتتد 
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أيزتتتًا متتتتؽ أةتتتؼ  متتتتػ السعؾمتتتاا  ناشةتتتتااة التتت  قيتتتتاا الرةيتتتة ااستتتتترا يجية يالغايتتتتاا 
 الؾاةحة. 

كستتا  ؾاجتتع الجامعتتاا اتتي الؾمتتل الحاةتتر  حتتدياا كلةتترس   تترض عمةتتتا  لشتتت  
الريادس ااسترا يجية؛ لتتتسكؽ متؽ السشاادتة السحميتة يالعالسيتة  ياتت   دتتظيت السحااغتة 

 عم  استسراريتتا ي جااا تا يسإل التحدياا السعاصرس.
 السحهر الثاني: حدائق التكشهلهجيا:

 عتتتد اتتتدايم الت شؾلؾجيتتتا أاتتتد الشستتتا ه التتتبل يعستتتل عمتتت  إاتتتداق التعتتتاين بتتتةؽ 
دتتتاا الرتتشا ية  كستتتا يتتتؾار بةرتتة  دتتتاعد عمتتت  ااتزتتتان السؤسدتتاا ا كاديسيتتتة يالسؤس

ا ا تتتار السلت تتترس اشبدا يتتتة ي دتتتؾي تا لتح ةتتتم التتتربد  يلتتتبلػ  لشتتتل نعتتتض ديل العتتتالؼ 
الست دمتتتة ةتتتبا الشستتتؾ ه يمحايلتتتة  ظلي تتتع  ي  تتتبلةل الرتتتعاا لزتتتسان  جااتتتع ي ح ةتتتم 

ستتتتة الحاليتتتتة أةدااتتتتع  يلمتعتتتتر  عمتتتت  ا ستتتتس الشغريتتتتة لحتتتتدايم الت شؾلؾجيتتتتا ستتتتت ؾم الدرا
نعرض م تؾمتا  يأةسةتتا  يأةدااتا  يالتعر  أيزًا عمي مكؾ ا تتا  يأ ؾاعتتا  يم ؾمتاا 

  جااتا  إةااة ال  محايلة  ؾةيد ديرةا اي  عايا الريادس ااسترا يجية نالجامعاا.
 مفيهم حدائق التكشهلهجيا: .7

 "نر تتتتا:  (IASP,2016) عراتتتتا السشغستتتة العالسيتتتة لحتتتدايم العمتتتؾم يالت شؾلؾجيتتتا 
مشغسة يتديرةا متشةتؾن متخررتؾن بتتد   يتادس ثتريس السجتستت  ي لتػ متؽ يت ل  ذتر 
ث ااة اابت ار ياشبدات  ييةت ار  لمسشاادتة بتةؽ ا عستال السر  ظتة بتتا يالسؤسدتاا 

  "ال ايسة عم   ظؾر السعراة.
 بةشستتتتتتتتتتتا  عراتتتتتتتتتتتتا ةةرتتتتتتتتتتتة اتتتتتتتتتتتدايم العمتتتتتتتتتتتؼ يالت شؾلؾجيتتتتتتتتتتتا نالسسم تتتتتتتتتتتة الستحتتتتتتتتتتتدس 

(UKSPA,2016 ) " م تتتتتادرس لتتتتتدعؼ ااعستتتتتال ةتتتتتداتا ا ساستتتتتي  ذتتتتتجيت يدعتتتتتؼ نر تتتتتتا
الذتتركاا السلتديتتتةا يااتزتتتان ا عستتتال الت شؾلؾجيتتة ياابت تتتار ي مكا يتتتة الشستتتؾ الدتتتريت  
ي لػ مؽ ي ل   ديؼ اللشيتة التحتيتة يالختدماا الداعستة  نستا اتي  لتػ التريانإل التعاي يتة 

الرستتتسية يالعسميتتتة متتتت مراكتتتا التسةتتتاا مثتتتل متتتت يكتتتااا التشسيتتتة اامترتتتادية  يالتتتريانإل 
الجامعتاا يمؤسدتاا التعمتيؼ العتالي يمشذتتآا ا نحتاق  يكتبلػ التدعؼ اادارل اتي   تتل 

 . "الت شؾلؾجيا يمتارس إدارس أعسال الذركاا الرغةرس يالستؾسظة 
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  عريً ا لحتدايم الت شؾلؾجيتا نر تتا:( SISP,2017)يل د  كرا السشغسة الدؾيدية 
ا اجتستتتتتات ا يستتتتتاط ا كاديسيتتتتتة يال حثيتتتتتة  يال ظتتتتتات العتتتتتام  يمؤسدتتتتتاا "مكتتتتتان مح تتتتت

الرتتتشاعة   يختتتتص نتتتإدارس ي ح ةتتتا  تتتدام السعراتتتة بتتتةؽ الجامعتتتاا  يمؤسدتتتاا ال حتتت  
 يالتظؾير  يالذركاا السؾجؾدس اي الدؾق".

( إلتتت  أن  متتتػ الحتتتدايم يسكتتتؽ  عري تتتتا نكؾ تتتتا: " ;815 1;8ييذتتتةر   اصتتتف 
  تادل السش عتة بتةؽ مجسؾعتة متؽ ا طترا  أي الذتركاا  اةت   مذريت  عاي ي مايؼ عمت 

يتستت كتل طتر  متشتؼ نسجسؾعتة متؽ السسةتااا ا  تتؾار لتدج اايتريؽا ي تتا  ال رصتة 
ل تل متشتؼ ل ستتت ادس متؽ مسةتااا ا طتترا  ا يترجا نستا يح تتم ال ايتدس لجسيتت ااطتترا  

 السذاركة مؽ  ااية يلمسجتست مؽ  ااية أيرج".
(  عريً تتتا لتتتتا  >=ا 8151الت ريتتتر العربتتتي الثالتتت  لمتشسيتتتة الث ا يتتتةا  بةشستتتا  كتتتر  

نا تتتتا " مؾمتتتت جغرااتتتي يااتتتد يجستتتت ا  ذتتتظة ال حثيتتتة يالتعميسيتتتة يالتدريليتتتة يالرتتتشا ية 
يالخدميةا نحة  يدتل   ادل الخلراا يالتعاين بتةؽ السؤسدتاا التتي  عستل اةتتاا يمتؽ 

  تل الت شؾلؾجيتا إلت  مؤسدتاا ا عستال يدعتؼ يعاي تا  ا ساسية   ديؼ الدعؼ لعسميتاا 
متارا تتتا التشاادتتيةا ي حتتتؾج عمتت   تتركاا  دتتتشد اتتي عسمتتتا إلتت  التجديتتد السلشتت  عمتت  
الت شياا السدتحدثة  يمختلراا ال ح  يالتظؾير  ياعالياا  عميسية ي دريلية  يااةشاا 

 لسؤسداا ا عسال الشا رة " . 
( أ تتتا: " مشغستتة  اا ييتتادس نارعتتة متتادرس :1;  =815ي ؤكتتد   تتحا ع ي يتترين        

عمتت    تتؾيؽ ع متتاا يثي تتة متتت مؤسدتتاا نحثيتتة ياكاديسيتتة يا ستتيسا مؤسدتتاا التعمتتيؼ 
الجامعي  اة  أ تا مادرس عم  اش تاه العمسي يال ح  الستظتؾرا يكتبلػ متت مؤسدتاا 

ا يأةتدااتا  صشا ية مادرس عم   سؾيتل اابت تاراا ياايتراعتاا نستا يتت ام متت مرتالحت
يالليتتام نالؾستتاطة بةتتشتؼ متتؽ أجتتل ااتزتتان السذتتاريت الرتتغةرس يالستؾستتظةا مستتا يعتتا  

 التشاادية يار  الشسؾ اامترادل ال ايؼ عم  السعراة الستظؾرس ". 
يمسا ستلم يسكششتا أن  دتتخمص نعتض الدتساا السسةتاس لحتدايم الت شؾلؾجيتا   تسثتل     

  يسا يمي:
  يبتتتراااا اايتتتترات  يمذتتتريعاا التختتتره  يكتتتتبلػ  ااتزتتتان ا نحتتتاق العمسيتتتة -

 السذاريت الرغةرس يالستؾسظةا مسا يعا  التشاادية.
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  ذر ث ااة اابت ار ياشبدات. -
 مشغسة  اا ييادس نارعة. -
مؾمتتتت جغرااتتتي يااتتتد يجستتتت ا  ذتتتظة ال حثيتتتة  يالتعميسيتتتة  يالتدريليتتتة  يالرتتتشا ية   -

 يالخدمية.
 امعاا يمراكا ال حؾق.أةؼ مكؾ ا تا ةي الذركاا يالج -
  لية يجدا لتحؾيل ال حؾق العمسية إل   ظلي اا   شؾلؾجية -
 تطهر مفيهم حدائق التكشهلهجيا: .8

يتظمتت  ااستتتجانة لمثتتؾرس الت شؾلؾجيتتة العالسيتتة إ ذتتاا   شؾلؾجيتتا محميتتة  دتتاعد         
شتتا  عمتت   شسيتتة اشبتتدات ياابت تتار  يمتتؽ أازتتل ا ستتالة  التتتي  دتتاعد عمتت   تةرتتة الس

"  ي لتتػ  ل ؾ تتتا " Technology Parksالسشاستت  لتتبلػ ةتتي اتتدايم الت شؾلؾجيتتا 
مؤسدة  تد  إل   عايا   شؾلؾجيتا السدتت لل ي ح ةتا اابت تار الت شؾلتؾجي ال تايؼ عمت  

أل  "Incubation" العمتتؼ. ي عتتؾد ا تترس   تتل الت شؾلؾجيتتا ياابتتدات إلتت  ا تترس اااتزتتان 
ةرس يالستؾستظة  يبالتتالي  عتلتر ااةتشاا ا عستال ااتزتان ي تد يؼ السذتريعاا الرتغ

Business Incubators"  .الملشة ا يل  اي إ ذاا ادايم الت شؾلؾجيا " 
ل تتد  تتؼ إ ذتتاا أيل ااةتتشة أعستتال اتتي العتتالؼ نالؾايتتاا الستحتتدس ا مريكيتتة عتتام         
 ظؾيتتت ةتتبئ  م  يامتتل  جاًاتتا كلةتتًرا ثتتؼ  تتؼ  حؾيمتتتا إلتت  متتا ُيعتتر  نالحاةتتشة  ثتتؼ1;?5

 Silicon م يةت  يادل الدتةميكؾن  5;?5ال  ترس ش ذتاا أيل ادي تة   شؾلؾجيتة عتام 
Valley نالؾاياا الستحدس ا مريكية  يل د ا م  جاًاا كلةرا  مستا ستاةؼ اتي ا تذتار ةتبا

الشسؾ ه دايل الؾاياا الستحدس أي يارجتا  يبدأا ا تذار  سؾ ه الحدايم اي مشترف 
م اتتتي أيريبتتتا نذتتتكل عتتتام يار دتتتا نذتتتكل يتتتا   ثتتتؼ 1<?5ي عتتتام ال تتترن الساةتتتي اتتت

 م  ييتزد  لػ اي الذكل التالي:8111اجتاال العالؼ بشتاية عام 

 
 ( عتؾر يا تذار ادايم الت شؾلؾجيا9 كل  
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Source: Joan Bellavista & Luis Sanz (2009) : Science and 
technology parks: habitats of innovation: introduction to special 

section, Science and Public Policy, 36,( 7) , 502. 
 ؤكتتد العديتتد متتؽ الدراستتاا عمتت  أن ةشتتا  ث ثتتة مرااتتل أي أجيتتال لحتتدايم الت شؾلؾجيتتا  

 ل ل مشتا يرايرع  يةي كالتالي:
 م: 1??7)أ( الجيل األول ما قبل 

تداد لمجامعة يمراكا ال حؾق إل  كا ل ادايم الت شؾلؾجيا اي ةبا الجةل  سثل ام      
السشاطم السجايرس لتا  اة  يتؼ  ؾاةر ااةشاا للعسال ييجؾد  ركاا  ا ترة اتديًثا  
يكتتتبلػ يتتتدماا  جاريتتتة  يكا تتتل الحدي تتتة نسثانتتتة مشظ تتتة   شؾلؾجيتتتة مايستتتة عمتتت  العمتتتؼ  

تؼ يا حرر دير الجامعة اي  ظؾير الحدي ة  يكان اابت ار "  غام يظي" نسعش  أ ع ي
 & Martinez ؾجيتتع  تتتايا اانحتتاق العمسيتتة إلتت  مجتتال الذتتركاا نذتتكل يظتتي  

Ruiz,2011,21  إلتت  أن التركةتتا اتتي 9>8  ;815(  كستتا أ تتارا دراستتة   اصتتف )
الجةتتتتل ا يل ا حرتتتتر اتتتتي إاتتتتداق  تتتتراكة بتتتتةؽ ادي تتتتة الت شؾلؾجيتتتتا يالجامعتتتتة يمراكتتتتا 

   شؾلؾجية. ال حؾق ا إل  دين أن  ستمػ الجامعاا دايمتا أل ادي ة
( مجسؾعتتتة متتتؽ الدتتتساا السسةتتتاس لحتتتدايم الجةتتتل ا يل Allen,2007,33ييلتتتر        

 م  يةي:1??5التي بدأا ملل عام 
يجؾد ع ماا مت ياادس مؽ مؤسداا التعميؼ العالي  اة   ر  إل الحدي تة نجامعتة  -

 ياادس أي أكثر مؽ جامعة.
ؤسدتتاا التتعمؼ العتالي التتتي دعتؼ اشبتدات ياابت تتار متؽ يت ل   تتؾيؽ  تراكاا متت م -

  تتؼ بش ل الت شؾلؾجيا  ييتؼ  لػ علر الذركاا السؾجؾدس دايل الحدي ة ا إل.
 مؾمت جغرااي  اا م ا ي ع ارية جةدس  يمشاعر طليعية جبانة. -

ل تتتتد  تتتتتد الجةتتتتل ا يل بدايتتتتة  رستتتتيس أيل ادي تتتتة   شؾلؾجيتتتتا اتتتتي العتتتتالؼ بؾايتتتتة       
اتي يستإل يادل الدتةميكؾن ي تدع  اان ادي تة ستتا  ؾرد كالي ؾر يا اي جامعة ستتا  ؾرد 

لم حتتتؾق أي يادل الدتتتةميكؾن  اةتتت   عتلتتتر أيل ادي تتتة   شؾلؾجيتتتة مراداتتتة لجامعتتتة اتتتي 
الؾاياا الستحدس ا مريكية. ثؼ  ؼ إ ذاا الحدي ة ا كلر عم  مدتؾج العالؼ يةي ادي ة 

ة صتتتؾ يا ا تةلتتتؾليس م  ناشةتتتااة إلتتت   لتتػ  تتتؼ إ ذتتتاا ادي تت?;?5مثمتت  ال حتتتؾق عتتام 
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Sophia Antipoles  م لترت د متؽ أةتؼ اتدايم الت شؾلؾجيتا اتي ?>?5اي ار دا عام
ثؼ  ظؾرا لحدي ة  technopoleالعالؼ  يالتي أيبا اي اللداية  كل مظ    شؾلؾجي 

 (. Grassler & Glinnikov 2008,22  شؾلؾجية 
 م: 8111 - 1??7)ب( الجيل الثاني 

( نر تتع يسكششتتا أن  رتتف اتتدايم Martinez & Ruiz,2011,22يؤكتتد      
الت شؾلؾجيتتا اتتي الجةتتل الثتتا ي نسؤسدتتاا مايستتة عمتت  الت اعتتل بتتةؽ العمتتؼ ياامترتتاد أي 
سؾق العسل  كسا  عتلر أيًزا امتداًدا لمجامعة أي مراكا ال حؾق إلت  مشظ تة مخررتة 
لمت شؾلؾجيتتتتتتتتا ال اي تتتتتتتتة  اةتتتتتتتت   حرتتتتتتتتل عمتتتتتتتت  التتتتتتتتدعؼ متتتتتتتتؽ الجامعتتتتتتتتة  كستتتتتتتتا يزتتتتتتتتيف 

 Allen,2007,34:أن ادايم ةبا الجةل  تسةا نا  ي ) 
 يجؾد اللش  التحتية لدعؼ ا عسال التجارية السلتدية. -
 استسرار الذراكة ال ؾية بةؽ الحدايم يالجامعاا يمراكا ال حؾق.  -
  ؾاةر مايا مؽ السراام عالية الجؾدس اي الحدي ة -
 يجؾد   كاا است ايية لدعؼ اابت ار.  -

( نتتترن الجةتتتل الثتتتا ي يعتلتتتر نسثانتتتة :1;  =815ةر   تتتحا ع ي يتتترين بةشستتتا  ذتتت       
مرامة التظؾير ياا تذتار لحتدايم الت شؾلؾجيتا  اإيساً تا نالتدير السحتؾرل التبل  مع تع اتي 
إاتتتداق  ظتتتؾر ةايتتتل نالسشتتتاطم التتتتي  شذتتتا اةتتتتا  بتتتدأا مؤسدتتتاا الرتتتشاعة يمختلتتتراا 

 ال ح  يالتظؾير نالتؾست اي إ ذاا  مػ الحدايم.
 م حتى اآلن:8111ج( الجيل الثالث )

يعتلتتتر يجتتتؾد مؤسدتتتاا لمعمتتتؼ يالت شؾلؾجيتتتا متتتؽ أةتتتؼ متظم تتتاا  حتتتؾل التتتديل  حتتتؾ      
امترتتتتتاد السعراتتتتتة  لتتتتتبا ا حرتتتتترا م متتتتتد الجةتتتتتل الثالتتتتت  اتتتتتي ةتتتتتريرس  ؾاجتتتتتد اتتتتتدايم 

 8151الت شؾلؾجيا اي كااة السجتسعاا. ييذةر  الت رير العربي الثالت  لمتشسيتة الث ا يتة 
% مؽ ادايم الت شؾلؾجيا علر العالؼ مد يسعل مراا تا مشب <=( يرن ما ي را مؽ 1< 

( يتتؼ إ ذتاا اتدايم ةتبا الجةتل Haselmayer, 2004,39إ ذتايتا. ييذتةر كتل متؽ  
اي مؾمت ازرل  انض نالشذاط يالحياس  يسثل ةبا السؾمت أستاس  جتا  الع متاا بتةؽ 

حرتر ةتد  اتدايم الجةتل الثالت  اتتي كتل متؽ: الجامعتة يالرتشاعة يالحكؾمتة  اةت  ا 
   ؾية مثل ةبئ الع ماا نظرق متعددس  ي يادس ثريس السجتست نركسمع التي  خدمع.
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الجةل الثال  مؽ ادايم الت شؾلؾجيا أةسيتة بشتاا  تراكة مؾيتة طؾيمتة الستدج  ييلر       
 متتػ  بتتةؽ ال ظتتاعةؽ العتتام يالختتا   ي  تتؾن ال تتراراا ااستتترا يجية السشغستتة لمعستتل اتتي

الحتتتدايم متتتراراا مذتتتتركة بتتتةؽ ال ظاعتتتاا الث ثتتتة  أمتتتا العسميتتتاا الةؾميتتتة اتتتتتؾل   تتتركة 
عاليتتتة التخرتتتص مدتتترؾلية  ش ةتتتبةا. ييكتتتؾن امدتتتت ة اابت تتتار اتتتي ةتتتبا الجةتتتل "ابت تتتتار 

   اعمي"  ي  ؾجع عش ؾدل يذتسل عم   "التؾجع عمسي" ي"الجبا التدؾي ي ".
 جا  ادايم الجةل الثال   يسا يمي:( أةؼ عؾامل  Allen ,2007,23ييبكر  

 أن يكؾن لتا استرا يجية طؾيمة السدج  اا أةدا  ياةحة. -
 أن   ؾن بؾانة لإلبدات ياابت ار يالت اعل. -
  عسل عم   شسية ع مة مؾية ثشايية اا جائ مت الجامعة السر  ظة بتا. -
  عسل عم  بشاا   كاا  ذظة نسختمف أ ؾاعتا يعم  كااة السدتؾياا. -
 سؾاا نذكل م ا ر أي نةر م ا ر. "Incubation"دم  دتي ا ل اتزان    -
  عسل عم  ال تؼ الجةد ااتياجاا السدترجريؽ. -

ييسكششا  مخيص يرايص مراال  ظؾر ادايم الت شؾلؾجيا اي الجديل                
 التالي:

 ( مراال  ظؾر ادايم الت شؾلؾجيا8جديل 
 حدائق الجيل الثالث حدائق الجيل الثاني حدائق الجيل األول وجو السقارنة

 تفاعمي جذب  تدهيقي تهجو  عمسي الطبيعة

الرعاة 
 الرئيديهن 

الحكهمة / الجامعات / 
 مدتثسري القطا, الخاص

األعسال التجارية السهجهدة اي 
 السشاطق اائقة  التكشهلهجيا 

Technopoles 

 الحكهمة والجامعة والرشاعة
 اي مهقع جغرااي واحد

مطة / الد
 القيادة

 شرةة محددة
 تشذأىا الجامعة

 شرةة
 ذات ممكية خاصة

 القرارات االستراتيجيةا 
 )الجامعة والرشاعة والحكهمة(

 القرارات اليهميةا 
 )شرةة عالية التخرص(

 نعام خطي نسط االبتكار
 )من العمم لمتجارة(

 )االبتكار الخام(
 السرحمة األولى من االبتكار

 

 تفاعمي )شد وجذب(
 لسرحمة األخيرة من االبتكارا

 
Source: Ricardo Martinez & Pablo Ruiz (2011) : 25 Years Of 
Science Parks In Spain: Towards A New Model Of 
Development, Review of Business Information Systems, 15 
(5), p.21. 
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 أىسية حدائق التكشهلهجيا: .9
( أن معغتتتؼ اتتتدايم Bellavista & Sanz, 2009,512ل تتتد  كتتتر     

 الت شؾلؾجيا يتؼ إ ذايتا اؾل الجامعاا مسا يدسد لتا بتؾاةر:
 يدماا استذارية  عزاا ةةرة التدريس يالسؾع ةؽ. -
 التدري  لمترةةل لدؾق العسل لخريجي الجامعاا يط ا الدراساا العميا. -
ق السم يتتتة التدتتتتي ا الت شؾلؾجيتتتة الس دمتتتة متتتؽ الجامعتتتة متتتت الح تتتاد عمتتت  ا تتتؾ   -

 ال  رية.
 التعامد عم  السعداا العمسية يالتشدسية يالت شؾلؾجية السسمؾكة لمجامعة.  -
 تتدري اا متخررتتة " اتتي مؾمتتت العستتل" يكتتبلػ   تتديؼ ااستذتتاراا التربؾيتتة نرتت ة  -

 مشتغسة يمدتسرس.
  ؾاةر يعايف جامعية لمسؾع ةؽ البيؽ يعسمؾن بتمػ الحدايم. -
 التشدسية ياادارية ي خظيإل ا عسالالدعؼ اي السجااا العمسية ي  -

( عمتتتت  أةسيتتتتة اتتتتدايم الت شؾلؾجيتتتتا Dabrowska, 2011,9بةشستتتتا أكتتتتدا         
 لمجامعاا اي أ تا: 

  ر د مشغساا أكثر ريادس للعسال.  ح ا لتغةةر ث ااة الجامعاا ل ي  -
 رانإل اعال اي اابت ار  ل ؾ تا نسثانة جدر بةؽ الدؾق يا عسال.  -
لجامعتتة ا ً تتا رييدتتًيا اتتي امترتتاد السعراتتة  ل ؾ تتتا مثتتاًا ممسؾًستتا عمتت  أداس لجعتتل ا -

  جا  الجامعة.
  عا   ؾعيف الخريجةؽ. -
  ؾار  غبية راجعة عؽ جؾدس أداا الجتا  اادارل نالجامعة  -
 مؾجع لمجامعة لمت  ةر اي إعادس ااستثسار اي ال حؾق العمسية. -
  لر  الدير اامميسي لمجامعاا. -

 (  يسا يمي:;815 =5ةتتا كسا  كرةا  س مع ي يرين   ي تسثل أةس
يستتتةمة لتعايتتتا  شسيتتتة السذتتتاريت السدتتتت ةد مشتتتتا عتتتالؼ ااعستتتال  ي لتتتػ بتتتدعؼ الستتتؾارد  -

 العسمية يالت شؾلؾجية التي   دمتا الجامعاا.
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 دتتتتاعد اتتتتي  ظتتتتؾير مشغؾمتتتتة الجامعتتتتة  ي ؾجةتتتتتتا  حتتتتؾ السشاادتتتتة التجاريتتتتة محمًيتتتتا  -
 يعالسًيا.

السثمتتت  لحتتتل مذتتتاكل مراكتتتا ال حتتت  العمستتتي يال تتتااثةؽ ي رجستتتة أعستتتالتؼ   عتتتد ا داس  -
 يامًعا إ تاجًيا.

  عتلر أداس استرا يجية لملشاا يالسحااغة عم  رأس السال ال  رل  يالحد مؽ ةجر ع. -
 تتد يؼ التتريانإل بتتةؽ الجامعتتة يالؾامتتت اا تتتاجي  نااعتستتاد عمتت  ااةتتشاا ا عستتال  -

 الجامعة إادج أعسدس التشسية اامترادية.السر  ظة نالجامعة مسا يجعل 
 دعؼ إ ذاا ي ظؾير السذاريت ال ايسة عم  الت شؾلؾجيا ال اي ة  دايل الجامعاا. -
 أداس رييدة لحل مذك ا التسؾيل  يدعؼ ال ح  العمسي. -
السدتتاعدس اتتي مؾاجتتتة مذتتك ا  يتتادس التتتدام الظ بتتي عمتت  الجامعتتة م ابتتل   تتص  -

 اشمكا اا. 
العمستتاا يال  تتتاااا العاليتتتة اتتي التتتديل الست دمتتتة متتؽ يتتت ل التؾاصتتتل  ااستتت ادس متتتؽ -

معتؼ عؽ طريم ااةشاا ا عسال الديليتة  يأبتر  مثتال عمةتتا السؾجتؾدس اتي ستان 
 يؾسيع  يادل سةميكؾن(

The International Business Incubator; in San Jose (Silicon 
Valley). 

 أىداف حدائق التكشهلهجيا: .:
ؾت أةتتدا  اتتدايم الت شؾلؾجيتتا نتتايت   الجتتتة السدتترؾلة عشتتتا  ي تتؤثر  متتػ  تشتت        

ا ةدا  عم  اجؼ الحدي ة  ي رسيستا  يطري ة إدارا تا  يأسمؾا  سؾيمتا   ؤكد دراسة 
 Parry,2018,6  عم  ايت   أةدا  الحدايم نايت   الجتة السشذرس لتا  ييتجم )

  لػ ياةًحا كسا يمي:
د  يراا ا ذتتايتا لمحتتدايم اتتي  يتتادس عتتدد ال حتتؾق التظليليتتة  يسكتتؽ التتت الحكهمااة: -

 يرات مدتؾج   ل الت شؾلؾجيا دايل الديلة.
يكؾن التتد  ا ساستي  ح ةتا اامترتاد اامميستي  متؽ يت ل  السشاطق أو اإلقميم: -

 تتتؾاةر بةرتتتة جا نتتتة لمذتتتركاا ااي تتتة الت شؾلؾجيتتتا  ي  تتتديؼ ريانتتتإل لسؤسدتتتاا ال حتتت  



466 

لليستتتة السزتتتااة السستتتتا س. يمتتتؽ السؤكتتتد أن جا بيتتتة الحتتتدايم يالتظتتتؾير  ييتتتدماا ا
 .الت شؾلؾجية  ح ا جا بية السشظ ة أي اامميؼ ككل اي السدت لل

ييكتتؾن التتتد  يراا ا ذتتاا  متتػ الحتتدايم أي السذتتاركة اتتي إ ذتتايتا ةتتؾ  الجامعااات: -
  دؾيم  تايا ال حؾق الخاصة بتاا يكبلػ الرق ة اتي  تةرتة بةرتة جةتدس لمختريجةؽ 

يجتتبا السايتتد متتؽ الظتت ا متتؽ يتت ل متتشحتؼ إمكا يتتة السذتتاركة اتتي اتتل مذتتاريت 
 مثةرس ل ةتسام.

  حتت  عتتؽ التتريانإل التتتي  عستتل عمتت   رييتتة ال حتت   :الذاارةات اائقااة التكشهلهجيااا -
يالتظتتتتؾير نتتتتالربإل التتتتديلي ا ي غتتتتام السعمؾمتتتتاا الجةتتتتدا يال تتتتؾج العاممتتتتة السؤةمتتتتة ا 

 ع ماا العامة اي السدت لل.يالخدماا السستا س بتد   يادس ال
يا   تتل الدراستتاا عمتت  يجتتؾد مجسؾعتتة متتؽ ا ةتتدا  العامتتة لتمتتػ الحتتدايم            

إلتت  جا تت  أةتتدا  أيتترج  ختتتص بتظتتؾير الجامعتتاا  ييسكتتؽ  مختتيص ا ةتتدا  العامتتة 
 (:Albahari et al, 2013,13  ) Saitakis, 2011,6 يسا يمي 

ااستتتتتثساراا الدايميتتتتة  ي حدتتتتةؽ مدتتتتتؾج   حدتتتتةؽ أداا اامترتتتتاد السحمتتتت  يجتتتتبا -
التشاادية  ي لػ عتؽ طريتم ملتؾل ال اعتدس الرتشا ية نتاشمميؼ السؾجتؾدس  يتع الحدي تة 

 نكااة الرشاعاا الجديدس يعدم ااكت اا نالرشاعاا ال ديسة.
ااتزان كااة السذتريعاا يالرتشاعاا اتي السشظ تة متؽ اؾلتتا يلتيس اتي الحدي تة  -

اةر الدعؼ يااستذتاراا ل ااتة الذتركاا نالسشظ تة السحيظتة ا إل  ي لػ مؽ ي ل  ؾ 
 لمحدي ة. 

  ديؼ الرةية يالؾسايل الجا نتة لتؾستيت ااستترا يجياا السحميتة التتي  تتد  ا دةتار  -
 الرشاعاا عالية الت شؾلؾجيا اي ا ماليؼ  مثل: إمميؼ السعراة  يمشظ ة اشبدات.

 دي ة مؽ اجل  ح ةم مايد مؽ الشسؾ.  ح ةم التعاين بةؽ الذركاا ال ري ة مؽ الح -
 يمم ار  عسل جديدس م ا رس ينةر م ا رس. -
 دتتتميإل الزتتتؾا عمتتت  مشتتتاطم جغرا يتتتة جديتتتدس ي ؾجيتتتع الشستتتؾ العسرا تتتي  حؾةتتتا  مستتتا  -

 يخ ف الزغإل مؽ عم  السدن ال لرج.
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 Lowgern etأمتا عتؽ أةتدااتا لتظتؾير الجامعتاا يسكتؽ  مخيرتتا  يستا يمتي 
al,2007,12 58  ;811بتتتؽ علتتتد السجةتتتد (   أيستتتؽ   )Albahari et al, 

2013,16:) 
   ل الت شؾلؾجيا مؽ مؤسداا التعميؼ العالي يالجامعاا ال   ركاا الحدي ة. -
 ( يالرشاعة. HEI عايا الريانإل بةؽ مؤسداا التعميؼ العالي     -
 دتتؾيم ال حتتؾق ا كاديسيتتة  ي حؾيتتل بتتراااا اايتتترات إلتت  مشتجتتاا جديتتدس لتح ةتتم  -

ااا امترادية  ناشةااة إل  الليام بدير السختلراا التجريلية لتظتؾير ا ا تار  جا
 ال حثية اي الجامعاا يمراكا ال حؾق ملل  لشةتا نذكل  جارل 

 تتتتؾاةر اتتتتر  ااستذتتتتاراا  عزتتتتاا ةةرتتتتة التتتتتدريس  يكتتتتبلػ ااستتتتت ادس متتتتشتؼ اتتتتي  -
 مذريعاا ال حؾق يالتظؾير اي السشظ ة الس امة اةتا الحدي ة.

دتتاةسة اتتي  ذتتر ث ااتتة العستتل الحتتر لتتدل الظتت ا بتتتؾاةر كااتتة ااستذتتاراا لتتتؼ الس -
 اؾل  لػ.

  ؾاةر بةرة مح اس لمذركاا ااي ة الت شؾلؾجيا ش سام دراستتؼ اي ال ح  يالتظؾير. -
  عايا   ؾيؽ  ركاا جديدس مايسة عم  الت شؾلؾجيا.  -
  د يؼ الذركاا السشلث ة الشا رة  حل ا را  ا كاديسةةؽ.  -
 استغ ل مخرجاا نحؾق الجامعة  جارًيا. -
 مكهنات حدائق التكشهلهجيا: .;
 ت تتؾن أل مؤسدتتة متتؽ مجسؾعتتة مكؾ تتاا. يعتستتد  جااتتتا عمتت  الت اعتتل بتتةؽ  متتػ      

السكؾ اا مت نعزتا  يا يسكؽ ااستغشاا عؽ أل مشتا  ي ت ؾن ادايم الت شؾلؾجيا مؽ 
رجرس  يالجامعاا  يااةشاا ا عسال  ث ثة مكؾ اا رييدية؛  تسثل اي الذركاا السدت

 ييسكششا  شايلتؼ نذيا مؽ الت رةل كسا يمي:
  )أ( الذرةات )السدتأجرون(:

 عتتتد الذتتتركاا مؤسدتتتاا  عتتتتام  ش ةتتتب بر تتتاما أي عستتتل يتعمتتتم نال حتتت  العمستتتي        
يالتظؾير الت شؾلؾجي اي مظاعاا الت شؾلؾجيا الست دمة    تؾم نااستترجار دايتل اتدايم 

 شؾلؾجيتا يالحرتؾل عمتت  مدتاااا كلةتترس متؽ ا راةتي شمامتتة مذتاريعتا  يااستتت ادس الت
  مشتتتتا يمتتتؽ  تتتراكتتا متتتت الجامعتتتة لمتدتتتؾيم لسذتتتاريعتا يالسدتتتاةسة اتتتي  سؾيتتتل الحتتتدايم
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( عم  إن أةؼ أست اا  تراكة ةتبئ الذتركاا متت Narasimhalu,2015,7اة  يؤكد  
ة  ي دخةر ةبئ الشتايا مؽ ي ل  سؾيل الحدايم ةؾ مؾاك ة نعض  تايا ال حؾق العمسي

ال حؾق يالسذريعاا ال حثية الستسةاس  أي إ را  أعزاا ةةرة التدريس كسدتذاريؽ  أي 
  ؾعيف الظ ا السلدعةؽ البيؽ ا تركؾا اي  مػ السذريعاا ال حثية.

يمؽ أجل اتؼ أازل لسا يحدق دايل الحتدايما متؽ السثةتر ل ةتستام أن  شغتر         
 تتؾات الذتتركاا التتتي  سةتتل إلتت  أن  رتت د مدتتترجرًا ي شزتتؼ إلتت   متتػ الحتتدايم. متتؽ إلتت  أ

يتت ل ا دبيتتاا التتتي  ستتتل مراجعتتتتاا يتزتتد يجتتؾد  تتتؾعةؽ متتؽ الذتتركاا السدتتتترجرس؛ 
 New" (NTBF) ا يلتتتي ةتتتتي الذتتتركاا الجديتتتتدس ال ايستتتة عمتتتت  الت شؾلؾجيتتتا

Technology-Based Firms"  لت شؾلؾجيتا الجديتدس " ييذةر ل   " الجديتدس " إلت  "ا
أي " كذتتتركة جديتتتدس ". كستتتا يتتتر  إل نذتتتكل رييدتتتي نعستتتر الذتتتركة  االذتتتركاا السؾجتتتؾدس 
دايتتتل الحتتتدايم   تتتؾن اتتتي الغالتتت   انعتتتة لذتتتركاا كلةتتترس عامتتتة  ي دتتتع  إلتتت    ؾستتتيت 
يظؾط اش تاه يعسميا تا  يبالتالي لؼ  عد جديدس أي  انة كسا مد   تؼ مؽ ل   " جديتدس 

 ,Lindelof & Lofsten, 2002 ظتة نسجتال " الت شيتاا الجديتدس " .  "  بتل ةتي مر 
145) 

ةتي الذتركاا  اتدايم الت شؾلؾجيتا أمتا الشتؾت الثتا ي متؽ الذتركاا التتي  جتببتا         
الشا ترة اتديثا. اةت  يرجتت ال زتل إلت  ال ثااتة العاليتة متؽ اابت تاراا يا نحتاق دايتل 

يا ا تتار التجاريتتة الجديتتدس  ي ؾلتتدةا ي تتتيد   متتػ الحتتدايما يتتتؼ جتتبا أصتتحاا السذتتاريت
لتتتتؼ ال رصتتتة ليرتتت حؾا الي تتتة. نالً تتتا متتتا  تتتؾار الحتتتدايم العمتتتؾم بةرتتتة ااةتتتشة لتحؾيتتتل 
ال حتتت " الختتتام" إلتتت  مشتتتتا. ينالً تتتا متتتا  تتتر  إل ةتتتبئ الذتتتركاا السلتديتتتة ار  اًطتتتا م ا تتتًرا 

اثؾن أي الظت ا نالسؤسداا ا كاديسية  اا الذراكة دايل الحتدايم  اةت  يحتايل ال تا
أي الستشةتتؾن  دتتؾيم أا تتارةؼ العمسيتتة متتؽ يتت ل إ ذتتاا ي ظتتؾير  متتػ الذتتركاا الشا تترة  
ناشةااة إل   لػ  شزؼ أيزا الذتركاا ال لةترس متعتددس الجشدتيااا   تتا  تدر  الساايتا 
السحتسمتتتة متتتؽ ةتتتبئ اللةرتتتة الخاصتتتة. كستتتا يسكتتتشتؼ متتتؽ يتتت ل التعتتتاين متتتت السؤسدتتتاا 

اا ا عسال اي ال ظاعةؽ العام يالخا  مذاركة مخاطر  ظؾرا تؼا ا كاديسية يمؤسد
ي  رةر أيماا  ظتؾرةؼا يبالتتالي  تؾاةر الت تاليف. يلتبلػ ي حثتؾن عتؽ  ح ةتا ابت تارل 
جديد نعةًدا عؽ م رةؼ نرا ار جديدس يطا جة يأكثر استت  لية. يمتت  لتػ اتإن الذتركاا 



465 

شا رة ةي السدترجريؽ الرييدةةؽ اة  يتتؼ الجديدس ال ايسة عم  الت شؾلؾجيا يالذركاا ال
 (Lofsten et al. 2003,312  . ملية ااتياجا تؼ نرازل طري ة

( الزتتتؾا عمتتت  التتتدير الحةتتتؾل التتتبل  مع تتتع  متتتػ Williams,2013,85ييم تتت          
الذتتتتركاا اتتتتي  عايتتتتا ري  الس تتتتادرس  ي تتتتؾاةر ا ستتتتاس التتتت  م لرتتتتشاعاا ي  شؾلؾجيتتتتاا 

( نتتترن   تتتتل Salvador, Modrego, Barge,2013,7جديتتتدس  كستتتا يزتتتيف  
الذتتركاا دايتتل الحدي تتة يدتتتل عسميتتة   تتل السعراتتة  كستتا يدتتاةؼ اتتي   دتتيؼ العستتل عمتت  
أستتس عمسيتتة  ناشةتتااة إلتت   ذتتكةل أستتؾاق العسالتتة الستتاةرس  كستتا يسكتتؽ أن  دتتتؼ  متتػ 

ؼ إلت  الذركاا اي  دري  ط ا الجامعتة يالتعتر  عمت  متدرا تؼ يالسدتاعدس اتي  ترةةمت
سؾق العسل نذكل أازل  إل  جا   إمكا ية رات ال  ااس الستشية لسؾع ي الجامعة مؽ 
يتت ل إ ااتتة ال رصتتة لتتتدريلتؼ دايتتل الذتتركاا العالسيتتة السدتتترجرس دايتتل الحدي تتة  مستتا 

 يتيد ال رصة ليكؾ ؾا أكثر استجانة لمتظؾير.
مت  جتبا ال ثةتر متؽ ( إلت  أن متدرس الحتدايم ع>=8  815بةشسا يذةر  اصتف         

الذتتركاا عاليتتة ا داا  تؾمتتف عمتت  جتتؾدس أداا الحدي تتة  يمؾمعتتتا الستسةتتا ال ريتت  متتؽ 
الجامعة  ناشةااة إل  جؾدس اللشية التحتية يمدج  زا اامتراد السحمي السلشي عم  

( إلت  أن أةتؼ صتؾر التعتاين Grassler. & Glinnikov,2008,28السعراتة. ييذتةر 
 Mutual" ترجرس نالحدايم يالجامعة ةؾ التؾعيف السذتر  لمعاممةؽ بةؽ الذركاا السد

Employment of People" نسعشتتت  أن يكتتتؾن مؾعً تتتا ماديًجتتتا بتتتةؽ الجامعتتتة  
يالذتتركاا   يعستتل نعتتض الؾمتتل لتتدج كتتل مشتستتا  مستتا يدتتاعد عمتت    تتل السعراتتة بتتةؽ 

 الجتتةؽ.
 ؾلؾجيا ب عض ديل العالؼ( عدد الذركاا السدترجرس اي عدد مؽ ادايم الت ش9جديل  

 Techopark اسم الحدٌمة

Stanford 
Technology 

Park 

Cambridge 
Technology 

Park 

Daedeok 
Innoplolis, 

Korea 

 المولع
Zurich- 

Switzerland 
Palo Alto Cambridge 

Daejon, South 
Korea 

 3991 3991 3993 3991 سنة التأسٌس

 2م 9101110111 2م 3090111 2م 101110111 2م 09111 الحجم

 209 66 99 111 عدد الشركات

 6 2 0 1 عدد الجامعات

 210990 1111 21111 3011 عدد الموظفٌن
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Source: Ashraf Mansour Habib Mansour & Lamis Kanso (2017): 
Science park implementation – A proposal for emerging 
research and industry in developing Arab countries, Housing 
and Building National Research Center Journal,14, p.359.  

ييتزتتد متتؽ الجتتديل الدتتابم عتتدد مدتتترجرل الحتتدايم اتتي نعتتض ديل العتتالؼ اتتتي      
م  يط ً تتتا لتمتتتػ ااارتتتاااا  جتتتد أن ا ديتتتاد عتتتدد الذتتتركاا نةتتتر متتتر  إل  =815عتتتام 

الحدي تتتة لتمتتتػ الذتتتركاا  يجتتتؾدس ا داا بتتتتا  نحجتتتؼ الحدي تتتة يل تتتؽ نستتتدج ااعميتتتة جتتتبا
 يمدج مربتا مؽ السؤسداا ا كاديسية.

( إلتتت  مجسؾعتتتة متتتؽ Lowegre, Bengtsson, Marie,2007يل تتتد أ تتتار      
 العؾامل يج  أن  تؾار اي  مػ الذركاا كعشاصر لمشجا    تسثل اي:

 معداا اا تاه الستظؾرس. -
 رأس السال الؾاةر. -
 اس العالية.ا اراد  يل ال  ا -
 مدتؾج متسةا مؽ اشدارس.  -
 التؾجع  حؾ التدييل.  -
 ال درس العالية عم   دؾيم السشتجاا. -
 السعراة الت شؾلؾجية ياش تاجية الستظؾرس. -
   ؾيؽ  راكاا مت ا  غسة العالسية  مثل: براااا اايترات  يأ غسة اللياس.  -

( إلتت  أن ا جتتباا Salvador,E.,Marriot,I.,Conicella,F, 2012, 17ييذتتةر 
الذتتركاا الت شؾلؾجيتتة الست دمتتة كسجسؾعتتة متحال تتة متتت نعزتتتا  لمحتتدايم يزتتيف عمتتي 

"  ي ستمتتػ  متتػ الذتتركاا مجسؾعتتة متتؽ  " clustering متتػ الحتتدايم ستتسة العش ؾديتتة اي 
الخرتتتتايص الستذتتتتابتة؛  تسثتتتتل اتتتتي كؾ تتتتتا  تذتتتتار  اتتتتي ستتتتؾق مذتتتتتركة لسشتجا تتتتتا  اي 

متتتؾج نذتتترية يبةرتتتة   شؾلؾجيتتتة متذتتتابتة.  كستتتا  تستتتتت  متتتػ استتتتخدامتا لستتتؾارد طليعيتتتة ي 
الذتتركاا بدرجتتة متتؽ " ال تترا الجغرااتتي"  مستتا يدتتتل   تتل السعراتتة  يةشتتا   تتدام كلةتتر 
لمسعمؾماا يا ا ار بةؽ الذركاا السذتركة اي   س السؾمتت الجغرااتي  مستا يدتاعد اتي 

  د يؼ عسمية التعمؼ مؽ ي ل الربإل الذ كي.
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 )ب( الجامعات:
 عتلر الجامعاا السؾلتد الرييدتي لمسعراتة مستا يدتاعد عمت   يتادس ستعة اابت تار         

نالذتتركاا التتتي  دتتترجر دايتتل اتتدايم الت شؾلؾجيتتا  ي لتتػ متتؽ يتت ل ال حتتؾق ا ساستتية 
( Narasimhalu,2015,5التتتي   تتؾم بتتدير الؾستتيإل بتتةؽ السعراتتة ي ظلي ا تتتا  ييؤكتتد  

لجامعتاا يعتؾد نتالش ت ال لةتر عمت  الجامعتة  ي تسثتل عم  أ ع مرا  ؾاجد الحتدايم متؽ ا
  مػ ااست ادس  يسا يمي: 

  دريت   ل السعراة يالت شؾلؾجيا مؽ الجامعة إل  الذركاا. -
 ستؾلة جبا أعزاا ةةرة التدريس نالجامعة. -
( نالرتتشاعة  مستا يدتاعد عمت   ح ةتتم R & D يتادس معتدل ال حت  يالتظتؾير  -

 الشسؾ اامترادل.
رتتاا الدتتايدس اتتي  متتػ الحتتدايم عمتت   تتد يؼ  تت كاا الريتتادس ياالتتتاام  دتتاعد اللة -

الزسشي بريادس ا عسال مسا يتيد ال رصة أمام السراكا ال حثيتة لمحرتؾل عمت  
 التعامداا.

 Association of University"ي تتبكر رانظتتة متتدراا جامعتتة الت شؾلؾجيتتا 
Technology Managers"  AUTM, 2017 يم السعراتتة ( أن عسميتتة   تتل ي دتتؾ

يالت شؾلؾجيتتتا التتتتي   تتتؾم بتتتتا اتتتدايم الت شؾلؾجيتتتا متتتؽ الجامعتتتاا إلتتت  الذتتتركاا يعتتتالؼ 
 الرشاعة  تزسؽ ما يمي:

  حديد الت شؾلؾجياا الجديدس . -
 تتؾاةر الحسايتتة ال  ريتتة لتمتتػ الت شؾلؾجيتتاا  ي لتتػ متتؽ يتت ل بتتراااا اايتتترات   -

 يا ؾق الترليف يالشذر.
مثتتتتتل التدتتتتتؾيم يالتتتتتترييص لذتتتتتركاا ال ظتتتتتات  ذتتتتتكةل استتتتتترا يجياا التدتتتتتؾيم  -

 الخا .
 إ ذاا  ركاا  ا رة جديدس معتسدس عم  الت شؾلؾجيا. -

يعمتتت  الجا تتت  ا يتتتر  دتتتت ةد اتتتدايم الت شؾلؾجيتتتا متتتؽ مربتتتتا متتتؽ الجامعتتتاا متتتؽ       
اة  ااست ادس مؽ مراام الجامعة  يااست ادس مؽ الظ ا السلت ريؽ يبتراااا اايتترات 
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ادس اتتتتر  التعتتتتاين لتظلةتتتتم ي دتتتتؾيم السذتتتتريعاا ال حثيتتتتة ال ايستتتتة عمتتتت  الستسةتتتتاس  ي يتتتت
 اشبدات.
 عد الجامعة أةؼ عشاصتر الشستؾ اامترتادل  متؽ يت ل الليتام بتديريؽ رييدتةةؽ         

يتمخرتتتا اتتتي: أن   تتتؾن الجامعتتتة مرتتتدًرا ل بت تتتار اتتتي مجتتتال الت شؾلؾجيتتتا ال اي تتتة  يأن 
رض عم  الجامعة  ظؾير مدرا تا ال حثية نر ة   ؾن ااةشة لمذركاا الشا رة  مسا ي 

مدتتتتتسرس يالسدتتتتاةسة اتتتتي   تتتتؾيؽ الرتتتتشاعاا يالسذتتتتريعاا  يدعتتتتؼ اامترتتتتاد اامميستتتتي 
 (.8=8  ;815يال ؾمي   اصف  

( أ تتكال التعتتاين 9<  8151ييتتبكر  الت ريتتر العربتتي الثالتت  لمتشسيتتة اامترتتادية  
يتل اتدايم الت شؾلؾجيتا  يمشتتا متا السختم ة بةؽ الجامعة يالذركاا التتي  دتترجر دا

 يمي:
 اييتتتد أعزتتتاا ةةرتتتة التتتتدريس يال تتتااثةؽ الستسةتتتايؽ نااستذتتتاراا لمسذتتتريعاا  -

 التي   دمتا  مػ الذركاا.
 تتؾاةر اتتر  عستتل لخريجتتي الجامعتتة السلت تتريؽ اتتي السذتتريعاا التتتي  دتتؾمتا  -

 الحدايم.
 اس دايل الجامعة.  ديؼ الذركاا مشد مادية كتسؾيل لمسذريعاا ال حثية الستسة -
ا تتترا  ال شةتتتةؽ نالذتتتركاا متتتت ال تتتااثةؽ نالجامعتتتة اتتتي أ ذتتتظة مذتتتتركة  مثتتتل:  -

  دريس ديراا متخررة  أي  رسيؼ مذريعاا نحثية.
إ ااتتتة ال رصتتتة لظتتت ا الجامعتتتة لمتتتتدري  العسمتتتي دايتتتل  متتتػ الذتتتركاا أثشتتتاا  -

 دراستتؼ ا كاديسية.
 ية الستااة اي الجامعاا.است ادس العاممةؽ بتمػ الذركاا نالسشد الدراس -
 ااست ادس السذتركة مؽ مراام الجامعة يالسعداا يا جتاس لدج  مػ الذركاا. -

( إلتت  أ تتع ابتتد لحتتدايم الت شؾلؾجيتتا أن >1;  ;815ي ذتتةر   تتحا ع ي يتترين         
يكؾن لتا ص ا رسسية ي  اعمية مت جامعة أي مؤسدة أكاديسية أي مركتا نحثتي  مستا 

اعميتة لتمتػ الحتدايم  ي عتستد  متػ الدتسة عمت  يجتؾد الجامعتة التتي  ستد يز ي سسة الت 
الحتتتتتدايم نا ا تتتتتار اشبدا يتتتتتة يالسلت تتتتترس  عزتتتتتاا ةةرتتتتتة التتتتتتدريس  يبتتتتتراااا اايتتتتتترات 

 لمظ ا.
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 Business Incubators)ج( حاضشات األعسال: 
 The National (NBIA) ُ عتتر  الجسعيتتة الؾطشيتتة لحزتتا ة ا عستتال      

Association for Business  Incubators   نالؾايتتاا الستحتتدس ا مريكيتتة
" عسميتتة لتتدعؼ ا عستتال ي دتتريت التظتتؾير الشتتاجد لمذتتركاا  ااةتتشاا ا عستتال نر تتتا

الشا تترة  متتؽ يتت ل  اييتتد رياد ا عستتتال نسجسؾعتتة متتؽ الستتؾارد يالختتدماا السدتتتتتداة  
الحاةتتشة ييتتتؼ   تتديستا متتؽ اةتت  يتتتؼ  ظتتؾير ةتتبئ الختتدماا أي  شغيستتتا بؾاستتظة إدارس 

 ي ل   كة جتاا اا رال الخاصة بتا ".
ييتمخص التد  الرييدي لحاةشة ا عسال اي إ تتاه ي رستيس  تركاا  اجحتة         

 دتتتظيت أن   تتؾن مدتتت مة ماليتتًا يمايستتة بتتبا تا. ييستمتتػ يريجتتؾ الحاةتتشاا ال تتدرس عمتت  
عايتتتتا اامترتتتتاداا السحميتتتتة يمتتتتم اتتتتر  العستتتتلا ي دتتتتؾيم الت شؾلؾجيتتتتاا الجديتتتتدسا ي 

ااةتتشة أعستتال دايتتل اتتدايم الت شؾلؾجيتتا نسختمتتف  111;يالعالسيتتة  ييؾجتتد أكثتتر متتؽ 
ديل العتتتتتتتتتتتالؼا ييلمتتتتتتتتتتتو عستتتتتتتتتتتر صتتتتتتتتتتتشاعة الحزتتتتتتتتتتتا ة أكثتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتؽ ع تتتتتتتتتتتديؽ ن مةتتتتتتتتتتتل. 

Balachandran,2016,4) 
ي عتلر ااةشاا ا عسال مكؾً ا ةاًما اي اتدايم الت شؾلؾجيتا  ي لتػ ل ؾ تتا  دتتؼ      
دعؼ السذريعاا اابت ارية يرعايتتا  ي عسل ك ؾس دااعة لمذركاا اشبدا ية الجديدس اي 

متتتتتتؽ يتتتتتت ل مدتتتتتتاعد تا عمتتتتتت  الشجتتتتتتا  اتتتتتتي الدتتتتتتؾق. ييسكتتتتتتؽ  مختتتتتتيص أةسةتتتتتتتتا  يستتتتتتا 
 (:Seoane, Villares, Santos,2015,11يمي 
  د يؼ الريانإل بةؽ الجامعة يمؤسداا اا تاه. -
يل  يدعؼ ال ح  العمسي  ي حدةؽ ستسعة  عد أداس أساسية لحل مذك ا  التسؾ  -

الجامعتتتاا يربظتتتتا ندتتتؾق العستتتل  يمؾاجتتتتة مذتتتك ا التتتتدام الظ بتتتي عمةتتتتا 
 م ابل   ص اامكا اا.

ااست ادس مؽ العمساا يال  اااا العالية اي الستجر  مؽ ي ل التؾاصل مت ما  -
يدتتس  نحاةتتتشاا ا عستتتال الديليتتتة  ي لتتتػ مثتتتل ااةتتتشة ااعستتتال الديليتتتة اتتتي 

 The International Businessستتتتان يؾستتتتيع يادل الدتتتتميكؾن 
Incubator; in San Jose(Silicon Valley)  يالتتي  دتت ةد متؽ يلر تتا

 عديد مؽ الحاةشاا نكثةر مؽ ديل العالؼ لدعؼ مؤسدا تا الجديدس.
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  ؾاةر ار  عسل مؽ ي ل إ ذاا  مػ الذركاا. -
إ ذتتاا الذتتركاا عمتت   جشتت   يتتادس ااعميتتة التساستتػ ااجتستتاعي  اةتت  يدتتاعد  -

 ااةظراا اامترادل.
  ح ةا الشسؾ اامترادل اي السشظ ة التي يتؼ إ ذاا الحاةشاا بتا. -
 تتد يؼ الريتتادس ااستتتترا يجية لمسؤسدتتاا السذتتتاركة اتتي إ ذتتتاا  متتػ الحاةتتتشاا   -

 يكبلػ  يادس مدراا رياد ا عسال.
( عمتت  أن Geipele, Puķīte, Kauškale, 2016, 1200كستتا يؤكتتد        

ااةتتتشة ا عستتتال التجاريتتتة ةتتتي بةرتتتة مرتتتسسة رستتتسًيا لتح ةتتتا  ستتتؾ ي ظتتتؾير الذتتتركاا 
الجديدس يالسراال الس كترس  ي لتػ متؽ يت ل  حدتةؽ ارصتتا اتي ااستتحؾا  عمت  الستؾارد 
التي  تد  إل   دتةل  ظؾير ي دؾيم مشتجاا جديدسا يالت شؾلؾجياا الجديدس ي ستا ه 

ا عستتال كعسميتتة اجتسا يتتة ي داريتتة  تتتد  إلتت  دعتتؼ  ظتتؾير ا عستتال الجديتتدس. ازتتا ة 
ي دؾيم مشتجاا جديدس ي  شياا جديدس ي سا ه أعسال جديدس. يةكبا ا كستا  تؾار اللةرتة 
التشغيسيتتتة ااجتسا يتتتة لمذتتتركاا السدتتتترجرس دايتتتل اتتتدايم الت شؾلؾجيتتتا  ناشةتتتااة إلتتت  

تتا بتتد   حدتةؽ السشتجتاا كؾ تا  حتدد نذتكل مشتجتي ال تر  الجديتدس يالشا ترة ي  ةيس
ييسكؽ   ديؼ الحزا ة إلت  ثت ق  أي العسمياا الحالية أي  ظؾير مشتجاا جديدس  ساًما 

 مراال:
اتتترس متتا ملتتل الحزتتا ة: اةتت   حتتتاه الذتتركة السدتتت لمية إلتت  التتدعؼ اتتي يةتتت  -

يظتتتتة العستتتتل الخاصتتتتة بتتتتتا يدراستتتتة الدتتتتؾق.  عتتتتد متتتتتاراا السعراتتتتة الخاصتتتتة 
 ئ السرامة.الت مةدية متسة اي ةب

اتتتتترس الحزتتتتا ة: ييتتتت ل ةتتتتبئ السرامتتتتة   تتتتدم الحاةتتتتشاا دعستتتتا ماليتتتتا كلةتتتتراا   -
ي  ااتتا اللشية التحتيةا ييدماا الخلرااا يكبلػ دعؼ  ظؾير مشتجاا جديتدسا 

 ناشةااة إل  دعؼ لخ ض الت اليف.
مرامة ما نعد الحزتا ة: ي تر ي ةتبئ السرامتة عشتدما يكتؾن لتدج الذتركة ال تدرس   -

سل نذكل مدتسر دين دعؼ. اةت  يتر ي دير يةتت يظتة استترا يجية عم  الع
لتظتتتؾير ا عستتتالا ي تتتؾاار الت شؾلؾجيتتتا يالخلتتتراا لزتتتسان استتتتسرار  جتتتا   متتتػ 

 الذركاا.
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(  عمتت  أن ةشتتا   شتتؾت 88  ;815ي ذتتةر عديتتد متتؽ الدراستتاا  ستت مع ي يتترين      
 اي الخدماا التي   دمتا  مػ الحاةشاا   تسثل  يسا يمي:

اةر يتدماا اشيجتتار السختم تة لمذتركاا السدتتترجرس دايتل اتدايم الت شؾلؾجيتتا  تؾ  -
  ال ترباا  يالغا   يالسيائ  يا مؽ ي دارس الش اياا(.

يتتتتتتتدماا اا رتتتتتتتااا  اش تر تتتتتتتلا ال تتتتتتتاكس  يتتتتتتتدماا الذتتتتتتت كاا(  ييتتتتتتتدماا  -
 .الدكر ارية  ييدماا السحاس ة

 العسل  التخظيإل السالي(.  ؾاةر استذاراا إدارس ا عسال  الدعؼ(  ي  ةيؼ يظة -
 جبا مرادر  سؾيل إةا ية  ال ريض السرر يةا رأس السال ااستثسارل(. -
يتتدماا التدتتؾيم يالسليعتتاا  ي لتتػ متتؽ يتت ل رصتتد دمةتتم ااتياجتتاا الدتتؾق  -

 السحمي يالعالسي. 
الختتدماا ال ا ؾ يتتة  صتتيانة ع تتؾد العستتل متتت الستتؾرديؽ أي العستت ا السحمةتتةؽ   -

 ا جشلية السختم ة لمتعاين مت الذركاا العالسية(.يصيانتتا نالمغاا 
( عمتتتت  ةتتتتريرس  ذتتتتجيت Brathwaite & Allahar,2016,77ييذتتتتدد         

كؾسةمة لتذجيت بدا ا عسال التجارية ي ذجيت  الجامعاا عم   لشي  سؾ ه الحاةشاا
ر  ي  متيص اابت ار  يكآلية لدعؼ التشسية اامترادية  ي دتتةل   تل الت شؾلؾجيتا ياابت تا

ال جؾس  السدتسرس بةؽ السؤسدتاا ا كاديسيتة يالذتركاا الخاصتةا ي عايتا الت اعتل بةشتتا 
أن  (Mansano & Pereira, 2016,27كستتا أ تتار  .يبتتةؽ مؤسدتتاا الرتتشاعة

التتتتتترييا لث ااتتتتتة ابت تتتتتار الت شؾلؾجيتتتتتا أمتتتتتر اةتتتتتؾل يا ي ترتتتتتر عمتتتتت  اعت تتتتتاراا ال حتتتتت  
ار  يالتعمتتتيؼ يديشاميتتتاا الدتتتؾق  يالذتتتتراكاا يالتظتتتؾير  يل تتتؽ يذتتتسل سياستتتاا ااستتتتثس

ااسترا يجية بةؽ ال ظاعةؽ العام يالخا   يةبا ما  دع  ااةشاا ا عسال لمليتام نتع 
 كسكؾن أساسي لحدايم الت شؾلؾجيا. 

 أنها, حدائق التكشهلهجيا:  .>
يسكتتتتؽ   دتتتتيؼ أ تتتتؾات اتتتتدايم الت شؾلؾجيتتتتا ادتتتت  السشذتتتتآا  يالتؾ يتتتتت الجغرااتتتتي         

  ية يالتسؾيل  ياشدارس يالؾعايف  ياايترا  كسا ةؾ مؾةد نالذكل التالي: يالسم
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 ( أ ؾات ادايم الت شؾلؾجيا: كل 
 )أ( األنها, حدب السشذآت: 

 :مداحة األرض  
يي رتتد بتتتا ا رض السخررتتة للشتتاا الحتتدايم عمةتتتا  ي ش دتتؼ إلتت  اتتدايم  اا       

أكثتتر متؽ ممةتتؾن متتر مربتت  ياتتدايم مدتااتتا متتا بتةؽ كلةتترس مدتااة أرةتية كلةتترس  لمتو 
التتف متتتر مربتتت يممةتتؾن متتتر مربتتت  ياتتدايم  11>يمتؾستتظة  تتتراي  مدتتااتتا متتا بتتةؽ 

 811الف متر مربت ي 11>مدااتتا ما بةؽ متؾسظة يصغةرس  تراي  مدااتتا ما بةؽ 
ف متتتتر التتت 811التتتف متتتتر مربتتتت  ياتتتدايم مدتتتااتتا صتتتغةرس  رتتتل مدتتتااتتا أمتتتل متتتؽ 

 (.Alizadeh,2018, 11مربت 
 :عدد السدتأجرين 

 حتتتتر  اتتتتدايم الت شؾلؾجيتتتتا عمتتتت  استزتتتتااة السؤسدتتتتاا الستسةتتتتاس  اا الدتتتتسعة     
الظة تتتتتتة اتتتتتتي مجتتتتتتااا ال حتتتتتتؾق يالت شؾلؾجيتتتتتتا  ييسكتتتتتتؽ   دتتتتتتيؼ الحتتتتتتدايم   عتتتتتتا لعتتتتتتدد 

 (:IASP,2017السدترجريؽ اةتا إل  ما يمي 
 1;تا أمل مؽ ادايم عمسية يلمو عدد السدترجريؽ اة. 

 أنها, 
 حدائق التكشهلهجيا

 حدب:

 
 

التوزيع 
 الجغرافي

 السشذآت
الملكية 
 والتمويل

 االختصاص

 
االدارة 
 والوظائف
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   515  يمتؽ 511 – 1;ادايم عمسيتة يتتراي  عتدد السدتترجريؽ اةتتا متا بتةؽ 
- 811. 

   11: - 815ادايم عمسية يتراي  عدد السدترجريؽ اةتا ما بةؽ. 
  11:ادايم عمسية يلمو عدد السدترجريؽ اةتا أكثر مؽ. 
 :الخزرة  

ا  يلتتتبا ُيظمتتم  ذتتتسل جسيتتت اتتدايم الت شؾلؾجيتتا عمتت  مدتتاااا يزتتراا يمتشاةتتا
عمةتتتتا استتتؼ " اتتتدايم" أي " متشاةتتتاا"  ييسكتتتؽ   دتتتيؼ  دتتت ة الخزتتترس نالشدتتت ة لمسدتتتااة 

 (:Saublens,2007,54ال مية السخررة لمحدي ة كسا يمي  
   مؽ مدااة أراةةتا.;5 د ة يزراا أمل مؽ % 
   مؽ مدااة أراةةتا.91 -% ;5 د ة يزراا  تراي  ما بةؽ % 
  مؽ مدااة أراةةتا.1; -% 95بةؽ   د ة يزراا  تراي  ما % 
   مؽ مدااة أراةةتا.1; د ة يزراا  ايد عم  % 

 التهزيع الجغرااي: )ب( األنها, حدب
إن  حديتتد السؾمتتت السشاستت  ةتتؾ السظمتت  ا يل ش ذتتاا اتتدايم الت شؾلؾجيتتا    عتتد        

ر الحرتتؾل عمتت  ا رض التتتي ستتت ام عمةتتتا ابتتد متتؽ يةتتت يظتتة طؾيمتتة ا متتد  لتظتتؾي
ال دراا يلزسان الش ل يستؾلة الؾصؾل إلت  السؾمتت. يلتبلػ ُيعتد ايتيتار مؾمتت الحدي تة 

( عمت  ةتريرس  مليتة السؾمتت للةتدا  ?>8  ;815أمر نالو ا ةسيتة  ييؤكتد   اصتف 
ااستترا يجية  يأن يتتؼ ا يتب اتي ااعت تتار  تؾاةر ا رض يالتدتتي ا ال شيتة يالؾعي يتتة  

آليتة أي عسميتة اشبتدات يالتشسيتة الت شؾلؾجيتة ياامترتادية  كستا ات  يتتؼ  اييتد السشظ تة ن
يجتت   تتؾاةر يتتتدماا   تتل مستتتتا س لتدتتتةل الؾصتتؾل إلتتت  الظتترق. ي ش دتتتؼ أ تتؾات اتتتدايم 
الت شؾلؾجيا   ًعا لمتؾ يت الجغرااي اد : مدج ا تذار م ا ةتا جغرا ًيا  يالسؾمتت نالشدت ة 

 لمجامعة.
 :مدى انتذار مبانييا جغرافي ا  
يعتتد ا تذتتار الس تتا ي التتتي  تتؤدل اةتتتا  متتػ الحتتدايم متامتتتا  اا دالتتة مؾيتتة عمتت        

 سؾ ه الحدي ة  يأةدااتا  يمدج  رثةرةا عم  السجتست السحيإل بتا  ييسكؽ  رشي تا إل  
 (:Kang ,2004,204ما يمي 
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  اتتتدايم   شؾلؾجيتتتة مركتتتاس اا تذتتتار:  شتذتتتر م ا ةتتتتا يمراا تتتتا اتتتي مؾامتتتت صتتتغةرس
  يبالرنؼ مؽ أن ةبا الشؾت يتسةا نا خ اض   تاليف إدارس الحدي تة يستتؾلة محددس

  تتل السعمؾمتتاا يالت شؾلؾجيتتا  إا أ تتع متتد يتدتتل  اتتي اتتديق ةتترر لتت عض أ تتؾات 
 مؽ الذركاا السدترجرس نالحدي ة.

   اتتدايم   شؾلؾجيتتة أكثتتر ا تذتتاًرا: ي عتتد ا كثتتر إبدا يتتة يك تتااس متتؽ الشتتؾت الدتتابم
 تتتا بتتةؽ العديتتد متتؽ السؾامتتت اتتي مشظ تتة معةشتتة  يبالتتتالي  تتاداد اةتت   شتذتتر مراا

   اليف إدار تا عؽ مثي  تا مركاس اا تذار.
  اتتتدايم   شؾلؾجيتتتة مختمظتتتة اا تذتتتار: ييكتتتؾن لتتتتا مؾمتتتت يتتتا  بتتتتا ياتتتي   تتتس

الؾمل يسكؽ   ل نعتض متؽ مكا لتتا اتؾل السؤسدتاا ال حثيتة أي الذتركاا  مستا 
 ترجرس إلةتا.يدتل مؽ جبا السؤسداا السد

 :السهقع بالشدبة لمجامعة    
ُيعتتتد متتترا السؾمتتتت متتتؽ الجامعتتتاا يمؤسدتتتاا التعمتتتيؼ العتتتالي مةتتتاس كلةتتترس يأمتتترا       

أساسًيا  ُ يعت د أن   اليف اا رااا الستعم ة بشذاط ال ح  يالتظؾير  ايد مت  يتادس 
اا اابت اريتة ن ربتتا السدااة بةؽ الجامعة يالحدي ة  كبلػ نالً ا ما ير  إل  جا  الذرك

الجغرااي مؽ الجامعة يالسعاةد ال حثية  ا مسا كا ل الحدي تة أمترا إلت  الجامعتة كمستا 
كا تتل الجامعتتة أكثتتر متتدرس عمتت  التجتتايا يالت اعتتل معتتتا. ي ركةتتدا عمتت  أةسيتتة الع متتة 

ة الؾثي ة بةؽ الجامعتة يالحدي تة   تيسكؽ   دتيؼ اتدايم الت شؾلؾجيتا   ًعتا لسؾمعتتا نالشدت 
 (:Wallsten,2011,43إل  الجامعة إل  ما يمي 

 .ادايم م امة عم  أراض  ستم تا الجامعة ي  ت دايل الحرم الجامعي 
 .ادايم م امة عم  أراض  ستم تا الجامعة ي  ت ياره الحرم الجامعي 
 .ادايم م امة عم  أراض ا  ستم تا الجامعة يل شتا نال را مشتا 
 تا الجامعة يل شتا   عد عشتا. ادايم م امة عم  أراض ا  ستم  

% متتتؽ اتتتدايم الت شؾلؾجيتتتا السشتذتتترس اتتتي  ::ي ذتتتةر اشارتتتاااا إلتتت  أن اتتتؾال      
% مؽ  مػ الحتدايم مايستة  =8أرجاا العالؼ مشذرس عم  أرض  سم تا الجامعة  كسا أن 

نال عتتل دايتتل الحتترم الجتتامعي   دتتع. يةتتبا ا يعشتتي أن الحتتدايم الس امتتة عمتت  أرض ا 
 تتتا الجامعتتتة أي ليدتتتل مؾجتتتؾدس دايتتتل الحتتترم الجتتتامعي ليدتتتل لتتتتا صتتتمة نالجامعتتتة   سم
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% متتؽ  متػ الحتتدايم إمتتا م امتتة دايتل الجامعتتة أي نجؾارةتتا. كستتا أن <:اةت   جتتد أن  
% مشتتتا  55% مشتتتا   عتتد عتتؽ الجامعتتة نسدتتااة ا  ايتتد عتتؽ يسدتتة كةمتتؾمتراا   ي<8

% ا تتإل   عتتد نسدتتااة  ايتتد عمتت  :ستتا كةمتتؾمتراا  بةش 81 – ;  عتتد نسدتتااة  تتتراي  متتؽ 
 (.=815 5;8كةمؾمترا   حا ع ي يرين   81

 )ج( األنها, حدب اإلدارة والهظائف:
 دتؾع  ادايم الت شؾلؾجيا عدد كلةر مؽ السؾع ةؽ ال ايسةؽ عم  السداعدس اتي       

ةؽ   ديؼ الخدماا بتا  يكبلػ اي الذركاا السدترجرس يالسدتزااة  ييتاايد عدد الستؾع 
مؾعتف إلت  أكثتر متتؽ  911نسترير الدتشؾاا  ي ذتةر ااارتاااا إلت   اايتتد العتدد متؽ 

مؾعتتتتتتتتتتتتف ادتتتتتتتتتتتت  اجتتتتتتتتتتتتؼ الحدي تتتتتتتتتتتتة يعتتتتتتتتتتتتدد السجتتتتتتتتتتتتااا الستخررتتتتتتتتتتتتة  51.111
 (.Parry,2018,13اةتا 

أ تخا   إلت   ;أما نالشد ة لم ايسةؽ عم  إدارس الحدايم ا د يتراي  ما بةؽ      
ة  يمدج ا تذتارةا  يمتدج  عاي تتا متت  خص اد  اجؼ  ذاط الحدي  511أكثر مؽ 

 ادايم أيرل إمميسية أي عالسية. 
 )د( األنها, حدب السمكية والتسهيل:

 ش دؼ أ ؾات ادايم لت شؾلؾجيا مؽ الؾجتتة الساليتة إلت  مؤسدتاا نةتر ربحيتة     
يأيرج ربحية  أما نالشد ة لسم ةتتتا  جتد أن الجامعتة مكتؾن رييدتي أي ثتا ؾل اتي مم يتة 

دايم  ا تتد   تتتؾن السم يتتة كاممتتة لمجامعتتة أي لسؤسدتتتة  انعتتة لتتتا أي  تتراكة متتتت  متتػ الحتت
 (:IASP,2017ال ظات الخا   ييتزد  لػ اي   ديؼ السم ية كالتالي 

 .مم ية كمية  أي جايية لجامعة 
 .مم ية كمية  أي جايية لسؤسدة  انعة لجامعة 
 .مم ية ياصة لسؤسدة  تعامد مت الجامعة 
 ايية  راكة بةؽ مظات يا  يجامعة.مم ية مدت مة يام ا   
 مم ية ياصة 

يالؾامتتت أن ةشتتا   ستتا ه متعتتددس لسم يتتة ي سؾيتتل  متتػ الحتتدايم  ذتتسل التسؾيتتل     
الخا  يالتسؾيل العام أي الجست بةشتسا  اشجد أن ما ي را مؽ  رف ااستتثساراا اتي 

ايريبتتي. يل تتد اتتدايم الت شؾلؾجيتتا نتتإ جمترا مرتتدرةا أمتتؾال عامتتة متتؽ بتتراما اا حتتاد ا
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% اتتتتتتتي الع تتتتتتتد 1:% إلتتتتتتت  ? اايتتتتتتتدا  دتتتتتتت ة التسؾيتتتتتتتل متتتتتتتؽ ال ظتتتتتتتات الختتتتتتتا  متتتتتتتؽ 
 (.Dabrowska,2011,18الساةي 

 مقهمات نجاح حدائق التكشهلهجيا: .=
( أن م ؾمتاا الشجتا  Petree R., Petkov R. and Spiro E,2012,5يتبكر  

 :الرييدية لحدايم الت شؾلؾجيا  تسثل اي
 السؾمت.  ؾار الخلرس التجارية اي -
  ؾاةر التسؾيل ال  م يرأس السال. -
  ؾاةر التعميؼ الريادل.  -
 اار  اط نالجامعة أي السراكا ال حثية. -

 ( أن عشاصر  جااتا  تسحؾر اي :Kharabsheh,2009,106بةشسا يذةر          
   ياساية السم ية ال  رية. القدرة عمى االبتكار -
 .السحمي يالديليؾق يااةتسام نالد القدرة عمى جذب التسهيل -
: اةتت  يتتؾار بتمتتػ القادرة عمااى اإلباادا,ا وخماق نيسااة ماان خاالل التطاهير العقاااري  -

متتتؽ ال تترا متتؽ مرتتتادر رأس الستتال ال  تتترل الحتتدايم بةرتتة عاليتتتة الجتتؾدس  ي دتتت ةد 
بةرتتتتتة الدياستتتتااا كستتتتتا  تتتتدعؼ الذتتتتتركاا ال ايستتتتة عمتتتتت  ي ياللشيتتتتة التحتيتتتتتة السؾا يتتتتة 
يتة اتي السشظ تة السؾجتؾدس بتتاا ي ترج الذتركاا السدتترجرس الت شؾلؾجيا يالسراكا ال حث

 عؾامل ايتيار الحدايم ةؾ التظؾير الع ارل. أةؼ أن أاد 
أي ال تتدرس عمتت  التتربإل ال عتتال بتتةؽ  التزايااد السدااتسر لعاادد الهظااائف التااي تهارىااا: -

مختمتتتف أصتتتحاا السرتتتمحة مًعتتتا الستسثمتتتة اتتتي الجامعتتتاا يستتتؾق العستتتل السحمتتتي 
 جرس.يالذركاا السدتر

: ي لتتػ متتؽ يتت ل  تتؾاةر الؾعتتايف يالتتتدري  لمظتت ا القاادرة عمااى نقاال التكشهلهجيااا -
يالختتتتتتريجةؽ الذتتتتتت اا يالستتتتتتؾع ةؽ  يل الستتتتتتتاراا العاليتتتتتتة. يعشتتتتتتدما يغتتتتتتادر ةتتتتتتؤاا 
السؾع تتتتؾن الذتتتتركة السدتتتتترجرس ياا زتتتتسام إلتتتت  ال تتتتؾج العاممتتتتة اتتتتي الدتتتتؾقا اتتتتإ تؼ 

 .السعراة يالت شؾلؾجيا يذاركؾن نذكل م ا ر أي نةر م ا ر اي   ل ةبئ
اةتت  يعتتد أاتتد ا ديار الرييدتتة لحتتتدايم  :"ريااادة األعسااال" تبشااي اقااااة السخاااطرة -

الت شؾلؾجيتتتتا ربتتتتإل ال حتتتت  يالت شؾلؾجيتتتتا  يرأس الستتتتال  يالدرايتتتتة ال شيتتتتة مًعتتتتا  ي لتتتتػ 
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ل ست ادس مؽ مؾه ة ريادس ا عسال ي دريت عسمية  ظؾير الذركاا الجديتدس ال ايستة 
 لؾجيا ي دريت عسمية التدؾيمعم  الت شؾ 

 : يأةدا  ياةحة بةؽ أصحاا السرمحة دايل الحدي ة.وجهد رؤية مذترةة -
( نر تتع ل تتي  تتؤدل اتتدايم ;5; - 58;  =815بةشستتا  زتتيف   تتحا ع ي يتترين       

الت شؾلؾجيتتا ديرةتتا نذتتكل  تتاجد يعمتت  أكستتل يجتتع يش غتتي  تتؾار مجسؾعتتة متتؽ العشاصتتر؛ 
 مشتا:

 يجتتت  أن يكتتتؾن بةرتتتة نشيتتتة نالختتتدماا  يااتتتتؾاائ عمتتت   وجاااهد السهقاااع الستسياااز: -
مشتتاطم يزتتراا ياستتعة  إلتت  جا تت  يجتتؾد  تت كة  اا ستترعة مر  عتتة لمؾصتتؾل إلتت  

 يدماا اش تر ل  ييجؾد مؾاص ا يطرق سريعة.
ييعد مؽ أةؼ عؾامل الشجا  التعامد مت يااتدس متؽ وجهد علقة قهية مع الجامعة:  -

ير اتدايم الت شؾلؾجيتا كسحتر  لمشستؾ اامترتادل  السشغساا ال حثية التتي  تؤمؽ بتد
كستا  كسا لمجامعة ص اياا   ل السعراة  يالت شؾلؾجيا إلت  السؤسدتاا الرتشا ية.

أن الحدايم  حتاه ديًمتا لتدعؼ مؤسدتي يتارجي  ي عتد الجامعتة أكثتر الجتتاا التتي 
لتتػ   تتدم ةتتبا التتدعؼ  ا ي ترتتر ديرةتتا عمتت    تتديؼ التتدعؼ الستتادل ا تتإل بتتل يتخظتت   

 إل  الدعؼ ال شي يالت شي  اي كل ما  حتاجع الحدي ة.
اةت  يكستؽ الغترض الرييدتي متؽ  متػ الحتدايم اتي ضسان وجهد عائاد اقتراادي:  -

  ح ةم ال درس التشاادية اي الدؾق اامترادل العالسي
يلتتديتا متتتاراا يياديتتة متسةتتاس يمتتدرس عمتت  اا رتتال وجااهد نيااادة واويااة و ارعااة:  -

 ال ؾمي.نلياداا اامتراد 
يةتبا يعشتي أن  متػ الحتدايم ليدتل وجهد تفاعل دائم ماع الشعاام البي اي للبتكاار:  -

مؤسدتتتتاا مايستتتتة بتتتتبا تا يل تتتتؽ  جااتتتتتا متتتتر  إل نالت اعتتتتل متتتتت مؤسدتتتتاا السجتستتتتت 
 ا يرج  يأن   ؾن الع مة بةشتؼ   ادلية نرؾرس رسسية أي نةر رسسية.

رمةؽ ا رض يرأس الستتال ي لتتػ متتؽ يتت ل  تتوجااهد بشيااة تحتيااة وتقشيااة متسياازة:  -
يالسؾارد ل  مة ش ذاا مثل ةتبئ الحتدايم لزتسان يمتم بةرتة عستل مايستة عمت   ستؾ 

 اابت ار يالسعراة.
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 يجتتت  أن  ؾجتتتع جتتتتؾد إدارس اتتتدايم ضاااسان وجاااهد األساااها  السحمياااة والعالسياااة:  -
الت شؾلؾجيا إل   يادس الظم  مؽ ي ل ااةشاا ا عسال يبراما  سؾ السذتريعاا 

 ةرس يالستؾسظة  ي يادس  سؾيل الحدايم.الرغ
يكسؽ أيجع اايتت   بتةؽ اتدايم الت شؾلؾجيتا ينةرةتا وجهد القدرة عمى التدهيق:  -

مؽ السؤسداا ا يرج اي ييامتا نر ذظة التدؾيم ياش تاه  يعدم اامترتار عمت  
ال ح  ا إل  ييتؾمف  جااتا عمت  متدج متدر تا اتي  دتؾيم يتدما تا  يمتدج  تؾاةر 

راا ااداريتتة يرؾًصتتا لمذتتركاا صتتغةرس يمتؾستتظة الحجتتؼ التتتي  حتتتاه  متتػ الستتتا
 السؾارد.

 دتتتتتظيت اتتتتتدايم الت شؾلؾجيتتتتا الؾصتتتتتؾل إلتتتتت  ضااااسان حسالاااااة السمكياااااة الفكرياااااة:  -
اايتراعتتاا يمذتتاريت التختتره يا نحتتاق العمسيتتة الخاصتتة نالسؤسدتتاا ال حثيتتة التتتي 

اا تتتاه العمستتي يال حثتتي  تعامتتل معتتتا يياصتتة الجامعتتاا  ييتظمتت  ةتتبا ال تتؼ متتؽ 
 البل  شتجع الجامعة لزسان ا ؾق السم ية ال  رية  صحانع ياسايتع مؽ الدرمة.

مسا سلم  دتظيت أن  دتشتا أن عشاصتر  جتا  اتدايم الت شؾلؾجيتا  تتمخص اتي 
ث ثتتة عشاصتتر   تسثتتل اتتي: عشاصتتر مر  ظتتة نتتا اراد مثتتل ةتتريرس يجتتؾد ييتتادس نارعتتة 

عشاصتتتر مر  ظتتتة نالذتتتراكة بتتتةؽ الحدي تتتة يبليتتتة السؤسدتتتاا  يةةرتتتة استذتتتارية جةتتتدس  ي
كالجامعتتتتتة  يمؤسدتتتتتاا ال ظتتتتتاعةؽ الحكتتتتتؾمي يالختتتتتا   ي عشاصتتتتتر مر  ظتتتتتة نتتتتتالسؾمت 
الجغرااتتي ستتؾاا مربتتتا متتؽ ا يستتاط ا كاديسيتتة يال حثيتتة  أي  جتةتتا بشيتتة  حتيتتة متسةتتاس 

 تتت  التسؾيتتتل   عستتتل عمتتت   ح ةتتتم أةتتتدااتا بشجتتتا . يبجا تتت  العشاصتتتر الث ثتتتة يتتتر ي  جا
ياصتتة اتتي بدايتتة إ ذتتايتا  اةتت  يش غتتي أن يتتتؼ  تتد يستا ماليتتا نذتتكل جةتتد لزتتسان أداا 

 .كااة أ ذظتتا بشجا   كسا يج   شؾت مرادر التسؾيل
 دور حدائق التكشهلهجيا اي تدويم الريادة االستراتيجية لمجامعات: .<

ذتريؽ  يُيشغتر إلةتتا ل د بدأا ادايم الت شؾلؾجيا اي الشسؾ اتي مشترتف ال ترن الع      
كرماكؽ يتؼ اةتا الجست بتةؽ الت شؾلؾجيتا  يريتادس ا عستال  يالسعراتة  ياابت تار ياشبتدات  
ي لػ بتد  رعاية يااتزان الرةج يا ا ار يالليؼ الجديدس  كسا  عد ةساس الؾصتل بتةؽ 
السجتستتتتتتت ا كتتتتتتاديسي يالسذتتتتتتاريت السختم تتتتتتة ن ظتتتتتتات ا عستتتتتتال. يعشتتتتتتد  حمةتتتتتتل الريتتتتتتادس 

سترا يجية اي سياق  ظؾر الت شياا الحديثة العرر الحدي ا يتؼ إديال  مػ الحدايم اا
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ة  يستتتتؾ   دتتتتتعرض الت اعتتتتل بتتتتةؽ اتتتتدايم اتتتتي  عايتتتتا  متتتتػ الريتتتتادس نرنعادةتتتتا السختم تتتت
الت شؾلؾجيتتتتتا يالريتتتتتادس ااستتتتتترا يجية نرنعادةتتتتتا الدتتتتتالف عرةتتتتتتا  الستسثمتتتتتة اتتتتتي اشبتتتتتدات 

 ياابت ار  يااست ايية يانتشام ال ر   ي حسل السخاطر  يالتحالف ااسترا يجي.
 )أ( دور حدائق التكشهلهجيا اي تعزيز اإلبدا, واالبتكار:

ت شؾلؾجيا مؤسدتاا  عستل عمت  دعتؼ الس تادريؽ يالسلتدعةؽ يأصتحاا  عد ادايم ال     
بتتتراااا اايتتتترات  التتتبيؽ  تتتتؾاار لتتتتتؼ ا ا تتتار الظسؾاتتتة يالدراستتتة اامترتتتادية الدتتتتميسة 
لتظلةتم  متتػ ا ا تتارا نحةت   تتؾار لتتتؼ بةرتة عستتل مؾا يتتة مح تاس عمتت  اشبتتدات ياابت تتار 

 ظلةتتم  متتػ ا ا تتار ي حؾيمتتتا إلتت  يمشاستت ة يتت ل الدتتشؾاا ا يلتت  الحرجتتة متتؽ عستتر  
مذريعاا  اا ربد ا ي يادس ار  الشجا  مؽ ي ل است سال الشؾااي ال شية ياشدارية 
بت م ة رمايةا يدات صاا  السذريت إل  التركةا عم  جؾةر العسل ي لػ ل ترس محتددس 

 ات  يتجؾل إل  رايد أعسال.
 عستتتتتتتال دايتتتتتتتل اتتتتتتتدايم ( أن ااةتتتتتتتشاا اSaitakis,2011,6ي ذتتتتتتتةر دراستتتتتتتة       

الت شؾلؾجيتتتتا نالجامعتتتتاا  دتتتتاعد عمتتتت  ااتزتتتتان ا ا تتتتار يالسذتتتتاريت الجديتتتتدس  ي ح ةتتتتا 
  يكتبلػ  ذتجيت  ستؾ ةتبا الشتتؾت  "NBTFs"الذتركاا السلتديتة ال ايستة عمت  الت شؾلؾجيتا

السؾجؾدس نال عتل  إلت  جا ت  العستل عمت  إيجتاد التتآ ر بتةؽ NBTFs "  " مؽ الذركاا
 ديدس يالسؾجؾدس نال عل.ةبئ الذركاا الج

( أن ادايم الت شؾلؾجيا  معت  ديرا كلةترا اتي ,Mingullo,2015كسا  ؤكد دراسة       
أاتتتد مؤ تتتراا امترتتتاد السعراتتتة  يةتتتؾ مؤ تتتر  ((R&dار  تتتات مؤ تتتر ال حتتت  يالتظتتتؾير 

لسدتتتؾج ال حتت  يالتظتتؾير الت شتتي  التتبل يعكتتس ال تتدرس عمتت  اابت تتار ي ظلةتتم الت شيتتاا 
ا أن ااستتتتتتتثسار اتتتتتتي  مظتتتتتتات ال حتتتتتت  يالتظتتتتتتؾير محتتتتتتر  رييدتتتتتتي لمشستتتتتتؾ الجديتتتتتتدس. كستتتتتت

اامترتتادل اتتتي ديل العتتالؼ الست دمتتتة  كستتا يدتتتتؼ اتتي  ظتتتؾير اابت تتار يراتتتت اا تاجيتتتة 
ي يتتادس اتتر  العستتل الس ا تترس. ييش دتتؼ ةتتبا السؤ تتر إلتت  عتتدد ال تتااثةؽ يالعمستتاا  يعتتدد 

ار  عل  د   مػ الت ديساا ال ر ية  السشذؾراا العمسية  يعدد براااا اايترات  يكمسا 
( عمتت  أن ;815 51;ار  تتت مؤ تتر ال حتت  يالتظتتؾير. ي ؤكتتد دراستتة   تتحا ع ي يتترين 

اتتتدايم الت شؾلؾجيتتتا متتتؽ أةتتتؼ السؤسدتتتاا التتتتي  عستتتل عمتتت  ااتزتتتان بتتتراااا اايتتتترات 
 ي حؾيمتا إل  مشتا جديد يح م  جا  امترادل. 
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لؾجيتتتتتتة عتتتتتتترا ع متتتتتتة الجامعتتتتتتاا الرايتتتتتتدس ي تيجتتتتتتة لمتظتتتتتتؾراا الحادثتتتتتتة يالثتتتتتتؾرس الت شؾ 
ااسترا يجية لدعؼ أ غسة اابت ار  ناعت ارئ السحر  الرييدي استدامة السةتاس التشاادتية  

( إل  أن اابت ار  سؾ ه يدتمام التعاين Philpott, et al, 2011, 16ي ذةر دراسة  
ستتتال متتتؽ يتتت ل بتتتةؽ السجتتتااا السؤسدتتتية التتتث ق ا كاديسيتتتة يالرتتتشا ية يمظتتتات ا ع

يةؾ دير جديد عم  الجامعتاا أن Triple Helix model   سؾ ه الحماين الث ثي 
 تلشتتائ  ي لتتػ متتؽ يتت ل إعتتادس  ؾجتتتتا ااستتترا يجي  حتتؾ  ح ةتتم الت امتتل بتتةؽ يعاي تتتا 
الث ق  ي عظاا مايد مؽ ااةتسام لمؾعي ة الثالثة لمسداةسة اي التشسية اامترتادية متت 

الستتتتام  كستتتا يتسثتتتل ديرةتتتا الجديتتتد اتتتي استتتتثسار ا نحتتتاق يا ا تتتار  الت امتتتل متتتت نليتتتة
الخاصة نرعزاا ةةرة التدريس يبتراااا اايتترات لمظت ا السلتدعةؽ  اتت   تتسكؽ متؽ 
السحااغتتتة عمتتت  مةا تتتتا التشاادتتتية ي حدتتتةؽ  ر ةلتتتتا اتتتي الترتتتشيف العتتتالسي لمجامعتتتاا  

يالت شؾلؾجيا يااتزان  مػ ا ا ار  ييسكششا الليام ببلػ بتلشي صيو جديدس لش ل السعراة
 لتحؾيمتا إل  مذريعاا  ي عد ادايم الت شؾلؾجيا أاد أةؼ  مػ الريو.

 )ب( دور حدائق التكشهلهجيا اي تحقيق انتشام الفرص:
 ذةر الريادس ااسترا يجية كستديل  ظتؾيرل إلت  ييتام الجامعتة ناستتحداق بتراما 

يانتشام ال ر  نالسجتست السحمي  ي ح ةتم  يمذريعاا استرا يجية جديدس ينةر مرلؾاةا
ااست ايية عؽ نتامي السؤسدتاا ا يترج السؾجتؾدس ي غترًا  ن الحتدايم الت شؾلؾجيتة متؽ 
أةتتؼ السذتتريعاا التتتتي يسكتتؽ أن  دتتتاعد الجامعتتة اتتتي طتتر   متتتػ السذتتريعاا الجديتتتدس  

 Hitt etي لػ مؽ ي ل  حؾيتل ا ا تار السلت ترس إلت  مذتريعاا  جاريتة. يل تد أ تار  
al., 2007, 397 إلتتت  أن اتتتدايم الت شؾلؾجيتتتا  يسكشتتتتا السدتتتاةسة اتتتي  ح ةتتتم )

 ااست ايية يانتشام ال ر  لمجامعة مؽ ي ل ما يمي:
التعتتاين متتت مؤسدتتاا مظتتات ا عستتال يالسؤسدتتاا ا يتترج نتتالسجتست السحمتتي اتتي  -

رصتتتتد التغةتتتتراا الحادثتتتتة اتتتتي السجتستتتتت الختتتتارجي  ي لتتتتػ ل ستتتتت ادس متتتتؽ ال تتتتر  
 لستااة.ا

  ؾاةر يدماا استذارية لمسرا ت يالذركاا يا ا لتعامداا رسسية. -
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انتشتتام ال تتر  الرياديتتة ي حؾلتتتا إلتت  أعستتال يمذتتريعاا رياديتتة  اةتت  يسكتتؽ متتؽ  -
يتت ل  متتػ ال تتر  الرياديتتة استتتثسار الدتتمت يالختتدماا الجديتتدس اتتي ا تت ات ااجتتة 

 سؾق العسل.
 تتتد بري ؾكتتتؾاا  عتتتاين متتتت الخلتتتراا الذتتتراكة متتتت الحتتتدايم نالجامعتتتاا العالسيتتتة يع -

 الستخررةؽ عالسيا اي السذريعاا الريادية.
  تتديؼ مشتجتتاا جديتتدس عاليتتة الت شؾلؾجيتتا ندتتؾق العستتل ملتتل السشاادتتةؽ  متتؽ يتت ل  -

العستتل عمتت   دتتؾيم ا نحتتاق يبتتراااا اايتتترات ي حؾيمتتتا لسذتتريعاا رياديتتة مابمتتة 
 لمتظلةم.

شؾلؾجيا اي أل مجتست ناشةااة إل  العستل عمت  يسثل أةؼ  رثةراا يجؾد ادايم الت  
يمم ار  عسل ةؾ دعؼ ي شسية السؾارد ال ذرية ييمم ال ر   ي شسية متاراا يري  
العستتتتل الحتتتتر يال تتتتدرس عمتتتت  إدارس السذتتتتريعاا نذتتتتكل جةتتتتد  يانتشتتتتام ال تتتتر  الرياديتتتتة 

 ي رجستتا إل  مذريعاا يمشتجاا. 
را يجيا أن يكتؾن لتتا دير اةتؾل  متؽ يلبلػ  حايل معغؼ الجامعتاا الرايتدس استت

يتت ل ييامتتتا بتشغتتيؼ السذتتاريت الرياديتتة  التتتي  عتتا  التشسيتتة اامميسيتتة يالؾطشيتتة يال تتدرس 
التشاادتتتية عمتتت  السدتتتتؾج السحمتتت  يالتتتديلي  ي دتتتاعدةا الحتتتدايم الت شؾلؾجيتتتة نس تؾمتتتتا 

 الؾاست اي  ظلةم  لػ.
 ات االستراتيجية:)ج( دور حدائق التكشهلهجيا اي إقامة التحالف 

يعد يجؾد  تراكاا ي حال تاا بتةؽ الجامعتة يرجتال الرتشاعة يصتا عي الدياستة 
اتتي الديلتتة لمتتترييا لم حتتؾق التعامديتتة يالتعمتتيؼ السذتتتر  يااستذتتارااا ي ؾستتيت محتتيإل 
عستتل الجامعتتة متتؽ أةتتؼ متظم تتاا العرتتر التتتراةؽ؛ يةتتؾ متتا ي تترض عمتت  الجسيتتت إ التتتة 

يتتتتةا يالؾاتتتتداا ا كاديسيتتتتة دايتتتتل السؤسدتتتتة  ا تتتتتاا الحتتتتديد بتتتتةؽ التخررتتتتاا الجامع
  ازتً  عتؽ  (Clark, 2004, 364) يالسؤسدتاا التتي  ت عتتا أي التتي  عستل معتتا.

يجؾد ث ثة أيجع للعسال الريادية ةي: إ ذاا ي ذغةل  ركاا ياصة  ي  ذاا ي  ؾيؽ 
 ,Davidssonمشغستتاا جديتتدس؛ ي  ذتتاا ي  تتؾيؽ أ ذتتظة امترتتادية جديتتدس لمدتتؾق  

(   ي ن معغتؼ ا دبيتاا ا   تل عمت  أن الريتادس ااستترا يجية ةتي  رستيس 80 ,2005
أعستتال جديتتدس يتتتؼ استتتخدامتا أي  ظلي تتتا دايتتل السشغستتة  بتتتد   ح ةتتم ال  تتاا يالشجتتا  
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عمتت  الستتدج ال عةتتد  ي عتتد اتتدايم الت شؾلؾجيتتا متتؽ أةتتؼ ةتتبئ ا عستتال التتتي  دتتاعد عمتت  
  ةم أكلر مدر مسكؽ مؽ الشسؾ نالجامعاا.اابت ار  يامتشا  ال ر   ي ح

( عمت  أن التربإل الذت كي اتي عتالؼ Farsi & et.al , 2012, 197يؤكتد          
ا عسال أي ما ُيعر  نالتحال اا ااسترا يجية أص د جتاا ا يتجتاأ متؽ الجامعتة الرايتدس 

ي تت كاا  استترا يجيا  ي ش دتؼ  ت كاا التحال تاا إلت :  تت كاا متت  تركاا ال ظتات العتام 
مت ال ظات الخا   ي  كاا مت  ركاا مؽ مظاعاا أيرج اي السجتست  ي  كاا مت 
 ركاا اجا    كسا يج  أن يتؼ الت اعل بةؽ  مػ الذ كاا نذكل ديشاميكي  ي لػ ال 

 .Triple Helix دتظيت الجامعة الريادية مؽ  ذكةل مشغؾمة اابت ار مؽ ي ل 
( إلتتت  أ تتتع  تتتؼ   تتتدم كتتتل متتتؽ إ اكتتتؾيتا ;815 ?<5يأ ار الدتتتعةد  عرتتتام ستتتةد       

Etzkowitz يلةديددري   Leydesdorff   الشستؾ ه الحماي تي  نعترض م(=??5عام
الث ثتتي بيا ًيتتا كشستتؾ ه اماي تتي متتؽ اابت تتار يكتتؾن متتادرا عمتت  الت تتاط التتريانإل الستعتتددس 

هياكتتل  الست ادلتتة اتتي مرااتتل مختم تتة متتؽ رأستتسال السعراتتة  يةتتبا يتتؤدل إلتت   ؾلةتتد  تت كة
( عمتتت  أن متتتؽ أةتتتؼ Etzkowitz, 2004: 66جديتتتدس دايتتتل كتتتل مشتتتتا  كستتتا أكتتتد  

العسمياا التي ساةسل اي  ظتؾير الشستؾ ه الحماي تي  تسثتل اتي إ ذتاا  ت كاا ا رتال 
ث ثيتتتتتة بتتتتتةؽ التتتتتث ق متتتتتؾج يةي: الجامعتتتتتة  يالرتتتتتشاعة  يالحكؾمتتتتتة(  ي اتتتتتداق  حتتتتتالف 

 اسػ اامميسي.استرا يجي بةشتا ي ذجيت اابدات ي يجاد التس
 

 
( ادايم الت شؾلؾجيا يالشسؾ ه الحماي ي الث ثي; كل   
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Source: Kimatu, J.(2016) Evolution of strategic interactions from 
the triple to quad helix innovation models for sustainable 
development in the era of globalization, Journal of  Innovation 
and Entrepreneurship,5(16),P.6. 

ييتزتتتتد متتتتؽ الذتتتتكل الدتتتتابم أن اتتتتدايم الت شؾلؾجيتتتتا  عستتتتل عمتتتت  ربتتتتإل الجامعتتتتة      
 نسؤسداا الحكؾمة يالسجتست السحمي  يمؤسداا الرشاعة يمظات ا عسال.

 )د( دور حدائق التكشهلهجيا اي تحسل السخاطر:
اشبدا يتتتتة السلت تتتترس  يبتتتتراااا  عستتتتل اتتتتدايم الت شؾلؾجيتتتتا عمتتتت  ااتزتتتتان ا ا تتتتار      

اايترات الخاصة نالظ ا  ثؼ  عسل عم   ؾاةر بةرة م امة لتحؾيتل  متػ ااا تار إلت  
مشتجتتاا  ي تحستتل مختتاطرس استتترا يجية متتد  شتتتا عتتؽ إطتت ق مشتجتتاا جديتتدس أي إ ذتتاا 
أستتتؾاق جديتتتدس  يكتتتبلػ مختتتاطرس   تيكيتتتة  ا تتترة عتتتؽ عسميتتتاا التخظتتتيإل طؾيمتتتة ا متتتد 

 مػ ا ا ار ي دؾيم السشتجاا  إلت  جا ت  السختاطر الساليتة ااتساليتة اذتل ااتزان 
  مػ السشتجاا. 

ييعتلتتر  حستتل السختتاطر متتؽ أةتتؼ أنعتتاد الريتتادس ااستتترا يجية  ي دتتع  الجامعتتاا 
(عمت   ?:8  8158الرايدس لتحسل السخاطر يل ؽ نظري ة محدتؾبة  ييؤكتد  ال حظتا ي  

مؾاردئ اي السذتاريت السختم تة دين أن يتركتد مدت  ًا  أن صاا  السؤسدة ي ؾم ناستثسار
متتتتؽ ااتستتتتااا  جااتتتتتا. يعمتتتت  الجامعتتتتاا الرياديتتتتة. ي دتتتتاعد الجامعتتتتاا عمتتتت   حتتتتل 

 ,Tohmatsuالسختتتتاطر   لشتتتتي صتتتتيغة اتتتتدايم الت شؾلؾجيتتتتا  اةتتتت   ؤكتتتتد دراستتتتة  
 ( عم  كؾ تا  مع  ديرا اي  حسل السخاطر السحتسمة مؽ اة : كؾ تا2008,126

اتي مذتريعاا عاليتة الت شيتة مر  عتة العؾايتد عاليتة السختاطر لتحدتةؽ السةتاس   دتثسر -
 التشاادية لمجامعاا  ي حدةؽ الخدماا الس دمة لمسجتست السحمي. 

 تختتتب متتتراراا جريرتتتة  اا مختتتاطرس اتتتي  ظلي تتتتا نعتتتد دراستتتة الدتتتؾق يادتتتاا   عيتتتة  -
 السخاطرس.

ؽ الجامعتتتتة  يالتسؾيتتتتل  دتتتتع  إلتتتت   شؾيتتتتت مرتتتتادر  سؾيمتتتتتا بتتتتةؽ التسؾيتتتتل التتتتبا ي متتتت -
 الحكؾمي  يالدعؼ الس دم مؽ ال ظات الخا .
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يمستتا ستتلم يتزتتد ةتتريرس طتتر  الجامعتتة نعتتض ااستتترا يجياا لسؾاجتتتة يظتتر       
مشاادتتتتةتا  إلتتتت  جا تتتت  ةتتتتريرس  ذتتتتكةل اتتتتدايم الت شؾلؾجيتتتتا ل تتتترق عستتتتل ياصتتتتة شدارس 

 طر ي ثارةا.السخاطر يا  ماا  يا خا  مراراا معتسدس عم   حديد مدج السخا
يمستتتتا ستتتتلم يتزتتتتد دير اتتتتدايم الت شؾلؾجيتتتتا اتتتتي  تتتتد يؼ الريتتتتادس ااستتتتترا يجية  

لمجامعتاا   ي لتتػ متؽ يتت ل ااتزتتان ااا تار السلت تترس يبتتراااا اايتترات يراتتت مؤ تتر 
ال حتت  يالتظتتؾير مستتا يتتشعكس نرتتؾرس إيجابيتتة عمتت  الشستتؾ اامترتتادل  ناشةتتااة إلتت  

تا دالتتة لمتؾجتتع ااستتترا يجي  التتبل يعستتل عمتت   ؾجيتتع عسميتتة  حديتتد التتتي يسكتتؽ استتتغ ل
الجامعتتاا استتتغ ل  متتػ ال تتر  اتتي اللةرتتة السشاادتتة يبسختتاطرس محدتتؾبة. كستتا  دتتت ةد 
الجامعتتاا الرياديتتة متتؽ التحتتالف ااستتترا يجي التتتي  دتتاعد اتتي   ؾيشتتع الحتتدايم  تيجتتة 

اا الحكؾميتتتة. التتتربإل بتتتةؽ الجامعتتتاا يمراكتتتا ال حتتتؾق  يمؤسدتتتاا الرتتتشاعة يالسؤسدتتت
عسمية  ؾلةد ي شسيتة مذتريعاا مختم تة محميتًا  ي لتػ اتي عتل  تؾاار العديتد متؽ العؾامتل 
يالغتتري  اامترتتادية يااجتسا يتتة  التتتي  دتتاعد عمتت   شسيتتة ري  اابتتدات يالرق تتة اتتي 

 ااداق  شسية اليلية لمسجتست  داةؼ الحاةشاا بديرةا اي أاداثتا.
 الستراتيجية ومعهقاتيا بجامعة بشي سهيف:السحهر الثالث: واقع الريادة ا

يتشتتتتايل ةتتتتبا السحتتتتؾر إجتتتتراااا الدراستتتتة السةدا يتتتتة ي تايجتتتتتا  متتتتؽ يتتتت ل  شايلتتتتع 
 ةتتتدا  يأدياا الدراستتتة السةدا يتتتة  يعةشتتتة الدراستتتة  يصتتتدق يث تتتاا ا دياا  يعتتترض 

 لمسعالجة ااارايية  ي تايا الدراسة السةدا ية ي  دةرةا.
 نية:أىداف الدراسة السيدا .7

ةتتدال الدراستتة السةدا يتتة إلتت  التعتتر  عمتت  يامتتت يمعؾمتتاا الريتتادس ااستتترا يجية 
نجامعة بشي سؾيف مؽ يجتة  غتر أاتراد العةشتة نستا يدتاعد اتي يةتت الرةيتة الس تراتة 

  ش ذاا ادايم الت شؾلؾجيا لتد يؼ الريادس ااسترا يجية نجامعة بشي سؾيف.
 أداة الدراسة السيدانية: .8

د  البل  دع  إليع الدراسة السةدا ية   ؼ استخدام است ا ع لمتعر  اي ةؾا الت
عمتت  اراا أاتتراد العةشتتة اتتؾل يامتتت يمعؾمتتاا الريتتادس ااستتترا يجية نجامعتتة بشتتي ستتؾيف  
يل د  ؼ بشاا ااست ا ع اي ةؾا الدراستاا الدتان ة يااطتار الشغترل. ي  ؾ تل ااستت ا ع 

  يانتشتتتتتام ال تتتتتر   ي حستتتتتل السختتتتتاطر  متتتتتؽ يسدتتتتتة محتتتتتاير يةتتتتت : اشبتتتتتدات ياابت تتتتتار
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( 8=يالتحال اا ااسترا يجية  يمعؾماا الريادس ااسترا يجية  يا تسمل ااستت ا ة عمت   
   ارس مؾ عة عم  السحاير الخسدة  كسا اي الجديل التالي:

 ( محاير ااست ا ة يعدد الع اراا السؾجؾدس نكل محؾر9جديل  
 عدد العبارات موضوعه المحور

 13 اإلبداع واالبتكار ولاأل

 15 االستبالٌة واغتنام الفرص. الثانً
 12 تحمل المخاطر. الثالث
 15 التحالف االستراتٌجً. الرابع

 17 معولات الرٌادة االستراتٌجٌة. الخامس
 72 االستبانة ككل

 عيشة الدراسة: .9
 تة  ؼ  ظلةم ااست ا ة عمت  عةشتة عذتؾايية متؽ ييتاداا جامعتة بشتي ستؾيف  مكؾ 

( اتردًا  عستداا ال ميتاا  يالتؾك ا  يرةستاا ا مدتام العمسيتة  يمتديرل الؾاتداا 5;مؽ  
( استتت ا ة عمتت  ييتتاداا الجامعتتة  يلتتؼ يرجتتت ;< اا الظتتانت الختتا (  يمتتد  تتؼ  ؾ يتتت  

( استتت ا اا لعتتدم اكتسالتتتا  ليرتت د :( استتت ا ة ا تتإل  يمتتد  تتؼ استتت عاد  ;;مشتتتا ستتؾج  
إل  ييؾةتتتد الجتتتديل التتتتالي  ا عتتتداد السختتتتارس متتتؽ كتتتل ارتتتة ( اتتتردًا ا تتت5;عتتتدد العةشتتتة  

 ي دلتتا السرؾية.
 (  ؾ يت العةشة ي دلتتا إل  السجتست ا صمي لمدراسة:جديل 

 النسبة المئوٌة العٌنة المجتمع األصل الوظٌفة م
 %38.7 12 31 عمداء الكلٌات 1
 %36.6 33 91 وكالء الكلٌات 2
 %54.5 6 11 مدٌري الوحدات 4
 %38.6 51 132 المجموع 5

(  تايا ايت ار  حمةل الت ايؽ لدالة ال ريق لمس ار ة بةؽ أاراد العةشة اد  ;جتتديل  
 متغةر الؾعي ة  عسةد  يكةل  مدير مركا(

ر
او

ح
لم

ا
 

 مصدر التباٌن
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

لٌمة )ف( 
 المحسوبة

 الداللة

ل
ألو

ا
 

 11.81 2 23.63 بٌن المجموعات
918. 
 

416. 
 

 12.87 48 618.11 داخل المجموعات

 ـ 51 641.6 المجموع

ً
ثان

ال
 

 43.18 2 86.17 بٌن المجموعات
1.44 
 

247. 
 

 29.89 48 1435 داخل المجموعات
 ـ 51 1521.1 المجموع
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ث
ثال

ال
 

 13.33 2 26.67 بٌن المجموعات
1.21 
 

319. 
 

 11.17 48 531.68 داخل المجموعات
 ـ 51 558.35 المجموع

بع
را

ال
 

 39.11 2 78.13 بٌن المجموعات
1.13 
 

331. 
 

 34.44 48 1653.14 داخل المجموعات
 ـ 51 1731.1 المجموع

س
ام

خ
ال

 

 48.55 2 97.11 بٌن المجموعات

2.13 
 

142. 
 

 23.88 48 1146.31 داخل المجموعات

 ـ 51 1243.4 المجموع

يتزد مؽ الجديل الدابم عدم يجؾد اتريق دالتة إارتاييًا بتةؽ أاتراد العةشتة            
ادت  متغةتر الؾعي تتة اتي جسيتتت محتاير الدراستة  اةتت  إن جسيتت يتتيؼ   ( نةتر دالتتة  
مسا يذةر إل  ا  اق أاراد العةشة معًا اي اجانا تؼ عم  محاير ااست ا ة  يبالتالي سةتؼ 

ي  دتتتةر الشتتتتايا نااعتستتتاد عمتتت  الت تتتراراا يالشدتتت  السرؾيتتتة  التعامتتتل متتتت العةشتتتة ككتتتل 
 يالؾ ن الشدلي.

 تقشين أداة الدراسة: .:
 )أ( صد  االستبانة:

 :صد  السحكسين 
ل د  ؼ عرض ااست ا ة عم  مجسؾعة مؽ الستخررةؽ اي مجال التربية بتد  

اد   يل ستر تت  ي لسعراتتة متتدج صتتدمتا متتؽ اةتت  السحتتتؾج التح تتم متتؽ صتتدق الع تتاراا
يأيزتا لمتركتد متؽ أن   متدج س مة صتيانة الع تاراا يم يستتتا لمسؾةتؾتنآرايتؼ اؾل 

   تتتاراا ااستتتت ا ة  تتتاممة ياةتتتحة يمعلتتترس عتتتؽ السجتتتااا التتتتي يةتتتعل متتتؽ أجمتتتتتا 
يا تسايتتتا التت  محتتاير ااستتت ا ة الخسدتتة  يأستت را ا راا عتتؽ إجتتراا نعتتض التعتتدي ا  

لع تتاراا  اتتب  نعتتض الع تتاراا  استتتلدال  مخرتتل اتتي اا تتي:  عتتديل صتتيانة نعتتض ا
  يبعتتد ااستر تتاد نتتآراا نعتتض ال مستتاا نكمستتاا أكثتتر ندتتاطة  إةتتااة نعتتض الع تتاراا

 السحكسةؽ ي جراا أةؼ التعدي ا التي ا   ؾا عمةتا أص حل ااست ا ة جاةاس لمتظلةم.
 :صد  االتدا  الداخمي للستبانة 

اط كتتل محتتؾر يالدرجتتة ال ميتتة ل ستتت ا ة  يؾةتتد الجتتديل التتتالي يتتيؼ معتتام ا ار  تت    
   يةؾ مؤ ر لردق ااست ا ة.;1.18يجسيعتا دال عشد مدتؾج دالة
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 ( ييؼ معام ا ار  اط كل محؾر يااست ا ة ككل>جديل  
 معامل االرتباط موضوعه المحور

 1.889 اإلبداع واالبتكار. األول
 1.931 االستبالٌة واغتنام الفرص. الثانً

 1.746 تحمل المخاطر. ثالثال
 1.935 التحالف االستراتٌجً. الرابع

 -1.767 معولات الرٌادة االستراتٌجٌة الخامس
  االستبانة ككل

 ابات االستبانة:
 ؼ التح م متؽ ث تاا ااستت ا ة ناستتخدام معادلتة أل تا كري  تا   يالجتديل التتالي 

يكتبلػ الث تاا ال متي التبل يؾةد ييؼ معام ا ث اا كل محؾر مؽ محاير ااستت ا ة  
  ي ؤكتتتتد عمتتتت  ار  تتتتات معتتتتدل ث تتتتاا يةتتتتي ييستتتتة م لؾلتتتتة اارتتتتايياً (  8<.1يصتتتتل إلتتتت  

 .ااست ا ة
 ( ييؼ معام ا ث اا ااست ا ة=جديل 

 موضوعه انمحور
معامم 

 انثباث

 6.64 اإلبذاع واالبتكار. األول

 6.66 االستباقيت واغتنام انفرص. انثاني

 6.46 تحمم انمخاطر. انثانث

 6.66 انتحانف االستراتيجي. انرابع

 6.66 معوقاث انريادة االستراتيجيت انخامس

 6.66 االستبانت ككم

يتزد مؽ الجديل الدابم أن ييؼ معام ا الث اا دالة يم لؾلة إاراييًا  ي تراي  
( لسحاير اشست ا ة الخسدة  يةبا يعش  أن اشست ا ة اي صؾر تا 8?.1 – 8>.1بةؽ  

 تايية  عد مابمة لمتظلةم.الش
 السعالجات االحرائية: .;

 ,IBM  SPSS)نعتد   ريتو الليا تاا  تؼ معالجتتتا اارتاييا بؾاستظة بر تاما  
Version 22  ي ؼ اداا   تراراا استتجاناا ا اتراد يالشدت  السرؾيتة يالتؾ ن الشدتلي  

 يم ار ة الشتايا بدرجاا الجديل التالي لتحديد درجة ااستجانة. 
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 (  دس يمدج السؾاا ة لمع اراا< جديل
 شدة الموافمة

 مدى الموافمة
 إلى من

 1.66 1 صغٌرة
 2.33 1.67 متوسطة
 3 2.34 كبٌرة

يبااعتستتتتاد عمتتتت  ةتتتتبا الجتتتتديل يعمتتتت  متتتتا يرد متتتتؽ  تتتتتايا اتتتتي الدراستتتتاا العربيتتتتة 
 يا جشلية يسكؽ  حمةل  تايا الدراسة السةدا ية.

 تحميل نتائج الدراسة السيدانية: .>
 سثمل  تايا الدراسة السةدا ية اي  حمةتل استتجاناا عةشتة الدراستة عمت  محتاير 

 ااست ا ة الخسدة  ي يسا يمي عرض لبئ الشتايا:
 السحهر األول: اإلبدا, واالبتكار:

نعد اداا   راراا استجاناا أاراد العةشة اؾل محؾر اشبدات ياابت تار يالشدت  
 يا كسا اي الجديل التالي:السرؾية يالؾ ن الشدلي  كا ل الشتا

 ( استجاناا أاراد العةشة اؾل محؾر اشبدات ياابت ار?جديل  
 الـعبـــــــــــارة م

 صغٌرة متوسطة كبٌرة
الوزن 
 النسبً

شدة 
االستجا

 بة
ب  الترٌت

 % ن % ن % ن

 
توفر الجامعة بٌئة تنظٌمٌة محفزة 

 لالبتكار واإلبداع.
42 82.4 9 

17.
6 

 2.17 ـــ ــ
متوسط
 ة

3 

 
تحفز الجامعة العاملٌن ذوي األفكار 

 المبدعة.
6 11.8 21 

41.
2 

 11 صغٌرة 1.64 47.1 24

 
تكرم الجامعة المبدعٌن والمبتكرٌن من 

 الطالب والعاملٌن بصفة دورٌة .
12 23.5 31 

58.
8 

9 17.6 2.15 
متوسط

 ة
4 

 
تسعى الجامعة الستمطاب األساتذة 

 بها.المبدعٌن والمبتكرٌن للعمل 
 18 ــ ــ

35.
3 

 11 صغٌرة 1.35 64.7 33

 
ٌئة التدرٌس على  تشجع الجامعة أعضاء ه
ب تموٌم لائمة على  وضع ممررات وأساٌل

 االبتكار واإلبداع.
3 5.9 33 

64.
7 

15 29.4 1.76 
متوسط

 ة
9 

 
تموم الجامعة بالتؤهٌل المهنً المستمر 

 للجهاز اإلداري لرفع لدراتهم االبداعٌة.
3 5.9 33 

64.
7 

15 29.4 1.76 
متوسط

 ة
9 

 
تستخدم الجامعة استراتٌجٌات الكتشاف 

 ورعاٌة الطالب المبدعٌن.
3 5.9 39 

76.
5 

9 17.6 1.88 
متوسط

 ة
7 

 
تعمد الجامعة العدٌد من األنشطة لدعم 
 –االبتكار واإلبداع لدى االفراد )ندوات 

 ورش عمل...الخ( –مإتمرات 
3 5.9 36 

71.
6 

12 23.5 1.82 
طمتوس

 ة
8 

 
تستحدث الجامعة تخصصات جدٌدة وفما 

 الحتٌاجات سوق العمل.
27 52.9 24 

47.
1 

 2 كبٌرة 2.52 ــ ــ
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 الـعبـــــــــــارة م
 صغٌرة متوسطة كبٌرة

الوزن 
 النسبً

شدة 
االستجا

 بة
ب  الترٌت

 % ن % ن % ن

 
تشجع الجامعة على النشر العلمً 
للمشروعات البحثٌة المائمة على 

 التكنولوجٌا واالبتكار.
 1 كبٌرة 2.94 ــ ــ 5.9 3 94.1 48

 
تمدم الجامعة تسهٌالت لباحثً الماجستٌر 

دكتوراه أصحاب الموضوعات ال
 االبداعٌة واالبتكارٌة.

12 23.5 27 
52.

9 
12 23.5 2.1 

متوسط
 ة

5 

 
تسٌر الجامعة وفك خطط استراتٌجٌة 

 داعمة لالبتكار واإلبداع.
3 5.9 42 

82.
4 

6 11.8 1.94 
متوسط

 ة
6 

 
تهتم األهداف االستراتٌجٌة للجامعة 

 بتشجٌع االبتكار واإلبداع  لدى األفراد.
6 11.8 27 

52.
9 

18 35.3 1.76 
متوسط

 ة
9 

 1.96 المحور ككل
متوسط
 ة

 ـــ

 يتزد مؽ الجديل الدابم  ما يمي:
   اتتتي السر  تتتة ا يلتتت  متتتؽ اةتتت  التتتؾ ن الشدتتتلي  يالخاصتتتة 51جتتتااا الع تتتارس رمتتتؼ )

تذتتجيت الجامعتتة عمتت  الشذتتر العمستتي لمسذتتريعاا ال حثيتتة ال ايستتة عمتت  الت شؾلؾجيتتا ب
( يدرجتع كلةرس  كستا جتااا :? 8عم  ي ن  دلي م دارئ     اة  ارملياابت ار

ناستحداق الجامعة لتخرراا جديتدس ( اي التر ة  الثا ي يالخاصة ?الع ارس رمؼ  
( 8; 8  اةتتتت  ارتتتتمل عمتتتت  ي ن  دتتتتلي م تتتتدارئ  يا تتتتا ااتياجتتتتاا ستتتتؾق العستتتتل

ة بشتتي يدرجتتتع كلةتترس أيزتتًا  يربستتا يرجتتت  لتتػ إلتت  الجتتتؾد ال لةتترس التتتي  لتتبلتا جامعتت
راعتل الجامعتة مكااترس الشذتر التديلي للنحتاق سؾيف لتذجيت الشذتر العمستي  اةت  

العمسيتتة السشذتتؾرس ديليتتًا ط  تتًا لسعامتتل  تترثةر السجمتتة العمسيتتة الديليتتة  عمتت  أن   تتؾن 
ك ري ةتتتتتل ا مريكتتتتتي لمسجتتتتت ا العمسيتتتتتة  " Clarivate " السجمتتتتتة  انعتتتتتة لترتتتتتشيف

اتي مجمدتتا رمتؼ سكؾبس  كسا أمترا الجامعتة  "Scopus    "أي  رشيف  العالسية 
مكااتترس ياصتتة لستتؽ يشذتتر عذتترس أنحتتاق اتتركثر  م<815ديدتتسلر  >8بتتتاريخ  >>5

. كستا (Science)مجمتة أي  (Nature)ي ل العام الؾااد  يمؽ يشذرين اي مجمة 
أن الجامعة متد أجترا  ؾستعاا كلةترس اتي ال تترس ا يةترس  اةت   تؼ ااتتتا  العديتد متؽ 

كميتتة يمعتتتد نحثتتي   :9يال ميتتاا الجديتتدس لترتتل جامعتتة بشتتي ستتؾيف التت  اللتتراما 
جامعة بشتي    .يببلػ  عد مؽ أكلر جامعاا مرر مؽ اة  عدد ال مياا يالسعاةد

 (;:  =815سؾيف  
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   5( اتتتي التر ةتتت  التاستتتت معتتتًا بتتتؾ ن  دتتتلي  59  >  ;جتتتااا الع تتتاراا رمتتتؼ.=< )
لخاصة بتذتجيت الجامعتة أعزتاا ةةرتة يدرجة استجانة متؾسظة لمع اراا الث ق  يا

التتتدريس عمتت  يةتتت م تترراا يأستتالة    تتؾيؼ مايستتة عمتت  اابت تتار ياشبتتدات  ياةتستتام 
الجامعتتة نالترةةتتل الستشتتي السدتتتسر لمجتتتا  اشدارل لراتتت متتدرا تؼ اابدا يتتة  ي ركةتتا 

ا يؤكتد ا ةدا  ااسترا يجية لمجامعة عم   ذجيت اابت ار ياشبدات لدج ا اراد  مست
عمتتت  ةتتتريرس ااةتستتتام براتتتت ال  تتتااس الستشيتتتة لمعتتتاممةؽ نالجامعتتتة  يمراجعتتتة الخظتتتة 
ااسترا يجية لمجامعة ي عادس صيانة أةدااتا لمتركةا عم  اشبدات ياابت ار. كستا أن 

(  ن ااةتستتام نتترل  ؾجتتع يش تتت اتتي >  ;( ربستتا   دتتر الع تتار ةؽ  59الع تتارس رمتتؼ  
 ترا يجية لمجامعة.ا ساس مؽ ا ةدا  ااس

   9( اتتي التر ةتت    <  =  58  55  9  5جتتااا الع تتاراا رمتتؼ  :  ;  <  =  > )
( يربستا يؤكتد  لتػ =5 8  8< 5عم  التؾالي  نتري ان  دتلية متؾستظة  راياتل بتةؽ  

  لتؾاةر بةرة  شغيسيتة مح تاس ل بت تار ياشبتداتااجة الجامعة ال  السايد مؽ الجتؾد 
ةؽ يالسلت تتتتتريؽ متتتتتؽ الظتتتتت ا يالعتتتتتاممةؽ نرتتتتت ة ديريتتتتتة ييةتتتتتت يااةتستتتتتام نالسلتتتتتدع

يع تتتد السايتتتد متتتؽ ا  ذتتتظة التتتتي  تتتدعؼ يدعستتتتؼ   استتتترا يجياا اكتذتتتااتؼ يرعتتتايتتؼ
  تتديؼ   ازتتً  عتتؽ اابت تار ياشبتتدات لتتدج اااتتراد كالشتتدياا يالستتؤ سراا يير  العستتل

ةتتبا يت تتم متتت متتا  دتتتي ا لم تتااثةؽ أصتتحاا السؾةتتؾعاا اابدا يتتة ياابت اريتتة  ي 
 (<=  ;815أيصل نع دراسة   الياسرل يادةؽ  

    تح ةتتتتتا الجامعتتتتتة العتتتتتاممةؽ  يل ( يالخاصتتتتتتان ب:( يرمتتتتتؼ  8جتتتتتااا الع تتتتتارس رمتتتتتؼ
ا ا ار السلدعة  يمحايلة استت ظاا ا ستا بس السلتدعةؽ يالسلت تريؽ لمعستل نالجامعتة 

 :> 5 دلي صغةر  اي  ر ة  مترير  العا ر يالحادل عذر( عم  التؾالي  بؾ ن 
يجؾد مرؾر اي ااةتسام نالعتاممةؽ السلتدعةؽ  ( عم  التؾالي مسا يذةر ال ;9 5  

يدعستتتتتؼ ماديتتتتًا يمعشؾيتتتتًا  يأيزتتتتًا مرتتتتؾر دير الجامعتتتتة اتتتتي ااستتتتت ادس متتتتؽ يلتتتتراا 
ا سا بس السلدعةؽ يالستسةايؽ محميًا يديليًا اي الجامعاا ا يترج  يةتبا يختمتف متت 

  التتتتي دعتتتل إلتتت   ش ةتتتب ا ا تتتار (89<  >815الستتتؾمشي  دراستتتة )متتتا أيصتتتل نتتتع 
السلدعتتة لمعتتاممةؽ نالجامعتتاا  ي عظتتايتؼ اتتؾااا ماديتتة يمعشؾيتتة لتمليتتة ااتياجتتا تؼ  
ي ح ةتتم الرةتتا التتؾعي ي لتتتؼ  ي ح ةتتم الريتتادس ااستتترا يجية لمجامعتتة نرتتؾرس أكلتتر  
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ازتتتل التتتتي أيصتتتل نزتتتريرس استتتت ظاا أ (;;:  >815محستتتؾد يأاستتتد  )يدراستتتة 
 الخلراا مؽ أعزاا ةةرة التدريس لتح ةم الريادس ااسترا يجية نالجامعاا السررية. 

 السحهر الثاني: االستبانية وانتشام الفرص:
ااست ايية انتشام ال ر    نعد اداا   راراا استجاناا أاراد العةشة اؾل محؾر

 الي:يالشد  السرؾية يالؾ ن الشدلي  كا ل الشتايا كسا اي الجديل الت
 ( استجاناا أاراد العةشة اؾل محؾر ااست ايية يانتشام ال ر 51جديل 

 الـعبـــــــــــارة م
 صغٌرة متوسطة كبٌرة

الوزن 
 النسبً

شدة 
االستجا

 بة

الترت
 % ن % ن % ن ٌب

 
ٌاجات سوق العمل لبل  تستجٌب الجامعة الحت

 منافسٌها
 9 متوسطة 3096 2900 39 6009 11 909 1

 
الجامعة منتجات جدٌدة تناسب  توفر

 احتٌاجات المجتمع المحل0ً
 31 صغٌرة 3009 9209 29 0903 20 ــ ـــ

 
ترصد الجامعة التغٌرات الحادثة فً 

المجتمع الخارجً لالستفادة من الفرص 
 المتاحة0

 9 متوسطة 2033 3300 6 6009 11 2109 32

 
تمدم الجامعة برامج تدرٌبٌة حدٌثة 

عن مثٌالتها فً الجامعات لألفراد تمٌزها 
 األخرى0

 0 متوسطة 2039 3300 6 9000 11 2900 39

 
تعمل الجامعة على تحدٌث بنٌتها 

 التكنولوجٌة وفك مستجدات العصر0
 2 كبٌرة 2060 ـ ــ 1901 30 6009 11

 
تتمٌز الجامعة بتمدٌم العدٌد من 

التسهٌالت لجذب الطالب الوافدٌن 
 للدراسة بها0

 2 كبٌرة 2060 ــ ــ 1901 30 6009 11

 
تخطط الجامعة إلنشاء فروع لها فً 

 أماكن جدٌدة0
 9 صغٌرة 3092 0903 20 9209 29 ـ ـ

 
تسعى الجامعة لتحسٌن ترتٌبها فً 

 التصنٌفات العالمٌة للجامعات0
 3 كبٌرة 2096 ـ ـ 2109 32 9609 19

 
تمدم الجامعة استشارات علمٌة للمصانع 

 ت رسمٌة0والشركات وفما لتعالدا
 9 متوسطة 2033 2109 32 0302 23 1901 30

 
تطور الجامعة خدماتها وفما الحتٌاجات 

 المجتمع0
 9 متوسطة 2033 ـ ـ 0002 09 3300 6

 
تهتم األهداف االستراتٌجٌة للجامعة 

 بكٌفٌة اغتنام الفرص المتاحة بالمجتمع0
 9 متوسطة 3096 0903 20 2900 39 2109 32

 
ٌة على المستوى ترصد الجامعة ال رات العالم تٌغ

 االلتصادي
 9 متوسطة 3096 0903 20 2900 39 2109 32

 
تموم الجامعة بالبحث المستمر عن 

 االمكانات الجدٌدة للنمو والتطور0
 6 متوسطة 3000 2900 39 9209 29 3906 9

 
تنتهز الجامعة الفرص الرٌادٌة وتحولها 

 إلى أعمال ومشروعات رٌادٌة0
 0 متوسطة 3091 9209 29 2109 32 2109 32

 
تعمد الجامعة بروتوكوالت تعاون مع 

الخبراء المتخصصٌن فً المشروعات 
 الرٌادٌة0

 1 متوسطة 2029 ـ ـ 9106 16 2900 39

 ـ متوسطة 2010 المحور ككل
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 يتزد مؽ الجديل الدابم ما يمي:
   لخاصتتتة ( اتتتي السر  تتتة ا يلتتت  متتتؽ اةتتت  التتتؾ ن الشدتتتلي  يا<جتتتااا الع تتتارس رمتتتؼ

  اةت  تذجيت نجتؾد الجامعتة لتحدتةؽ  ر ةلتتا اتي الترتشي اا العالسيتة لمجامعتااب
يربستتتا يرجتتتت  لتتتػ التتت   ( يدرجتتتتع كلةتتترس >= 8ارتتتمل عمتتت  ي ن  دتتتلي م تتتدارئ  

الجتتتؾد ال لةتترس التتتي  لتتبلتا الجامعتتة لتحدتتةؽ  ر ةلتتتا اتتي الترتتشي اا الديليتتة  اةتت  
جامعتتة اتتي مظتتات "العمتتؾم  11:-915ٌصتتش ل جامعتتة بشتتي ستتؾيف ةتتسؽ أازتتل 

ال ةاياييتتتتة" ديليتتتتاا يا يلتتتت  عمتتتت  مدتتتتتؾج الجامعتتتتاا السرتتتترية بترتتتتشيف التتتتتايساا 
ناشةااة ال  ارؾل الجامعة عم   ر ة  مت تدم عتالسي ياً تا لمترتشيف ااست ا ي 

جامعتتتة عمتتت   11=8التتتبج أعتتتدةا متتتؽ اازتتتل  "Webometrics" يي ستتتتريكس 
متؽ اجستالي يسدتة يعذترين ألتف جامعتة  <815مدتؾج العالؼ اي  رشيف يشاير 

مركتتتتا اتتتتي الترتتتتشيف م ار تتتتة  581عمتتتت  مدتتتتتؾج العتتتتالؼا اةتتتت  م تتتتاا الجامعتتتتة 
السركتتا ا يل محميتتًا كرازتتل جامعتتة  تتانةا يديمتتل   نتتا عؾام الدتتان ةا يارتتدا

عالسيتتتتاا  5111 -15?لمستتتترس ا يلتتتت   رتتتتشيف  تتتتشغتالا ا تتتتان  ر ةلتتتتتا متتتتا بتتتتةؽ 
 11; -15:اي العمؾم الليظريةا ي 911-815اي الرياةيااا ي 1;5 -515ي

اتتتتتتتي العمتتتتتتتؾم الرتتتتتتتةدليةا ةتتتتتتتبا ناشةتتتتتتتااة إلتتتتتتت  إدراه الجامعتتتتتتتة بترتتتتتتتشيف ال ةتتتتتتتؾ 
 عم  مدتؾج العالؼ العربي. 551 -515يارمل عم   ر ة   "QS"  إس

 )مهقع جامعة بشي سهيف 
.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60467&cat_id=1http://www) 

   يالخاصتتة نا جتتائ الجامعتتة  حتتؾ  حتتدي  بشةتتتتا الت شؾلؾجيتتة ;جتتااا الع تتارس رمتتؼ )
( يالخاصتتتة بت تتتديؼ الجامعتتتة العديتتتد متتتؽ >ياتتتم مدتتتتجداا العرتتتر  يالع تتتارس رمتتتؼ  

 التدتتتي ا لجتتبا الظتت ا الؾااتتديؽ لمدراستتة اتتي التر ةتت  الثتتا ي معتتًا بتتؾ ن  دتتلي
  يربسا   ؾن الع ارس الدادسة  سل ًا اي الخامدة  ام ي   ؾم الجامعة (:>.8كلةر  

بتحدي  بشةتتا الت شؾلؾجية ابد لتا مؽ ال حت  عتؽ مرتادر  سؾيتل جديتدئ مشتتا متا 
يتتتتؼ  حرتتتةمع متتتؽ رستتتؾم لتعمتتتيؼ الظتتت ا نةتتتر السرتتتريةؽ  يمستتتا يؤكتتتد  لتتتػ أيزتتتًا 

( طالتت  <89ي ستتؾيف إلتت  أكثتتر متتؽ  ار  تتات أعتتداد الظتت ا الؾااتتديؽ نجامعتتة بشتت

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60467&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60467&cat_id=1
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مركا  غؼ السعمؾماا اادارية نجامعة بشي )م. >815يطال ة نكمياا الجامعة عام 
 (9  <815سؾيف 

   اتتي  ر ةتت  يااتتد يةتتؾ التر ةتت  الختتامس بتتؾ ن  دتتلي 51  ?  9جتتااا الع تتاراا )
(  يةتتتبئ الع تتتاراا ياصتتتة نستانعتتتة الجامعتتتة لمتغةتتتراا الحادثتتتة اتتتي 8.55متؾستتتإل  

سجتست الخارجي ل ست ادس مؽ ال ر  الستااة  ي  تديؼ الجامعتة استذتاراا عمسيتة ال
لمسرتتتتتا ت يالذتتتتتتركاا يا تتتتتا لتعامتتتتتتداا رستتتتتسية  ي ظتتتتتتؾير الجامعتتتتتة يتتتتتتدما تا يا تتتتتتا 
ااتياجتتاا السجتستتت  يربستتا  عتتد الع ار تتان التاستتعة يالعا تترس  تيجتتة لمع تتارس الثالثتتة  

السرااتتل ال  متتة لمت اعتتل متتت ستتؾق  ارصتتد التغةتتراا الحادثتتة اتتي السجتستتت متتؽ أةتتؼ
العستتل نستتا نتتع متتؽ مرتتا ت ي تتركاا  كستتا أ تتتا أيزتتًا يظتتؾس ةامتتة لتظتتؾير يتتدماا 
الجامعتتة ياتتم ااتياجتتاا السجتستتت  ياصتتة إ ا كا تتل الجامعتتة  تتتتؼ بتترأل عس يتتتا 

 ي  ؾم نالحرؾل عم   غبية راجعة ناستسرار مؽ السجتست الخارجي.  
   اي التر ة  الدانت معًا بتؾ ن  دتلي متؾستإل م تدارئ  (58  55  5جااا الع اراا

ا ةتدا     يمؽ الؾاةد أن ةبئ الع اراا الث ق مترانظة معًا  اتإ ا كا تل(>=.5 
ااستتترا يجية لمجامعتتة  تتتتؼ نانتشتتام ال تتر  الستااتتة نتتالسجتست اتتإن الجامعتتة ستتت ؾم 

ستتل  متتؽ برصتتد التغةتتراا الحادثتتة عمتت  السدتتتؾج اامترتتادل  ياصتتة اتتي ستتؾق الع
 أجل ااستجانة ااتياجاا ةبا الدؾق ملل نامي السشاادةؽ.

   اي  ر ة  متؾسإل بؾ ن  دتلي ;5  :5  59  :جااا معغؼ الع اراا ا يرج )
يةتي   تاراا ياصتة  ذتةر ( عم  التر ةت   =8.5  ?8.8  1=.5  <<.5م دارئ  

للاتتراد  سةاةتتا  إلتت  ااجتتة الجامعتتة إلتت   يتتادس اةتسامتتتا بت تتديؼ بتتراما  دريليتتة اديثتتة
عؽ مثي  تا اي الجامعاا ا يرج يالتركةا عم  ا تتا  ال ر  الرياديتة ي حؾيمتتا 
إل  أعسال يمذريعاا ريادية  ازً  عؽ ااجتتا إل  ع د السايتد متؽ بري ؾكتؾاا 
التعتتاين متتت الخلتتراا الستخررتتةؽ اتتي السذتتريعاا الرياديتتة  ي ظلي تتتا اعميتتًا عمتت  

ؾصؾل إل  مدتؾج مر  ت متؽ الشستؾ يالتظتؾر نجامعتة بشتي مؽ أجل ال أرض الؾامت 
 سؾيف.

  جتتااا الع تتارس الثا يتتة يالع تتارس الدتتانعة اتتي التتتر ةلةؽ العا تتر يالتاستتت بتتؾ ن  دتتلي
( عمتت  التر ةتت   يةتتؾ متتا يؤكتتد يجتتؾد مرتتؾر اتتي 8;.5  =:.5صتتغةر  تتراي  بتتةؽ  
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معتتتتة لايتتتتادس دير الجامعتتتتة  حتتتتؾ يدمتتتتة السجتستتتتت ي شسيتتتتة اللةرتتتتة  ييؤكتتتتد ااجتتتتة الجا
اةتسامتتتتتتا نتتتتتالسجتست الختتتتتارجي  ي لتتتتتػ نزتتتتتريرس  تتتتتؾاةر مشتجتتتتتاا جديتتتتتدس  شاستتتتت  
ااتياجتتتتاا السجتستتتتت السحمتتتتي  ي شاستتتت  التحتتتتؾل العتتتتالسي لمجامعتتتتاا  حتتتتؾ  ستتتتؾ ه 
الجامعتتاا اا تاجيتتتة التتتتي  ختتتدم اللةرتتتة يالسجتستتتت عمتتت  أيستتتت  ظتتتاق  بتتتل ي خظتتتإل 

 جديدس لسشتجا تا. ش ذاا اريت لتا اي أماكؽ جديدس   تد اةتا أسؾاق
 السحهر الثالث: تحسل السخاطر:

نعد اداا   راراا استجاناا أاراد العةشة اؾل محؾر  حسل السختاطر  يالشدت  
 السرؾية يالؾ ن الشدلي  كا ل الشتايا كسا اي الجديل التالي:

 ( استجاناا أاراد العةشة اؾل محؾر  حسل السخاطر55جديل  
 الـعبـــــــــــارة م

 صغٌرة متوسطة كبٌرة
الوزن 
 النسبً

شدة 
االستجا

 بة
ب  الترٌت

 % ن % ن % ن

 
تستثمر الجامعة فً التكنولوجٌا 
عالٌة التمنٌة لتحسٌن الخدمات 

 الممدمة للمجتمع.
 9 صغٌرة 1.58 47.1 24 47.1 24 5.9 3

ٌئة ذات   تتخذ الجامعة لرارات جر
ٌمها.  مخاطرة ًف تطب

 4 متوسطة 1.82 47.1 24 23.5 12 29.4 15

تتحمل الجامعة خسارة على المدى  
 المرٌب لتحٌك نجاحات بعٌدة المدى

 6 متوسطة 1.7 35.3 18 58.8 31 5.9 3

تدخل الجامعة فً مشروعات  
 مرتفعة العوائد عالٌة المخاطر.

 11 صغٌرة 1.47 52.9 27 47.1 24 ــ ــ

تسعى الجامعة لتنوٌع مصادر  
 ولة.تموٌلها بعٌدا عن كاهل الد

 2 متوسطة 2.29 17.6 9 35.3 18 47.1 24

 
تتكٌف الجامعة سرٌعا بعد فشل 

تطبٌك بعض المرارات 
 والمشروعات.

 8 صغٌرة 1.64 35.3 18 64.7 33 ــ ــ

 
تتعامل الجامعة مع فشل بعض 

المشروعات على أنه فرصة جدٌدة 
 للتعلم من األخطاء.

 5 متوسطة 1.76 29.4 15 64.7 33 5.9 3

الجامعة بعض االستراتٌجٌات  تطرح 
 لمواجهة خطر المنافسٌن.

 4 متوسطة 1.82 29.4 15 58.8 31 11.8 6

تشجع الجامعة األبحاث العلمٌة  
 الجدٌدة دون الخوف من المخاطر.

 1 كبٌرة 2.64 ــ ــ 35.3 18 64.7 33

 
تتخذ الجامعة  لراراتها بناء على 
دراسة  وتحلٌل المعطٌات بشكل 

 دلٌك.
 3 متوسطة 2.23 11.8 6 52.9 27 35.3 18

تعتمد الجامعة على فرق عمل  
 خاصة إلدارة المخاطر واألزمات.

 7 صغٌرة 1.64 47.1 24 41.2 21 11.8 6

تهتم األهداف االستراتٌجٌة للجامعة  
 بكٌفٌة مواجهة المخاطر المحتملة.

 5 متوسطة 1.76 35.3 18 52.9 27 11.8 6

 ـ متوسطة 1.86 المحور ككل
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 يتزد مؽ الجديل الدابم ما يمي:
( اتتتتي السر  تتتتة ا يلتتت  متتتتؽ اةتتتت  التتتؾ ن الشدتتتتلي  يالخاصتتتتة ?جتتتااا الع تتتتارس رمتتتؼ   -

  اة  ارمل تذجيت الجامعة للنحاق العمسية الجديدس دين الخؾ  مؽ السخاطرب
يربستا يعتؾد التذتجيت عمت  ا نحتاق  ( يدرجتتع كلةترس :> 8عم  ي ن  دتلي م تدارئ  

 ص التسؾيل أي التجتةااا ال  الدعؼ السالي ال لةتر التبل  رصتدئ دين الخؾ  مؽ  
الجامعتتة للنحتتاق العمسيتتة الديليتتة  متتؽ أجتتل يةتتت الجامعتتة اتتي صتت ؾ  الجامعتتاا 
الست دمة  ازً  عتؽ  يتادس التدعؼ الدياستي لمتعمتيؼ اتي ال تترس الحاليتة  ارصت حل كتل 

 مجااا ال ح  متااة لمجسيت دين ةغؾط  سياسية.
(  ?8.8( اتتتي السر  تتتة الثا يتتتة بتتتؾ ن  دتتتلي متؾستتتإل م تتتدارئ  ; تتتارس رمتتتؼ  جتتتااا الع -

يالخاصتتتة ندتتتعي الجامعتتتة لتشؾيتتتت مرتتتادر  سؾيمتتتتا نعةتتتدًا عتتتؽ كاةتتتل الديلتتتة  يربستتتا 
التتت  التؾستتتت ال لةتتتر اتتتي مشذتتتآا الجامعتتتة يدعتتتؼ ال حتتت  العمستتتي ي مامتتتة يرجتتتت  لتتتػ 

لمت  ةر اي مرادر  سؾيتل مسا دات يياداا الجامعة العديد مؽ السؤ سراا يالشدياا  
جديدس نعةدس عؽ كاةل الديلة  مشتا عم  سلةل السثال ييام الجامعة نإ ذاا صتشديق 

 م.8159 ؾاسلر  >8( بتاريخ <?لمؾمف ال حثي اي مجمس الجامعة رمؼ  
( اي السر  ة الرانعة معتًا بتؾ ن  دتلي متؾستإل م تدارئ <( يرمؼ  8جااا الع ارس رمؼ   -

  الجامعتتة استتترا يجياا جديتتدس لسؾاجتتتة يظتتر السشاادتتةؽ  نظتتر يالخاصتتة (  8<.5 
مثتل: إ ذتاا كميتاا  لسا  تخبئ الجامعة مؽ مراراا جريرة  اا مخاطرس اي  ظلي تا تيجة 

يبراما جديدس نةر مرلؾاة نالسجتست السحم   يل شتا  مل  ااتياجاا الدؾق العتالسي 
عمتتتؾم ا رض  يعمتتتؾم الس اتتتة مثتتتل: كميتتتة الدراستتتاا العميتتتا لمعمتتتؾم الست دمتتتة  يكميتتتة 

 ي  شؾلؾجيا ال زاا  يعمؾم المةار يعمؾم  يل اااتياجاا الخاصة نةرةا. 
( اتي التر ةت  الختامس معتًا بتؾ ن  دتلي متؾستإل 58( يرمتؼ  =جااا الع ارس رمتؼ   -

(  اةت  إن  عامتل الجامعتة متت  اذتل نعتض السذتريعاا عمت  أ تتع >=.5م تدارئ  
لع تتتارس الدتتانعة  ييرجتتتت  لتتتػ إلتتت  اةتستتتام ا ةتتتدا  ارصتتة جديتتتدس لمتتتتعمؼ كستتتا اتتتي ا

 ااسترا يجية لمجامعة نسؾاجتة السخاطر. 
( اتتي مدتتتؾج متؾستتإل متتؽ اةتت  التتؾ ن الشدتتلي بتتدرجاا 51  9جتتااا الع تتار ةؽ   -

عم  التر ة   يمؽ الس ا  أيزًا أن الع تارس الثالثتة  تيجتة لمع تارس  (8.89  =.5 
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  م  السدج ال ري  لتحةم  جااتاا نعةتدس الستدجتحسل الجامعة لمخدارس عالعا رس ا
ملتتل ا ختتا   ي حمةتتل السعظيتتاا نذتتكل دمةتتم ربستتا يش تتت متتؽ اةتستتام الجامعتتة بدراستتة

 ال راراا.
( ا تتتد جتتتااا اتتتي مدتتتتؾياا متتتتريرس يبتتتؾ ن 55  >  :  5أمتتتا نالشدتتت ة لمع تتتاراا   -

 دتتتلي صتتتغةر  مستتتا يذتتتةر إلتتت  ةتتتعف  تتتديل الجامعتتتة اتتتي السذتتتريعاا مر  عتتتة 
ايتد عاليتة السختاطر  ييجتتؾد مذتك ا  عتؾق الجامعتة عتتؽ الت يتف الدتريت نعتتد العؾ 

اذتتتل  ظلةتتتم نعتتتض ال تتتراراا يالسذتتتريعاا  يةتتتعف اةتستتتام الجامعتتتة نعستتتل اتتترق 
يياتتتداا شدارس السختتتاطر يا  متتتاا  يةتتتعف استتتتثسار الجامعتتتة اتتتي الت شؾلؾجيتتتا 

اض مدتتؾج الريتادس عالية الت شية لتحدةؽ الخدماا الس دمة لمسجتست يبالتتالي ا خ ت
( متتد  ؾصتتمل 5  =815ااستتترا يجية لمجامعتتة ياصتتة يأن  تتتايا دراستتة  ا يتتؾبي 

إلتت  يجتتؾد ع متتة ار  تتاط ي تترثةر بتتةؽ  ح ةتتم اابتتدات الت شتتي اتتي ال ميتتاا ي ظلةتتم 
 الريادس ااسترا يجية بتا.

عشد اداا الؾ ن الشدلي لسحؾر   لل السخاطر ككل كا تل درجتتع متؾستظة يةتبا  -
 ( التي  ؾصمل إل    س الشتيجة   ري ًا.?=  8158مت دراسة  الخظة    يت م

 السحهر الرابع: التحالف االستراتيجي:
نعد اداا   تراراا استتجاناا أاتراد العةشتة اتؾل محتؾر التحال تاا ااستترا يجية  

 يالشد  السرؾية يالؾ ن الشدلي  كا ل الشتايا كسا اي الجديل التالي:
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 ( استجاناا أاراد العةشة اؾل محؾر التحالف ااسترا يجي58جديل  
 الـعبـــــــــــارة م

 صغٌرة متوسطة كبٌرة
الوزن 
 النسبً

شدة 
االستجا

 بة
ب  الترٌت

 % ن % ن % ن

 
تمٌم الجامعة تحالفات مع الحاضنات 
ك األبحاث  بالجامعات األخرى لتطٌب

 .العلمٌة
طةمتوس 1.76 47.1 24 29.4 15 23.5 12  7 

 
تعمد الجامعة مذكرات تفاهم مع 

مراكز البحوث و الجامعات المحلٌة 
 األخرى.

 2 متوسطة 2.23 ـ ـ 76.5 39 23.5 12

 
تبرم الجامعة شراكات دولٌة مع 

الجامعات األجنبٌة لنمل التكنولوجٌا 
 والمعارف المتطورة.

 3 متوسطة 2 23.5 12 52.9 27 23.5 12

 
ات ومنشآت تتعاون الجامعة مع المنظم

األعمال ًف سوق العمل لرصد 
ٌاجاتها الكمٌة من الخرٌجٌن.  احت

 7 متوسطة 1.76 23.5 12 76.5 39 ــ ــ

 
تعمل الجامعة على رصد المهارات 
الكٌفٌة الالزمة للخرٌجٌن بالتعاون 

 مع منشآت األعمال فً سوق العمل.
 7 متوسطة 1.76 29.4 15 64.7 33 5.9 3

الخدمات التً تستفٌد الجامعة من  
 تمدمها الجامعات األخرى.

 11 صغٌرة 1.52 52.9 27 41.2 21 5.9 3

 
تشرن الجامعة الشركات والمصانع  

 فً عملٌة تطوٌر خدماتها.
 6 متوسطة 1.82 23.5 12 71.6 36 5.9 3

 
تسعى الجامعة لتسوٌك أبحاثها 
العلمٌة لدى األطراف المعنٌة 

 بالمجتمع الخارجً.
 4 متوسطة 1.94 23.5 12 58.8 31 17.6 9

 
تمتلن الجامعة  شبكة  من العاللات 

الرسمٌة وغٌر الرسمٌة  مع 
 مإسسات المجتمع المدنً.

 5 متوسطة 1.88 23.5 12 64.7 33 11.8 6

 
انات  تموم الجامعة بتحدٌث لواعد الٌب
الخاصة بالمستفٌدٌن من خدماتها ًف 

 المجتمع الخارجً باستمرار
 9 صغٌرة 1.58 47.1 24 47.1 24 5.9 3

 
 المطاع مع مإسسات تتعاون الجامعة

 التدرٌسٌة الممررات لربط الخاص
 .العملً بالوالع

 12 صغٌرة 1.17 88.2 45 5.9 3 5.9 3

 فً التدوٌل علً الجامعة تحرص 
 المشروعات. تنظٌم مجال

 8 متوسطة 1.7 29.4 15 71.6 36 ــ ــ

 
 رجال مع شراكاتها الجامعة تمٌم

 مشروعاتها تنفٌذ فً لاألعما
 .الرٌادٌة

 11 صغٌرة 1.41 58.8 31 41.2 21 ــ ــ

 
تهتم الجامعة بتوفٌر العدٌد من 

البعثات والمهمات العلمٌة للهٌئة 
 التدرٌسٌة.

 1 كبٌرة 2.35 ـ ــ 64.7 33 35.3 18

تضع الجامعة خطط بعٌدة المدى  
 لدعم التحالفات االستراتٌجٌة.

 6 متوسطة 1.82 23.5 12 71.6 36 5.9 3

 ــ متوسطة 1.78 المحور ككل

 يتزد مؽ الجديل الدابم ما يمي:
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( جتااا اتي التر ةت  ا يل متؽ اةت  التؾ ن الشدتلي  يبتؾ ن :5جااا الع ارس رمؼ   -
 ؤكتتد اةتستام الجامعتتة بتتتؾاةر العديتد متتؽ ال عثتتاا   يةتتي (;8.9 دتلي كلةتتر م تدارئ  

ستتا يرجتتت  لتتػ إلتت  متتا   تتؾم نتتع الجامعتتة متتؽ يالستستتاا العمسيتتة لمتةرتتة التدريدتتية  يرب
 دياا يير  عسل ديرية لتؾ ية ال ااثةؽ نكي ية الت دم لمسشد يال عثاا يطرق كتانة 

عتؽ الستشد الس دمتة متؽ   (DAAD)ال حؾق العمسية مثل ير ة عسل التةرتة االسا يتة
( التتتتتي Cheveningم  ي تتتتديس متتتتشد بر تتتتاما  تتتتي شا >815ستتتتلتسلر  >التةرتتتتة يتتتتؾم 

م  يير تتة عستتل كميتتة الدراستتاا العميتتا >815ستتلتسلر  ;8ا  اتتي الجامعتتة يتتؾم ع تتد
 تتتتتؾاسلر  ;( يتتتتؾم Erasmusلمعمتتتتؾم الست دمتتتتة لمتعريتتتتف بلر تتتتاما متتتتشد إيراستتتتسس  

  يير تتتتتة عستتتتتل متتتتتشد الدتتتتت ارس ا مريكيتتتتتة التتتتتتي ع تتتتتدا نسعتتتتتتد السذتتتتتريعاا =815
 م.<815يشاير  =8الرغةرس يالستؾسظة نالجامعة يؾم 

( اتتتتي التر ةتتتت  الدتتتتادس معتتتتًا بتتتتؾ ن  دتتتتلي متؾستتتتإل ;5  =ا رمتتتتؼ  جتتتتااا الع تتتتارا -
ديتتتؾل نعتتتض الذتتتركاا يالسرتتتا ت  اتتتي عسميتتتة  ظتتتؾير   يربستتتا يعتتتد (8<.5يدتتتايل 

الختدماا التتي أ تتارا إلةتتا الع تتارس الدتانعة متؽ  تتتايا يةتت الجامعتتة لخظتإل نعةتتدس 
الع تتارس الستتدج لتتدعؼ التحال تتاا ااستتترا يجية متتت ةتتبئ الذتتركاا يالسرتتا ت كستتا اتتي 

 الخامدة عذر. 
( اتتتي التر ةتتت  الدتتتانت معتتتًا بتتتؾ ن  دتتتلي متؾستتتإل م تتتدارئ ;  :  5جتتتااا الع تتتاراا   -

(  مستتا يذتتةر إلتت  مرتتؾر دير الجامعتتة اتتي إمامتتة  حال تتاا متتت الحاةتتشاا >=.5 
نالجامعتتتتاا ا يتتتترج لتظلةتتتتم ا نحتتتتاق العمسيتتتتة  يةتتتتعف التعتتتتاين متتتتت السشغستتتتاا 

 د اااتياجاا ال سية يال ي ية لمخريجةؽ.يمشذآا ا عسال اي سؾق العسل لرص
( بتتتؾ ن  دتتتلي متؾستتتإل 58  ?  <  9  8جتتتااا معغتتتؼ الع تتتاراا ا يتتترج أرمتتتام    -

( مستتا يذتتةر إلتت  ااجتتة الجامعتتة لع تتد السايتتد متتؽ متتبكراا 8.89  =.5 تتراي  بتتةؽ  
الت اةؼ يالذراكاا مت مراكا ال حؾق يالجامعاا السحمية يا جشليتة لش تل الت شؾلؾجيتا 

لسعتتتتتتار  الستظتتتتتتؾرس  ي تتتتتتد يؼ  تتتتتت كة  الع متتتتتتاا الرستتتتتتسية ينةتتتتتتر الرستتتتتتسية  متتتتتتت يا
السؤسدتتتتاا ا يتتتترج  ازتتتتً  عتتتتؽ ااجتتتتة الجامعتتتتة لتدتتتتؾيم أنحاثتتتتتا العمسيتتتتة لتتتتدج 

  شغيؼ مجال اي ا طرا  السعشية نالسجتست الخارجي  يالتؾست اي عسمياا التدييل
 السذريعاا.
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جتتتتااا اتتتتي مدتتتتتؾياا متتتتتريرس اتتتتي ( ا تتتتد 59  55  51  >أمتتتتا نالشدتتتت ة لمع تتتتاراا   -
ةتعف استت ادس  (  مستا يؤكتد8;.5  =5.5التر ة  يبؾ ن  دلي صغةر  راي  بتةؽ  

الجامعتتة متتؽ الختتدماا التتتي   تتدمتا الجامعتتاا ا يتترج  يمرتتؾر دير الجامعتتة اتتي 
 حتتدي  مؾاعتتد الليا تتاا الخاصتتة نالسدتتت ةديؽ متتؽ يتتدما تا اتتي السجتستتت الختتارجي  

 التدريدتية الس ترراا لتربإل الختا  ال ظتات مؤسدتاا متت يةتعف  عتاين الجامعتة
نعتض  لتش ةتب ا عستال رجتال متت الذتراكاا السشع تدس العسمي  ازتً  عتؽ  تدرس نالؾامت

 .الريادية نالجامعة السذريعاا
 السحهر الخامس : معهقات الريادة االستراتيجية

نعتتتتتد ادتتتتتاا   تتتتتراراا استتتتتتجاناا أاتتتتتراد العةشتتتتتة اتتتتتؾل محتتتتتؾر معؾمتتتتتاا الريتتتتتادس 
 ااسترا يجية  يالشد  السرؾية يالؾ ن الشدلي  كا ل الشتايا كسا اي الجديل التالي:
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 ( استجاناا أاراد العةشة اؾل محؾر معؾماا الريادس ااسترا يجية59جديل  
 الـعبـــــــــــارة م

 صغٌرة متوسطة كبٌرة
الوزن 
 النسبً

شدة 
االستجا

 بة
ب  الترٌت

 % ن % ن % ن

 
المماومة االجتماعٌة لدى األفراد 

بالجامعة لألفكار الجدٌدة واالبتكار 
 والتغٌٌر.

 1 كبٌرة 2.58 5.9 3 29.4 15 64.7 33

 
جمود اللوائح المالٌة واالدارٌة  
 . وصعوبة  تجاوز البٌرولراطٌة

 3 كبٌرة 2.47 ـ ـ 52.9 27 47.1 24

 
صعوبة تحمٌك الجامعة لالستمالل 

 وب.المالً المطل
 3 كبٌرة 2.47 ـ ـ 52.9 27 47.1 24

 
ضعف المام الجهاز االداري بجمٌع 
جوانب الخطة االستراتٌجٌة للجامعة 

 وكٌفٌة تطبٌمها.
 1 كبٌرة 2.58 5.9 3 29.4 15 64.7 33

 
ة لتؤهٌل الجهاز  ٌٌب ضعف البرامج التدر

 االداري بالجامعة
 4 متوسطة 2.29 ـ ـ 71.6 36 29.4 15

 
نظمة حوافز مخصصة  للة توافر أ

لتشجٌع االبتكار واإلبداع  لدى 
 األفراد بالجامعة.

 7 متوسطة 2.1 5.9 3 88.2 45 5.9 3

 
محدودٌة المعلومات عن سوق العمل 

 واحتٌاجاته.
 6 متوسطة 2.17 5.9 3 71.6 36 23.5 12

 
 باكتشاف المختصٌن المنسمٌن عدد للة

 المبدعٌن. ورعاٌة الطالب
 5 متوسطة 2.23 5.9 3 64.7 33 29.4 15

 
 فً أعمال حاضنات وجود عدم

 الجامعة.
 1 كبٌرة 2.58 5.9 3 29.4 15 64.7 33

 
التوظٌف  علً الجامعة تركٌز دور

 العمل. فرص خلك بدال من
 4 متوسطة 2.29 ـ ـ 71.6 36 29.4 15

 
ضعف شبكة العاللات الخارجٌة 

 للجامعة.
 8 متوسطة 1.94 5.9 3 94.1 48 ـــ ــ

 
لمصور المعرفً لدى األفراد بؤهمٌة ا

 التوجه الرٌادي
 5 متوسطة 2.23 5.9 3 64.7 33 29.4 15

 
ضعف اهتمام الجامعة بالتشرٌعات 

 والموانٌن التً تحمً الملكٌة الفكرٌة.
 8 متوسطة 1.94 5.9 3 94.1 48 ـ ـ

 
لصور دور الجامعة ًف تموٌل األفكار 

ٌادٌة  والمشروعات الر
 9 متوسطة 1.82 41.2 21 35.3 18 23.5 12

 
ضعف اهتمام الجامعة بتنمٌة ثمافة 

 العمل الحر لدى الطالب.
 5 متوسطة 2.23 ـ ـ 76.5 39 23.5 12

 
للة لنوات النشر العلمً داخل 

 الجامعة.
 11 متوسطة 1.76 23.5 12 76.5 39 ـ ـ

 
عدم توفر لاعدة بٌانات باألفكار 

 الرٌادٌة بالجامعة.
 2 كبٌرة 2.52 5.9 3 35.3 18 58.8 31

 ـ متوسطة 2.24 المحور ككل

 يتزد مؽ الجديل الدابم ما يمي: 
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إن أ تتد السعؾمتتتاا التتتي  ؾاجتتتع الريتتتاد ااستتترا يجية لمجامعتتتة  تسثتتتل  يستتا جتتتاا اتتتي  -
الع تتاراا ا يلتت  يالرانعتتة يالتاستتعة  اةتت  جتتاايا جسيعتتًا اتتي التر ةتت  ا يل نتترعم  

ع اراا جسيعًا  ذةر إل  ار  تات م ايمتة ا اتراد (  يةبئ ال<;.8ي ن  دلي م دارئ  
نالجامعتتتة للا تتتار الجديتتتدس ياابت تتتار يالتغةةتتتر  كستتتا  ؤكتتتد ةتتتعف الستتتام الجتتتتا  

 اادارل نجسيت جؾا   الخظة ااسترا يجية لمجامعة يكي يتة  ظلي تتا  يأيزتًا عتدم
 الجامعة. اي أعسال ااةشاا يجؾد

ماعتتدس بيا تتاا نا ا تتار الرياديتتة نالجامعتتة  يتترج أاتتراد العةشتتة أيزتتًا  ن عتتدم  تتؾار  -
( يالتتتتي =5متتتؽ أكلتتتر معؾمتتتاا الريتتتادس ااستتتترا يجية  اةتتت  أ تتتارا الع تتتارس رمتتتؼ  

 (.8;.8جااا اي السر  ة الثا ية بؾ ن  دلي كلةر م دارئ  
( اتتي التر ةتت  الثالتت  معتتًا بتتؾ ن  دتتلي كلةتتر م تتدارئ 9  8رمتتؼ   جتتااا الع تتاراا  -

ع تتاراا إلت  أن جستتؾد المتتؾايد الساليتة يااداريتتة   يصتتعؾبة  (  ي ذتةر ةتتبئ ال=:.8 
صتعؾبة  ح ةتم الجامعتة ل ستت  ل الستالي ي   جاي  اللةريمراطية الرم ة نالجامعة 

السظمتتؾا متتؽ أةتتؼ معؾمتتاا  ح ةتتم الريتتادس ااستتترا يجية لمجامعتتة  يةتتبا يت تتم متتت 
سسارستتتتاا التتتتتي أكتتتدا عمتتتت  ا دتتتام ال (<51   8158 تتتتايا دراستتتتة  الغشتتتدير  

الجامعية نالشسظية اللةريمراطية  يال عد عؽ الديشاميكية  يةعف ااستجانة لعؾامل 
 التغةر العالسي أي السجتسعي نال  ااس يالدرعة السظمؾبة.

( اي التر ة  الرانت معًا يبؾ ن  دتلي متؾستإل  يالتتي 51  ;كسا جااا الع اراا   -
تتتا  اشدارل نالجامعتتة  ي ركةتتا  ذتتةر إلتت  أن ةتتعف اللتتراما التدريليتتة لترةةتتل الج

العستل متؽ السعؾمتاا التتي يجت   ار  يمم التؾعيف بدا مؽ عمي الجامعة دير
 التغم  عمةتا.

( اتتتي التر ةتتت  الختتتامس معتتتًا بتتتؾ ن  دتتتلي متؾستتتإل  ;5  58  <جتتتااا الع تتتاراا   -
السلتدعةؽ   يرعايتة الظت ا ناكتذتا  السخترتةؽ السشدت ةؽ عتدد يالخاصتة ن متة

اتتتتي لتتتتدج ا اتتتراد نرةسيتتتتة التؾجتتتتع الريتتتادل  يأيزتتتتًا ةتتتتعف اةتستتتتام يال رتتتؾر السعر 
 الجامعة بتشسية ث ااة العسل الحر لدج الظ ا. 

( يالخاصتتتتتتان ن رتتتتتؾر دير الجامعتتتتتة اتتتتتي  سؾيتتتتتل >5  :5أمتتتتتا الع ار تتتتتان رمتتتتتؼ   -
السذتتتريعاا ال حثيتتتة يممتتتة مشتتتؾاا الشذتتتر العمستتتي دايتتتل الجامعتتتة  ا تتتد كا تتتتا أمتتتل 
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الشدتلي مستا يعشتي مدتاةستتسا نذتكل ةتعيف اتي إعامتة  الع اراا مؽ اة  التؾ ن 
 ح ةتتتم الريتتتادس ااستتتترا يجية  يربستتتا يرجتتتت  لتتتػ إلتتت  كثتتترس عتتتدد السجتتت ا العمسيتتتة 
نالجامعتتتتة  ياصتتتتة يأن معغتتتتؼ ال ميتتتتاا أصتتتت د لتتتتتا مجتتتت ا عمسيتتتتة ياصتتتتة بتتتتتا  
إةتااة إلت  اةتستتام الجامعتة بتسؾيتل السذتتريعاا ال حثيتة  ي يتادس التتدعؼ الس تدم متتؽ 

 ادس  سؾيل السذريعاا نالجامعة لم ااثةؽ.ي 
 ممخص أىم الشتائج:

  جتتتااا  تتتتايا ادتتتاا التتتؾ ن الشدتتتلي ل تتتل محتتتؾر ككتتتل  يلمريتتتادس ااستتتترا يجية ككتتتل
 :نسحايرةا ا ربعة  ي ر ة  ةبئ السحاير مؽ اة  الؾ ن الشدلي كسا يمي

 (  ر ة  السحاير مؽ اة  الؾ ن الشدلي:5جديل  
 الترتٌب شدة االستجابة النسبًالوزن  موضوعه المحور

 2 متوسطة 1.96 اإلبداع واالبتكار. األول
 1 متوسطة 2.14 االستبالٌة واغتنام الفرص. الثانً
 3 متوسطة 1.86 تحمل المخاطر. الثالث
 4 متوسطة 1.78 التحالف االستراتٌجً. الرابع

 ـ متوسطة 1.91 مستوى الرٌادة االستراتٌجٌة للجامعة

 ـ متوسطة 2.24 ولات الرٌادة االستراتٌجٌةمع الخامس

  يتزد مؽ الجديل أن جسيتت السحتاير مؾجتؾدس اتي الجامعتة نسدتتؾج متؾستإل  يل تؽ
 ختمتتف  يستتا بةشتتتا ايت اتتًا ندتتيظًا اتتي التتؾ ن الشدتتلي  اةتت  جتتاا محتتؾر ااستتت ايية 

يجتؾدًا  يانتشام ال ر  اي السر  ة ا يل   بةشسا كان أمل محاير الريادس ااسترا يجية
نالجامعتتتة محتتتؾر التحتتتالف ااستتتترا يجي  كستتتا جتتتاا التتتؾ ن الشدتتتلي لمسعؾمتتتاا الريتتتادس 
ااستتترا يجية أيزتتًا بدرجتتة متؾستتظة  مستتا يؤكتتد ااجتتة الجامعتتة إلتت   يتتادس ااةتستتام 

 نالريادس ااسترا يجية يال ح  عؽ امؾل لسؾاجتة ةبئ السعؾماا.
  ا يجية لجامعتتة  بشتتي ستتؾيف اتتي كستتا ا زتتد أ تتع نعتتد ادتتاا مدتتتؾج الريتتادس ااستتتر

( يةتتتؾ مدتتتتؾل نةتتتر 5?.5محايرةتتتا ا ربعتتتة جتتتااا متؾستتتظة أيزتتتًا بتتتؾ ن  دتتتلي  
 El مشاس  لسا  دع  الجامعة إل   حلي ع  ييت م  لتػ متت متا أكد تع  تتايا دراستة 

Hadidi and Kirby, 2015, 156) مستا ي تترض عمت  جامعتة بشتي ستتؾيف  )
جتل الشتتؾض بتتبا السدتتؾج إلت  مر  تة  ؤةمتتا ةريرس  ببل السايد مؽ الجتتؾد متؽ أ

لمسشاادتتتة اامميسيتتتة يالعالسيتتتة  ي زتتتعتا اتتتي مرتتتا  الجامعتتتاا الست دمتتتة  يةتتتبا متتتا 
 سؾ  يدع   سؾ ه ادايم الت شؾلؾجيا إل   حلي ع. 
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 : خلصة الشتائج والرؤية السقترحة
 ( استخلصات الدراسة السيدانية:8)

يا الدراستتتة السةدا يتتتة لؾامتتتت يمعؾمتتتاا الريتتتادس مستتتا ستتتلم يتزتتتد متتتؽ  حمةتتتل  تتتتا       
 ااسترا يجية نجامعة بشي سؾيف أن:

 بالشدبة لمسحهر االول: االبتكار واالبدا, (7
إن متتؽ أةتتؼ متتتا  تسةتتا نتتع جامعتتتة بشتتي ستتتؾيف كش تتاط متتؾس متتتتؾارس داعستتة ل بت تتتار )أ(  

 ياابدات ما يمي:
 لعسل.استحداق الجامعة  خرراا جديدس  شاس  ااتياجاا سؾق ا -
 ذتتتجيت الجامعتتتة لمشذتتتر العمستتتي لمسذتتتريعاا ال حثيتتتة ال ايستتتة عمتتت  الت شؾلؾجيتتتا  -

 ياابت ار.
 ا( بةشستتتا كا تتتل أمتتتل الع تتتاراا متتتؽ اةتتت  التتتؾ ن الشدتتتلي يالتتتتي  ذتتتةر التتت  أةتتتؼ   تتتاط 

 الزعف يال رؾر نالجامعة اي السحؾر اايل ما يمي:
 يؽ لمعسل بتا.ةعف سعي الجامعة است ظاا ا سا بس السلدعةؽ يالسلت ر  -
  درس  ح ا الجامعة العاممةؽ  يل ا ا ار السلدعة. -

 ه( اتتي اتتةؽ جتتااا معغتتؼ الع تتاراا ا يتترج اتتي مدتتتؾج متؾستتإل ي حتتتاه إلتت   تتد يؼ 
 يكان أةستا:

ممة  ذجت الجامعة لتةرة التدريس عم  يةت م رراا يأسالة    ؾيؼ مايستة عمت   -
 اابت ار ياشبدات.

ةةتتل الستشتتي السدتتتسر لمجتتتا  اشدارل لراتتت متتدرا تؼ ةتتعف اةتستتام الجامعتتة نالتر -
 اابدا ية.

ةتتتعف  ركةتتتا ا ةتتتدا  ااستتتترا يجية لمجامعتتتة عمتتت   ذتتتجيت اابت تتتار ياشبتتتدات   -
 لدج ا اراد.

ير   –متتتؤ سراا  –ممتتتة ا  ذتتتظة الداعستتتة ل بت تتتار ياشبتتتدات نالجامعتتتة   تتتدياا  -
 عسل(

 عاية الظ ا السلدعةؽ.ممة استخدام الجامعة استرا يجياا اكتذا  ير  -
 ممة اةتسام الجامعة نالخظإل ااسترا يجية الداعسة ل بت ار ياشبدات. -
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 بالشدبة لمسحهر الثاني: انتشام الفرص (8
مؽ أةؼ ما  تسةا نع جامعة بشي سؾيف كش اط مؾس متتؾارس  ذتةر إلت  انتشتام ال تر  )أ( 

 ما يمي:
 ة لمجامعاا.سع  الجامعة لتحدةؽ  ر ةلتا اي الترشي اا العالسي -
  حدي  الجامعة للشةتتا الت شؾلؾجية يام مدتجداا العرر. -
   ديؼ العديد مؽ التدتي ا لجبا الظ ا الؾااديؽ لمدراسة بتا. -

 ا( بةشستتتا كا تتتل أمتتتل الع تتتاراا متتتؽ اةتتت  التتتؾ ن الشدتتتلي يالتتتتي  ذتتتةر التتت  أةتتتؼ   تتتاط 
 الزعف يال رؾر نالجامعة اي السحؾر الثا ي ما يمي:

 الجامعة بتؾاةر مشتجاا جديدس  شاس  ااتياجاا السجتست السحمي.عدم اةتسام  -
 عدم  خظيإل الجامعة ش ذاا اريت لتا اي أماكؽ جديدس. -

 ه( اتتي اتتةؽ جتتااا معغتتؼ الع تتاراا ا يتترج اتتي مدتتتؾج متؾستتإل ي حتتتاه إلتت   تتد يؼ 
 يكان أةستا:

 ةعف استجانة الجامعة ااتياجاا سؾق العسل ملل مشاادةتا -
ةتتتدا  ااستتتترا يجية لمجامعتتتة نكي يتتتة انتشتتتام ال تتتر  الستااتتتة ةتتتعف اةتستتتام ا  -

 نالسجتست.
 ةعف اةتسام الجامعة برصد التغةراا العالسية عم  السدتؾج اامترادل. -
ةتتتعف استتتتتغ ل الجامعتتتتة لم تتتتر  الرياديتتتة ي حؾيمتتتتتا إلتتتت  أعستتتتال يمذتتتتريعاا  -

 ريادية.
 لتظؾر.ةعف اةتسام الجامعة نال ح  عؽ اامكا اا الجديدس لمشسؾ يا -

 بالشدبة لمسحهر الثالث: السجازاة وتحسل السخاطر (9
مؽ أةؼ ما  تسةا نع جامعة بشي سؾيف كش اط مؾس متتؾارس  ذتةر إلت  ا جاةتتا  حتؾ )أ( 

 السجا اة ي حسل السخاطر ما يمي:
  ذجيت الجامعة للنحاق العمسية الجديدس دين الخؾ  مؽ السخاطر. -
 دا عؽ كاةل الديلة.سع  الجامعة لتشؾيت مرادر  سؾيمتا نعة -
 ا خا  الجامعة ل رارا تا بشاا عم  دراسة ي حمةل لمسعظياا نذكل دمةم. -
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 ا( كا ل أمتل الع تاراا متؽ اةت  التؾ ن الشدتلي  يالتتي  ذتةر الت  أةتؼ   تاط الزتعف 
 يال رؾر نالجامعة اي السحؾر الثال  ما يمي:

 ر. درس ديؾل الجامعة اي مذريعاا مر  عة العؾايد عالية السخاط -
ةتتتتعف استتتتتثساراا الجامعتتتتة اتتتتي الت شؾلؾجيتتتتا عاليتتتتة الت شيتتتتة لتحدتتتتةؽ الختتتتدماا  -

 الس دمة لمسجتست.
 ةعف   يف الجامعة سريعًا نعد اذل  ظلةم نعض ال راراا يالسذريعاا. -
 عدم اعتساد الجامعة عم  ارق عسل ياصة شدارس السخاطر يا  ماا. -

 حتتتتاه إلتتت   تتتد يؼ يكتتتان  ه( جتتتااا معغتتتؼ الع تتتاراا ا يتتترج اتتتي مدتتتتؾج متؾستتتإل ي 
 أةستا:

ةعف اةتسام الجامعة بتحسل يداير عم  السدج ال ري  لتحةتم  جااتاا نعةتدس  -
 السدج.

 ةعف است ادس الجامعة مؽ أيظايتا عشد اذل نعض السذريعاا. -
 ةعف اةتسام ا ةدا  ااسترا يجية لمجامعة نسؾاجتة السخاطر السحتسمة. -
  اا مخاطرس اي  ظلي تا. عاي  الجامعة عؽ ا خا  مراراا جريرة -
 ةعف اةتسام الجامعة بؾةت استرا يجياا لسؾاجتة يظر السشاادةؽ. -

 بالشدبة لمسحهر الرابع: التحالف االستراتيجي: (:
مؽ أةؼ ما  تسةا نع جامعة بشي سؾيف كش اط مؾس متؾارس اي  حال ا تا ااسترا يجية )أ( 

 ما يمي:
 يالستساا العمسية لمتةرة التدريدية.اةتسام الجامعة بتؾاةر العديد مؽ ال عثاا  -
اةتستتام الجامعتتة نعستتل متتبكراا   تتاةؼ متتت مراكتتا ال حتتؾق ي الجامعتتاا السحميتتة  -

 ا يرج.
 ا( كا ل أمتل الع تاراا متؽ اةت  التؾ ن الشدتلي  يالتتي  ذتةر الت  أةتؼ   تاط الزتعف 

 يال رؾر نالجامعة اي السحؾر الرانت ما يمي:
 ظتتات الختتا  لتتربإل الس تترراا التدريدتتية ةتتعف  عتتاين الجامعتتة متتت مؤسدتتاا ال -

 نالؾامت.
 ةعف امامة الذراكاا مت رجال ا عسال اي  ش ةب مذريعاا الجامعة الريادية. -
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 ةعف است ادس الجامعة مؽ الخدماا التي   دمتا الجامعاا ا يرج. -
 ةعف اةتسام الجامعة بتحدي  مؾاعد الليا اا الخاصة نالسدت ةديؽ مؽ يدما تا -

غتتؼ الع تتاراا ا يتترج اتتي مدتتتؾج متؾستتإل  ي حتتتاه إلتت   تتد يؼ  يكتتان  ه( جتتااا مع
 أةستا:

 ةعف اةتسام الجامعة نالتدييل اي مجال  شغيؼ السذريعاا. -
 ممة يجؾد  حال اا مت الحاةشاا نالجامعاا ا يرج لتظلةم ا نحاق العمسية. -
ةعف  عاين الجامعة متت السشغستاا يمشذتآا ا عستال اتي ستؾق العستل لرصتد  -

 جا تا ال سية يال ي ية مؽ الخريجةؽ.ااتيا
 ةعف ا را  الجامعة لمذركاا يالسرا ت  اي عسمية  ظؾير يدما تا. -
 ةعف اةتسام الجامعة بؾةت يظإل نعةدس السدج لدعؼ التحال اا ااسترا يجية. -
ةتتتتعف  تتتت كاا الع متتتتاا الرستتتتسية ينةتتتتر الرستتتتسية بتتتتةؽ الجامعتتتتة يمؤسدتتتتتاا  -

 السجتست السد ي
عتة بتدتؾيم أنحاثتتا العمسيتة لتدج ا طترا  السعشيتة نتالسجتست مرؾر اةتسام الجام -

 الخارجي.
 بالشدبة لمسحهر الخامس: معهقات الريادة االستراتيجية (;

  تسثل أةؼ معؾماا الريادس ااسترا يجية لمجامعة  يسا يمي:
 الس ايمة ااجتسا ية لدج ا اراد نالجامعة للا ار الجديدس ياابت ار يالتغةةر. -
م الجتتتتتا  اادارل نجؾا تتتت  الخظتتتتة ااستتتتترا يجية لمجامعتتتتة يكي يتتتتة ةتتتتعف إلستتتتا -

  ظلي تا.
 عدم يجؾد ااةشاا أعسال اي الجامعة. -
 عدم  ؾار ماعدس بيا اا نا ا ار الريادية نالجامعة. -
 جسؾد المؾايد السالية ياادارية  يصعؾبة   جاي  اللةريمراطية . -
 .صعؾبة  ح ةم الجامعة ل ست  ل السالي السظمؾا -
 ةعف اللراما التدريلية لترةةل الجتا  اادارل نالجامعة -
  ركةا دير الجامعة عمي التؾعيف بدا مؽ يمم ار  العسل. -
 ممة عدد السشد ةؽ السخترةؽ ناكتذا  يرعاية الظ ا السلدعةؽ. -
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 ال رؾر السعراي لدج ا اراد نرةسية التؾجع الريادل -
 ر لدج الظ ا. ةعف اةتسام الجامعة بتشسية ث ااة العسل الح -
 محديدية السعمؾماا عؽ سؾق العسل يااتياجا ع. -

السحهر الرابع: رؤية مقترحة إلنذاء حدائق التكشهلهجياا لتعزياز الرياادة االساتراتيجية 
 بجامعة بشي سهيف:

 دتتع  الرةيتتتة الس تراتتتة إلتتت  يةتتتت مجسؾعتتة متتتؽ اشجتتتراااا التتتتي يسكتتتؽ متتتؽ   
ؼ الريادس ااستترا يجية نجامعتة بشتي ستؾيف  ي تؼ ي لتا إ ذاا ادايم الت شؾلؾجيا  لتد ي

عرض الرةيتة الس تراتة عمت  مجسؾعتة متؽ الخلتراا لتحكيستتا  ي تؼ  عتديمتا يا تا  رايتتؼ 
ي ؾجةتتتا تؼ  ي ت تتؾن الرةيتتة الس تراتتة متتؽ أستتس الرةيتتة  يأةتتدااتا  يمتظم تتاا  ش ةتتبةا  

 يمعؾماا التظلةم  يسلل التغم  عمةتا.
 ترحة:أوال: أسس الرؤية السق

 تدتشد الرؤية السقترحة لسجسهعة من األسس والسرتكزات تتسثل فيسا يمي:    
اتسيتتتتة  ح ةتتتتم الذتتتتراكة متتتتا بتتتتةؽ السؤسدتتتتاا ا كاديسيتتتتة  الجامعتتتتة يالسراكتتتتا  .7

ال حثيتتتة( التتتتي  تتتتد  إلتتت  ال حتتت  يالتظتتتؾير  يبتتتةؽ السؤسدتتتاا الرتتتشا ية التتتتي 
 ة. تد  إل  اا تاه يالتدؾيم  يبةؽ السؤسداا الحكؾمي

 ح ةتتتتم جتتتتؾدس التعمتتتتتيؼ الجتتتتامعي السرتتتتترل ةتتتتريرس اتسيتتتتتة لتحدتتتتةؽ  ر ةتتتتت   .8
 جامعاا مرر اي الترشي اا العالسية.

 ةريرس  حؾيل اانحاق العمسية إل  مذاريت  ظليلية عم  أرض الؾامت. .9
ااجتتتة الجامعتتتة إلتتت   دتتتؾيم الت شؾلؾجيتتتا يا نحتتتاق العمسيتتتة لتتتدج السؤسدتتتاا  .:

 السعشية. 
يتتة دير الجامعتتة اتتي يدمتتتع يمتتدر تا عمتت  التعتتر  إيستتان السجتستتت نستتدج أةس .;

 عم  ااتياجا ع يمذك  ع  يكي ية   ديؼ امؾل يبدايل لتا.
 ؾجتتع السجتستتت  حتتؾ  عايتتا الريتتادس ااستتترا يجية  ي لتتػ متتؽ يتت ل  تتؾاةر بةرتتة  .>

 ذتتتجت عمتتت  اابتتتدات ياابت تتتار  يامتشتتتا  ال تتتر   ي حستتتل السختتتاطر  يامامتتتة 
 التحال اا ااسترا يجية.

 استثسار ا مثل لمسؾارد ال ذرية يالسادية نالجامعاا السررية. ا .=
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 ؾجع جامعة بشي سؾيف لتحدةؽ  ر ةلتا اتي الترتشي اا العالسيتة لمجامعتاا   .<
يكتتتتبلػ  عايتتتتا متتتتدر تا التشاادتتتتية محمًيتتتتا يعالسًيتتتتا  ي حؾلتتتتتا إلتتتت  جامعتتتتة رايتتتتدس 

 استرا يجًيا.
 اانيا: أىداف الرؤية السقترحة:

 سس الدان ة اإن الرةية الس تراة  دتتد  ما يمي:ا ظ مًا مؽ ا 
 التخظيإل ش ذاا ادايم الت شؾلؾجيا نجامعة بشي سؾيف. .7
 عايتتتتا الريتتتتادس ااستتتتترا يجية نجامعتتتتة بشتتتتي ستتتتؾيف نسختمتتتتف أنعادةتتتتا  اابتتتتدات  .8

التحتتتتتتتالف  - حستتتتتتتل السختتتتتتتاطر  -ااستتتتتتتت ايية يانتشتتتتتتتام ال تتتتتتتر   -ياابت تتتتتتتار
 ااسترا يجي(.

م  معؾماا الريادس ااسترا يجية نجامعة بشي ستؾيف نستا يةت  لياا لمتغم  ع .9
 يسكؽ الجامعة مؽ  ح ةم السةاس التشاادية السدتدامة.

 االثا: مكهنات الرؤية السقترحة:
 ت تتتؾن الرةيتتتة الس تراتتتة متتتؽ مكتتتؾ ةؽ أساستتتةؽ؛ ل تتتل مشتستتتا عشاصتتتر ار يتتتة يجتتت  

سثتتل أيلتستتا اتتي  ؾاةرةتتا لتظلةتتم  ستتؾ ه اتتدايم الت شؾلؾجيتتا نجامعتتة بشتتي ستتؾيف  يت
التخظيإل ش ذتاا مثتل ةتبئ الحتدايم  بةشستا يتسثتل ثا ةتستا اتي  ؾعيتف  متػ الحتدايم 

 اي  عايا الريادس ااسترا يجية نالجامعة  يةسا: 
 )أ( السكهن األول: التخطيط إلنذاء حدائق التكشهلهجيا:

  اق لزسان  جا  الحدي ة يش غي اا :تحديد األىداف العامة لمحدلقة التكشهلهجية .7
عم  ا ةدا  السرجتؾ  حلي تتا متؽ ا ذتاا الحدي تة  ييجت  أن   تؾن أةتدا  عامتة 
يمذتتتركة يمت تتم عمةتتتتا متتؽ الجتتتاا السدتتترؾلة عتتؽ ا ذتتاا الحدي تتتة مثتتل الجامعتتتة 

 يالذركاا السدترجرس يمؤسداا الرشاعة.
ي ر ي الجامعة اي السر  ة ا يل   ثؼ  حديد  تحديد  الذرةاء السؤسدين لمحدلقة: .8

ركاا السدتتتتتترجرس يعتتتتتددةا  يالحتتتتتر  عمتتتتت  ايتيتتتتتار الذتتتتتركاا الستخررتتتتتة الذتتتتت
يالستسةتتاس اتتتي مجتتتال  خرتتص الحدي تتتة  ي تتتؾاةر عؾامتتل الجتتتبا لمذتتتركاا الديليتتتة 

 يمتعددس الجشدياا  ات  يتدش   دييل الحدي ة.
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يجتت   حديتتد السكتتان التتبل ستتةتؼ إ ذتتاا ادي تتة الت شؾلؾجيتتا  اختيااار مهقااع الحدلقااة: .9
  يع إما:

 حرم الجامعيدايل ال -
 ياره الحرم الجامعي يل ؽ نال را مؽ الجامعة. -
ي حديتتتتد مم يتتتتة ا رض التتتتتتي ستتتتت ام عمةتتتتتتا ستتتتؾاا ستتتتتت ؾن لمجامعتتتتة اي لغةتتتتتر  -

 الجامعة  
 تتتتؾاةر يستتتتايل السؾاصتتتت ا ال  متتتتة نكااتتتتة أ تتتتكالتا اتتتتت   دتتتتتل عسميتتتتة   تتتتل  -

 السعراة يالت شؾلؾجيا إل  السؤسداا الرشا ية.
 ذتتتتتكل الحاةتتتتتشاا السكؾ تتتتتاا الرييدتتتتتية لحتتتتتتدايم  إنذااااااء حاضاااااشات األعساااااال: .:

الت شؾلؾجيتتتتا  اةتتتت   عستتتتل عمتتتت  ااتزتتتتان ا ا تتتتار اشبدا يتتتتة يالسلت تتتترس يرعايتتتتتتا  
يكتتتتبلػ السذتتتتريعاا التجاريتتتتة الرتتتتغةرس يالسلتديتتتتة لتتتترياد ا عستتتتال ي حؾيمتتتتتا إلتتتت  

مشتجتتتاا يتتتتؼ  دتتتؾي تا. ييرجتتتت  عتتتدد الحاةتتتشاا السظمتتتؾا إ ذتتتايع يأ ؾاعتتتتا إلتتت   
 مؽ الحدي ة يمتظم ا تا.التد  

يمعتتت  التيكتتتل التشغيستتتي ديرا ةامتتتا ا يسكتتتؽ  تحدياااد الييكااال التشعيساااي لمحدلقاااة: .;
ااستتتتغشاا عشتتتع  ييتسثتتتل اتتتي إمامتتتة الذتتتراكاا متتتت السؤسدتتتاا ا كاديسيتتتة  جتتتبا 
الذتتركاا الستخررتتتة عمتتت  التتتديؾل إلتتت  الحدي تتتة  ي حديتتتد الع متتتاا بةشتتتتا يبتتتةؽ 

 إل  جا    حديد ا  ذظة التي   ؾم بتا الحدي ة.الجامعاا يالسراكا ال حثية  
يت مف إ ذاا ادي ة   شؾلؾجية م الو طايمتة  تظمت  تحديد مرادر تسهيل الحدلقة:  .>

  شؾيت مرادر التسؾيل ما بةؽ:
التسؾيل الحكؾمي مؽ الديلة يال ظات الخا   اة  يسكؽ  خريص  د ة مؽ  -

الذركاا الخاصتة أي  تؾاةر  السؾا  ة العامة أي إةااة رسؾم محددس عم  أربا 
الزسا اا السظمؾبة لم تريض السرتر ية. كستا يسكتؽ ااستتعا ة بتلرعتاا رجتال 

 ا عسال  أي طر  نعض أستؼ الحدي ة لمليت
التسؾيل البا ي مؽ الجامعة: مؽ ي ل است ادس الجامعاا متؽ بتراااا اايتترات  -

عتتتداا يالسعامتتتل السسمؾكتتتة لتتتتا  يااستتتت ادس متتتؽ عايتتتد  تتترجةر نعتتتض ا اا يالس
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الخاصتتتتة نالجامعتتتتة  كستتتتا يسكتتتتؽ  خرتتتتيص جتتتتاا متتتتؽ الؾمتتتتف ال حثتتتتي الستتتتتا  
 نالجامعة لتسؾيل الحدايم.

ا  دتظيت ادايم الت شؾلؾجيا مؽ أداا متامتا بشجا  دين تهاير السرااق لمحدلقة:  .=
  ؾاةر مراام عالية الجؾدس   تسثل اي:

نعتتد  متتت  تتؾاةر يتتدماا   تت كاا إ تر تتل ااي تتة الدتترعة  يأجتتتاس الستتؤ سراا عتتؽ -
الرتتتتتتيا ة الديريتتتتتتة لتتتتتتتا  ي تتتتتتؾاةر ماعتتتتتتاا ل جتساعتتتتتتاا يالستتتتتتؤ سراا مظان تتتتتتة 

 لمسؾاص اا التشدسية الجةدس  يمعامل لمحاس  ا لي.
عسل لجشة لسراجعة مراام يمشذتآا الجامعتة ي حديتد متا يحتتاه إلت  إعتادس بشتاا  -

 أي  حدي . 
 ي ذسل   قة:تهاير خدمات الدكرتارية والسعمهمات داخل الحدل .<

يتتتتتتدماا الحاستتتتتتؾا يمعالجتتتتتتة الشرتتتتتتؾ   يالترتتتتتتؾير  يالظ اعتتتتتتة  يالتتتتتتتا ف   -
 يال اكس  

 يدماا ااستل ال ي شغيؼ السراس ا. -
يدماا اا رتال متت  ت كاا السعمؾمتاا الديليتة  ي تؾاةر الترجستة لمسعتام ا   -

 الديلية
 معمؾماا عؽ ا سعار يالسشاادةؽ اي الدؾق السحمي يالعالسي. -
ل يتتتتتتتا  نالحدي تتتتتتتة يتزتتتتتتتسؽ كااتتتتتتتة السعمؾمتتتتتتتاا عشتتتتتتتتا  يع تتتتتتتد  إصتتتتتتتدار دلةتتتتتتت -

 ااجتساعاا الخاصة نسؾع ي الحدي ة.
إن أةتؼ متا يسةتا اتدايم الت شؾلؾجيتا ةتؾ  تخريص مداحة خزراء ةبيرة لمحدلقاة: .?

السدتتاااا الخزتتراا التتتي  ؾجتتد اتتي السكتتان السلتتيؼ عمةتتتا  متتػ الحتتدايم  لتتبا يظمتتم 
 تتتتتيسكؽ  خرتتتتتيص  دتتتتت ة متتتتتؽ السدتتتتتاااا عمةتتتتتتا كمستتتتتة "اتتتتتدايم" أي "متشاةتتتتتاا"  

% ;5  يمد  تراي  الشد ة ما بتةؽ مؽ السدااة ال مية السخررة لمحدي ةالخزراا 
 % نالشد ة لسدااة أراةةتا. 1; -

 ختتتتص نسراجعتتتة الدتتتابم  يع تتتد  انذااااء وحااادة لمرياااادة االساااتراتيجية بالجامعاااة: .71
ية ا يرج  يكتبلػ مبكراا   اةؼ بةؽ الحدي ة ي مراكا ال حؾق ي الجامعاا السحم

 ايتيار مذاريت لمحاةشة يالذركاا السدترجرس لمحدي ة.
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ي ذتتكةل التيكتتل اادارل  عمتت  أن  اختيااار السااهظفين والعسااال داخاال الحدلقااة: .77
 يكؾ ؾا  اا ك ااس عالية يممسةؽ نرادق اا ساط التدريلية

يجية بجامعاة )ب(  السكهن الثاني: تهظيف حدلقة التكشهلهجيا لتعزيز الريادة االساترات
 بشي سهيف:

ي تتتتتر  أن يكتتتتؾن دير ادي تتتتة الت شؾلؾجيتتتتا اتتتتي  عايتتتتا الريتتتتادس ااستتتتترا يجية      
 نجامعة بشي سؾيف اي كل نعد مؽ أنعادةا علر السحاير التالية:

  تزسؽ اشجراااا الس تراة ما يمي:البعد األول: االبتكار واإلبدا,:  .7
ت تار يال حت  العمستي ل ااتة ال تااثةؽ اتي أن  ؾار الحدي ة بةرتة مح تاس لإلبتدات يااب -

 جسيت التخرراا.
لسلدعتتتتتة الجديتتتتتدس  يراتتتتتت اتتتتتر  أن   تتتتتؾم الحدي تتتتتة نااتزتتتتتان أصتتتتتحاا ا ا تتتتتار ا -

   ي  ديؼ الحؾااا لتؼ لتد يستؼ عم  ااستسرار. جااتا
أن   تتتؾم الحدي تتتة برعايتتتة مذتتتريعاا التختتتره الستسةتتتاس يالسلت تتترس لمظتتت ا  ي شسيتتتة  -

 لديتؼ. متاراا العسل الحر
أن  تتشغؼ الحدي تتة ديراا  دريليتتة نالتعتتاين متتت ياتتدس الريتتادس ااستتترا يجية نالجامعتتة  -

لتشسيتتة الستتؾارد ال ذتترية  ي تتدريلتؼ نذتتكل مدتتتسر عمتت  أاتتدق التظتتؾراا اتتي مجتتال 
 العسل ياش تاه.

ع تتد  تتتدياا يمتتؤ سراا لشذتتتر ي تتتد يؼ ث ااتتة اابت تتتار دايتتل الجامعتتتة ي مؤسدتتتاا  -
 السجتست السحمي.

ستتتتل  تتتتراكاا بتتتتةؽ الحدي تتتتة يجامعتتتتاا متتتتؽ ديل مختم تتتتة  ياستتتتت ظاا ا ستتتتا بس ع -
السلتتدعةؽ بتتتتا  ي  تتتديؼ التتدعؼ التتت  م ي تتتؾاةر السشتتتا  اابتتداعي لتتتتؼ  ل ستتتت ادس متتتؽ 

 يلرا تؼ ي دؾيم أنحاثتؼ.
ااتزتان يرعايتة الحدي تة لمسذتريعاا ال حثيتتة يبتراااا اايتترات ال ايستة عمت    تتل  -

ليتتة الت شيتة  ي  تتديؼ التتدعؼ التت  م لتظلي تتا لمسشاادتتة بتتتا اتتي ي دتؾيم الت شؾلؾجيتتا عا
 ااسؾاق العالسية.

أن   تتتتتتتتؾم الحدي تتتتتتتتة نتتتتتتتتالترييا يالتدتتتتتتتتؾيم  نحتتتتتتتتاق الساجدتتتتتتتتتةر يالتتتتتتتتدكتؾرائ  اا  -
 السؾةؾعاا اابت ارية ياابدا ية.
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 أن  تتؼ الخظة ااسترا يجية لمجامعة بتد يؼ اابت ار ياابدات نرؾرس أكلر. -
ةؽ الحدي تتتتتتتة الت شؾلؾجيتتتتتتتة يياتتتتتتتدس الريتتتتتتتادس ااستتتتتتتترا يجية اتتتتتتتي رصتتتتتتتد التعتتتتتتتاين بتتتتتتت -

 التخرراا الجديدس اي سؾق العسل  ياستحداق براما أكاديسية لتا نالجامعة.
  تزسؽ اشجراااا الس تراة ما يمي:البعد الثاني: االستبانية وانتشام الفرص:  .8
عتتتتاا يطتتتت ا أن   تتتتؾم الحدي تتتتة نالتتتتتدري  يالترةةتتتتل لدتتتتؾق العستتتتل لخريجتتتتي الجام -

 الدراساا العميا.
ع تتتد  تتتراكة بتتتةؽ الحدي تتتة يمؤسدتتتاا السجتستتتت لت تتتديؼ يتتتدماا يمشتجتتتاا مختم تتتة  -

  شاس  ااتياجاا السجتست السحمي السختم ة.
 ترتتتل الحدي تتتة نسؤسدتتتاا ستتتؾق العستتتل يمؤسدتتتاا التتتتدري   لتحديتتتد ااتياجتتتاا  -

 سؾق العسل ي ملةتتا.
عتتتتتة يالخلتتتتتراا الستخررتتتتتةؽ اتتتتتي ع تتتتتد بري ؾكتتتتتؾاا  عتتتتتاين بتتتتتةؽ الحدي تتتتتة يالجام -

 السذريعاا الريادية  ل ست ادس مؽ يلرا تؼ ي ؾاةر السشا  ال  م لتؼ.
أن  شتتتتتا الحدي تتتة ال تتتر  الرياديتتتة الستااتتتة ي  تتتدم التتتدعؼ ال امتتتل لتتترياد ا عستتتال  -

لتحؾيمتتتا إلتت  أعستتال يمذتتريعاا رياديتتة صتتغةرس أي متؾستتظة  ييتسثتتل ةتتبا التتدعؼ 
ذتتتتاراا  يالتدتتتتؾيم التتتت  م لتمتتتتػ السذتتتتريعاا  إلتتتت  جا تتتت  التسؾيتتتتل ال تتتتااي  يااست

   ديستا ةسا اا لمح اد عم  ا ؾق السم ية ال  رية لتمػ السذريعاا.
 تتؾاةر الحدي تتة استتترا يجية لمتشسيتتة الستشيتتة لمعتتاممةؽ بتتتا  ي لتتػ متتؽ يتت ل استتتخدام  -

 أادق ا سالة  التدريلية يالتثلي ية يالستشية.
 ر ة  الجامعة اي الترشي اا العالسية لمجامعاا  أن  دع  الحدي ة لتحدةؽ   -
 أن   دم الحدي ة استذاراا اشية لمذركاا يالسرا ت يا ا لتعامداا رسسية. -
أن  ركتتتتا ا ةتتتتدا  ااستتتتترا يجية لمجامعتتتتة عمتتتت  كي يتتتتة انتشتتتتام ال تتتتر  الستااتتتتة  -

نتتالسجتست الختتارجي نرتتؾرس أكلتتر  يكي يتتة  حؾيتتل  متتػ ال تتر  لسذتتريعاا جديتتدس 
 الحدايم الت شؾلؾجية  ي عسل عم   دؾي تا نرؾرس جةدس.  حتزشتا

  تزسؽ اشجراااا الس تراة ما يمي:البعد الثالث: تحسل السخاطر:  .9
ديتتؾل الحدي تتة اتتي مذتتريعاا مر  عتتة العؾايتتد  تزتتسؽ مختتاطرس عاليتتة  متتد  حستتل  -

 يدارس عم  السدج ال ري  يل شتا  ح م  جاااا نعةدس السدج.
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ت شؾلؾجيتا عاليتة الت شيتة لتحدتةؽ الختدماا الس دمتة لمسجتستت استثسار الحدي ة اتي ال -
 السحمي.

  رييا ي دؾيم ا نحاق العمسية الجديدس عالية السخاطرس. -
إ ذاا إدارس مخترة نإدارس ا  ماا ي حسل السخاطر  عمت  أن   تؾم بؾةتت نعتض  -

 ااسترا يجياا لسؾاجتة يظر السشاادةؽ.
السختم ة  مثل رجال ا عسال  يالسؤسداا إ ذاا يادس لجم  التسؾيل مؽ مرادرئ  -

 الرشا ية يالتجارية  م ابل التدؾيم لسشتجا تؼ دايل الحدي ة.
ييام يادس الريادس ااسترا يجية بدراسة مراراا الجامعة نذكل دمةتم  يعستل دراستاا  -

 جديج  عتسد عم   حمةل السعظياا يالسؾارد الستااة.
 تزسؽ اشجراااا الس تراة ما يمي: البعد الرابع: التحالف االستراتيجي:  .:
أن  لتتتيؼ الحدي تتتة  حال تتتاا متتتت الحاةتتتشاا نالجامعتتتاا ا يتتترج لتظلةتتتم ي دتتتؾيم  -

 ا نحاق العمسية.
 أن  ع د الحدي ة مبكراا   اةؼ مت مراكا ال حؾق يالجامعاا السحمية يا جشلية. -
لسعتتتار   لتتترم الحدي تتتة  تتتراكاا ديليتتتة متتتت الجامعتتتاا ا جشليتتتة لش تتتل الت شؾلؾجيتتتا يا -

 الستظؾرس.
 تعاين الحدي ة مت السشغساا يمشذآا ا عسال اي سؾق العسل لرصد ااتياجا تا  -

ال سية يال ي يتة متؽ الختريجةؽ  ي عستل عمت   تؾاار  متػ اااتياجتاا يتتي  تسا ت  
مخرجتتتاا الجامعتتتة متتتت ااتياجتتتاا ستتتؾق العستتتل  مستتتا يتتتشعكس  لتتتػ عمتتت   ظتتتؾير 

 مشغؾمة التعميؼ الجامعي.
ة عم  رصد الستاراا ال ي ية ال  مة لمخريجةؽ نالتعاين مت مشذتآا  عسل الجامع -

 ا عسال اي سؾق العسل.
التعاين مت السرا ت يالذركاا اتي  ظتؾير الختدماا الجامعيتة  متت ااستت ادس متؽ  -

 يدماا الجامعاا السحمية ا يرج.
 أن  دع  الحدي ة للشاا   كة مؽ الع ماا الرسسية ينةر الرستسية  متت مؤسدتاا -

 السجتست السد ي لتعايا التعاين بةؽ الظراةؽ.
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  تتؾم ياتتدس الريتتادس ااستتترا يجية نالجامعتتة نعستتل مؾاعتتد بيا تتاا ياصتتة نالسدتتت ةديؽ  -
 مؽ يدماا الجامعة اي السجتست الخارجي  يالعسل عم   حديثتا نر ة مدتسرس.

 تنتالؾام التدريدتية الس ترراا لتربإل الختا  ال ظتات متت مؤسدتاا  تعتاين الجامعتة -
 .العسمي

 السذريعاا ال حثية ي ظلي تا.  شغيؼ مجال اي التدييل عمي الحدي ة  حر  -
 تتتتتتؼ الجامعتتتتة بتتتتتؾاةر العديتتتتد متتتتؽ ال عثتتتتاا يالستستتتتاا العمسيتتتتة لمتةرتتتتة التدريدتتتتية  -

 يال ااثةؽ يالظ ا  اا ا ا ار العمسية السلدعة.
الستتدج لتتدعؼ  زتتت الحدي تتة نالتعتتاين متتت ياتتدس الريتتادس ااستتترا يجية يظتتإل نعةتتدس  -

 التحال اا ااسترا يجية السدت لمية بةؽ الجامعة يمؤسداا الرشاعة يالحكؾمة.
 رابعا: متطمبات تشفيذ الرؤية السقترحة: 

يعتسد  ش ةب الرةية الس تراة ش ذاا ادايم الت شؾلؾجيا لتعايتا الريتادس ااستترا يجية      
لل الذريت اي  ش ةبئ  مسا يتظم  نجامعة بشي سؾيف عم   تةرة اللةرة السشاس ة لبلػ م

 مجسؾعة مؽ الستظم اا ا ساسية يةي:
 ( متطمبات متعمقة باإلدارة الجام ية:7) 
 خرتتتتيص مؾا  تتتتة ستتتتشؾية م امتتتتة لش تتتتل ي دتتتتؾيم الت شؾلؾجيتتتتا عتتتتؽ طريتتتتم إ ذتتتتاا   -

 صشديق نال مياا  ياعمؼ عم   ؾاةر بدايل لسؾارد التسؾيل.
ترا  اتي مذتاريت نحثيتة مايستة عمت  اابت تار  ح ةا أعزاا ةةرة التدريس عم  اا  -

 يالت شؾلؾجيا  يالت دم بتا لمجتاا التسؾيمية الستخررة اي  لػ.
 ذتتتكةل لجشتتتة لستانعتتتة مذتتتاريت التختتتره  ي ؾجةتتتتتا لت تتتؾن   تتتارس عتتتؽ امتتتؾل عسميتتتة  -

لسذك ا مرا ت أي  ركاا مؾجؾدس نالسجتست السحمي  يرصد كااة الش  اا السالية 
  دتةل كااة ااجراااا السظمؾبة لتش ةبةا.ال  مة لتا  ي 

 دؾيم ال حؾق العمسية لدج الجتتاا السدتت ةدس محمًيتا يعالسًيتا  ي عايتا التريانإل بتةؽ  -
 الجامعة يالسؤسداا السجتست يالجتاا السدت ةدس.

  عةل يدماا الؾمف ال حثي  يالترييا لع إع مًيا  اتتي يدتاةؼ اتي  سؾيتل الحتدايم  -
 الت شؾلؾجية.



665 

التدعؼ الستالي لمسذتريعاا ال حثيتة  يالرستايل الجامعيتة  اا ااا تار السلدعتة    ؾاةر -
ي حستتتل    تتتاا  ذتتتر ال حتتتؾق العمسيتتتة  اا ااا تتتار الستسةتتتاس يالسلت تتترس اتتتي مجتتت ا 

 عالسية  اا معامل  رثةر كلةر.
العسل عم   شدةم العسل بتةؽ مراكتا ال حتؾق اتي الجامعتة يمثي  تتا اتي الجامعتاا  -

 ةل مشؾاا اا رال بةشتا  لزسان عدم اديق ا دياجية اي أدايتا.ا يرج  ي  ع
إمامتتتة  حال تتتاا بتتتةؽ الحاةتتتشاا دايتتتل الحدي تتتة الت شؾلؾجيتتتة يمثي  تتتتا نالجامعتتتاا  -

 .ا يرج  بتد  ااتزان يرعاية ا نحاق العمسية
إيجاد سياساا نحثية  ركا عم   ظلةم السثم  الحماي ي الث ثي الستسثل اي التربإل  -

 سؤسداا ااكاديسية  يمؤسداا الرشاعة  ياا تاه.بةؽ ال
 ذكةل لجشة برياستة ريتيس الجامعتة لستانعتة  حدتةؽ  ر ةت  الجامعتة اتي الترتشي اا  -

العالسيتتتة لمجامعتتتاا  يأن  زتتتت المجشتتتة بت ةتتتيؼ الجامعتتتة عمتتت  أستتتاس يجتتتؾد اتتتدايم 
ستؾع ةؽ بتتا    شؾلؾجية بتا  ي يادس عدد الذركاا الستسةاس التانعة لتا  ي يادس عدد ال

 يالت امل مت ا سؾاق اامميسية يالعالسية.
يالتتتبل يتتتشص عمتتتي"  8191الحتتتر  عمتتت   ح ةتتتم أةتتتدا  التعمتتتيؼ اتتتي رةيتتتة مرتتتر  -

ك ااس عالية لمعتاممةؽ نالسؤسدتاا الخاصتة ناابت تار ياابتدات"  يالعستل عمت  ار  تات 
  د ة العسالة السعتسدس عم  السعراة دايل الحدي ة الت شؾلؾجية. 

 دس عدد ا نحاق السشذؾرس اي مجال العمؾم يالت شؾلؾجيا يااستذرا  السدت لمي. يا -
 .استخدام استرا يجياا اديثة اكتذا  يرعاية الظ ا السلدعةؽ -
 ( متطمبات متعمقة بهزارة التعميم العالي:8)
يالتتتبل يتتتتشص عمتتتت "  8191العستتتل عمتتتت   ح ةتتتم أةتتتتدا  التعمتتتيؼ اتتتتي رةيتتتة مرتتتتر  -

ا لتشغتتتيؼ العمتتتؾم يالت شؾلؾجيتتتا ياابت تتتار نستتتا اتتتي  لتتتػ   تتتل إصتتتدار متتتؾا ةؽ ي ذتتتريعا
ي دتتؾيم الت شؾلؾجيتتا"  ي لتتػ متتؽ يتت ل ا ذتتاا مؤسدتتة  ختتتص بتتبلػ يالستسثمتتة اتتي 

 ادايم الت شؾلؾجيا.
يالتتبل يتشص عمت " بشتتاا  8191العستل عمت   ح ةتتم أةتدا  التعمتيؼ اتتي رةيتة مرتر  -

ابت تتتار يريتتتادس ا عستتتال اتتتي مختتتره  عميستتتي متتتادر عمتتت  الت  ةتتتر الش تتتدل ياشبتتتدات يا
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التعمتتيؼ الجتتامعي"  ي لتتػ متتتؽ يتت ل مؤ تتراا   تتدم الظم تتتة اتتي اامتحا تتاا السعشيتتتة 
 نلياس الت  ةر الش دل يال درس عم  اابت ار.

   عةل دير السؤسداا ا كاديسية اي الذراكة مت الحدي ة  -
 ا جشلية. ذجيت  دؾيم ا نحاق يالخدماا التي   دمتا الحدي ة لدج الجامعاا  -
  ؾاةر مرادر الليا اا لمتسؾيل ا جشلي  يم دار  لػ التسؾيل. -
  ؾاةر اؾااا مالية لتح ةم التعاين بةؽ الجامعة يمؤسداا الرشاعة. -
  رسيس ماعدس بيا اا اؾل اااتياجاا ال سية يال ي ية لمسؤسداا ندؾق العسل. -
 ؾق. ذجيت الس ادراا الحكؾمية يا ةمية شجراا الدراساا يال ح -
  رسيس ماعدس بيا اا لمسذريعاا ال حثية  ي مداد الجامعاا بتا. -
إجتتراا دعايتتة كاممتتة اتتؾل دير الحتتدايم  يعتترض  ستتا ه أجشليتتة  اجحتتة لتتتا يمتتدج  -

 است ادس السجتست.
 اييد الحدايم نكااة ما  حتاجع مؽ مدتتماماا متؽ أجتتاس الحاست  ا لتي  ي ت كاا  -

 ل السختم ة.ا تر ل دايمية ييارجية  ييسايل اا را
 تتؾاةر الش  تتاا الساليتتة ال  متتة لتتتؾاار السعامتتل يالسختلتتراا يالس تتا ي السجتتتاس نراتتدق  -

الت شيتتتاا اتتتي الجامعتتتاا شجتتتراا ال حتتتؾق يمذتتتريعاا التختتتره متتتؽ جا تتت  الظتتت ا 
 يأعزاا ةةرة التدريس.

 ذتتتتكةل لجشتتتتة لستانعتتتتة السذتتتتريعاا ال حثيتتتتة نالجامعتتتتة  يارتتتتر متظم تتتتاا  جااتتتتتا  -
 اةرةا.ي مكا ية  ؾ 

يةت   رةل م رل  ديار الجتا  اادارل نالحدايم يالستاراا السظمؾبتة ل تل متؽ  -
 الؾعايف التخظيظية يالتش ةبية يالرمابية.

إلاام أعزتاا ةةرتة التتدريس نالجامعتاا عمت  يةتت م ترراا يأستالة    ةتيؼ لمظت ا  -
 مايسة عم  اابت ار ياشبدات.

  مر  عتتتة العؾايتتتد عاليتتتة السختتتاطر ذتتتجيت الجامعتتتاا عمتتت  التتتديؾل اتتتي مذتتتريعاا  -
 ي حسل الخداير السادية.
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 ( متطمبات متعمقة بالحكهمة:9)
إع تتتاا مذتتتريعاا الحدي تتتة يالذتتتركاا السدتتتترجرس متتتؽ الزتتتراي  ل تتتترس  مشيتتتة معةشتتتة   -

 .لمتغم  عم  رأس السال ال مةل  يعدد العاممةؽ السحديد ي ل ال ترس ا يلية
 ال  مة ش ذاا الحدي ة. يدةر عسمية استخراه التراييص  -
  دتةل إجراااا الحرؾل عم  مريض لذراا ا جتاس السظمؾبة. -
 إ ذاا   كة لمحاةشاا السررية  ي ظؾير الحاةشاا الحالية. -
 ذجيت رجال ا عسال يالسؤسداا السختم ة لت ديؼ التدعؼ الستالي  يمدتاعدس الحتدايم  -

 عم  أداا متامتا بشجا .
 الجتا  اادارل لمحدي ة يالجامعة.   عةل الرمانة السدتسرس عم  -
ستؽ متؾا ةؽ ي ذتريعاا لحسايتة السم يتة ال  ريتة  يا ختا  ااجتراااا ال  متة لتظلي تتا   -

 م ا ة عسمياا الدظؾ عم   مػ الح ؾق.
إصتتتتدار استتتتترا يجية مؾميتتتتتة لم حتتتت  العمستتتتتي يالت شؾلؾجيتتتتا ياابت تتتتتار يا ااتتتتتتا ل تتتتتل  -

 الجامعاا يالسرا  ال حثية.
راتتت مؤ تتر جتتبا السؾاةتت  يال تتدراا السلدعتتة متتؽ الظتت ا يال تتااثةؽ  العستتل عمتت   -

 يالعسل عم   حدةؽ مشا  اابت ار يال ح  العمسي لتؼ.
  ذر ث ااة اابت ار ياابدات يالعمؾم اي مجتست الرشاعة يا عسال. -
إجتتراا  غةةتتراا جبريتتة ل ثةتتر متتؽ التذتتريعاا يال تتؾا ةؽ السشغستتة لمجامعتتاا يالسراكتتا  -

شيجتاد مايتتد متؽ السري تتة اتي ع تد الذتتراكاا متت رجتتال ا عستال يالذتتركاا ال حثيتة  
اامميسية يا جشلية السدترجرس اي الحدي ة  ي دؾيم ا تاجةتتا ال حثية ي سؾيمتا نذكل 

 مشاس .
دعتتؼ ستت ر ال تتااثةؽ يالظم تتة السؾةتتؾبةؽ السذتتتركةؽ اتتي مدتتان اا عالسيتتة متتؽ جسيتتت  -

 الجامعاا.
 دائق التكشهلهجية:( متطمبات متعمقة بالح9)
 ح ةتتا السرتتا ت يالذتتركاا الخاصتتة السؾجتتؾدس اتتي السجتستتت السحمتتي لمسذتتاركة اتتي  -

 التسؾيل.
 أن يكؾن مجمس إدارس الحدي ة مش رل عؽ الجامعاا يالسراكا ال حثية. -
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يةتتت  ليتتاا عستتل الحاةتتشاا  يايتيتتار هيكتتل إدارل متسةتتا لتتتا  ي  تتديؼ التتدعؼ لتتع   -
 ع.إل  جا     عةل الرمانة عمي

يةتتتت معتتتايةر محتتتددس ايتيتتتار السذتتتريعاا السدتزتتتااة نالحدي تتتة  ي ذتتتكةل لجشتتتتة  -
  ختص بتظلي تا نذكل دمةم.

ييتتتتام إدارس الحتتتتدايم ن تتتتر  ي شليتتتتة ا ا تتتتار اانحتتتتاق يالسذتتتتريعاا ال ابمتتتتة لمتظلةتتتتم  -
 يالتدؾيم يالشجا .

 ذتتتتجيت مؤسدتتتتاا السجتستتتتت الستتتتد ي عمتتتت  السذتتتتاركة اتتتتي  سؾيتتتتل الحدي تتتتة  نجا تتتت   -
 ؾيل البا ي لمجامعة  يالتسؾيل الحكؾمي.التس

 خامدا: معهقات تطبيق الرؤية السقترحة:
 معهقات تشعيسية: (5 

يعدم الداعسة لإلبدات ياابت ار  الجامعية   تسثل  مػ السعؾماا اي ا خ اض الث ااة
يجؾد بةرة  شغيسية مح اس لمعاممةؽ نالجامعة  يجسؾد المؾايد السالية يااداريتة  يصتعؾبة 

ا   اللةريمراطيتتة  ةتتعف   عةتتل التذتتريعاا يال تتؾا ةؽ التتتي  حستتي السم يتتة ال  ريتتة جتتاي 
يةتتتعف التتتريانإل بتتتةؽ الجامعتتتة يمؤسدتتتاا العستتتل ياا تتتتاه  مستتتا يشتتتتا عشتتتع محديديتتتة 
السعمؾمتتاا عتتؽ ستتؾق العستتل يااتياجا تتع ال سيتتة يال ي يتتة  إلتت  جا تت  ممتتة  تتؾاار أ غستتة 

ا اراد نالجامعة. ييسكتؽ التغمت  عمت   لتػ متؽ  التح ةا لتذجيت اابت ار ياشبدات  لدج
يتت ل:  ذتتر ث ااتتة اشبتتدات ياابت تتار  ي شغتتيؼ التتؾر  يالم تتاااا التتتي  عستتل عمتت   ذتتر 
ث ااة الريادس ااسترا يجية لمجامت نرنعادةا السختم ة  يالعسل عم   حدةؽ ي عديل المؾايد 

ةؽ ي ذتتتريعاا  حستتتي السم يتتتتة يال تتتؾا ةؽ الساليتتتة يااداريتتتة نالجامعتتتتة  ستتتؽ ي  عةتتتل متتتتؾا 
 ال  رية للنحاق العمسية يبراااا اايترات الستسةاس.

 بذرية: معهقات (8)
الس ايمتتتة ااجتسا يتتتة لتتتدج ا اتتتراد نالجامعتتتة للا تتتار   تسثتتتل  متتتػ السعؾمتتتاا اتتتي

 السخترتةؽ السشدت ةؽ عتدد الجديدس يالتغةةتر  يممتة  تؾار ال تؾادر ال ذترية السؤةمتة  يممتة
السلتتدعةؽ  ناشةتتااة إلتت  ال رتتؾر السعراتتي لتتدج التيكتتل  الظتت ايرعايتتة  ناكتذتتا 

اشدارل نرةسيتتتتة التؾجتتتتع الريتتتتادل لمجامعتتتتة  ييسكتتتتؽ التغمةتتتت  عمةتتتتتا متتتتؽ يتتتت ل  ركةتتتتا 
الجامعتتة براتتت ال  تتااس الستشيتتة للاتتراد العتتاممةؽ بتتتا ي تترةمةتؼ لمسشاادتتة محميتتًا يعالسيتتًا  
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رتتيص اتتؾااا لتذتتجيت اشبتتدات ياابت تتار  ظلةتتم أاتتدق اللتتراما التدريليتتة العالسيتتة  ي خ
لتتتديتؼ   خرتتتيص ديراا  دريليتتتة لتؾةتتتيد كااتتتة جؾا تتت  الخظتتتة ااستتتترا يجية لمجامعتتتة 

يكتتبلػ ع تتد ل تتاااا يير  عستتل لتؾةتتيد متتدج أةسيتتة  حتتؾل جامعتتة  يكي يتتة  ظلي تتتا 
 بشي سؾيف لت ؾن جامعة رايدس استرا يجًيا.

  مالية: معهقات (9 
اا التدعؼ الستالي الت  م ش ذتاا اتدايم الت شؾلؾجيتا   تسثل  مػ السعؾمتاا اتي قيت

يار  ات ال ايدس ا جشلية عم  ااستثسار اي الذرق ا يستإل  يعتدم   يتف الشغتام الستالي 
الحتتتتتالي متتتتتت اااتياجتتتتتاا الخاصتتتتتة ل بت تتتتتار  قيتتتتتاا كمتتتتتي لمتتتتتدعؼ الستتتتتالي ل بت تتتتتار 

لتسؾيتتل  لم حتتت  كااعتستتاداا السح تتاس(  يعتتتدم مذتتاركة ال ظتتتات الختتا  اتتي عسميتتتاا ا
إلتتت  جا تتت  ةتتتعف  ظتتتؾير التسؾيتتتل  .العمستتتي نذتتتكل اعتتتال م ار تتتة متتتت التتتديل الست دمتتتة

صتتتتتعؾبة  ح ةتتتتتم الجامعتتتتتة التتتتتبا ي لمجامعتتتتتة  يممتتتتتة متتتتتؾارد الؾمتتتتتف ال حثتتتتتي لمجامعتتتتتة  ي 
  ييسكؽ التغمت  عمةتتا متؽ يت ل: إع تاا الحكؾمتة الذتركاا ل ست  ل السالي السظمؾا

نعض الزراي  ل ترس معةشة ات   دتتظيت  ح ةتم الشجتا   السدترجرس دايل الحدي ة مؽ 
ي لشتتي الجامعتتة استتترا يجية ياةتتحة استتتثسار مراا تتتا يبتتراااا اايتتترات بتتتا  ي ظتتؾير 

الس دمتتة لمسجتستتت السحمتتي مستتا يتتؾار  غتتؼ الؾمتتف ال حثتتي  إلتت  جا تت   ظتتؾير السشتجتتاا 
 مذتريعا تا  ش ةتب اتي ا عستال رجتال متت  تراكا تا لتا مرتادر لمتسؾيتل التبا ي   تد يؼ

الريادية  إبرام  عامداا رستسية متت الذتركاا يالسرتا ت لت تديؼ ااستذتاراا ال  متة لتتؼ  
مسا يداعد اي  شؾيتت مرتادر التسؾيتل  ع تد  تدياا يير  عستل لعترض  ستا ه  اجحتة 
مؽ  ادايم الت شؾلؾجيا  ي برا  ديرةا لتذجيت ال ظتات الختا  اتي اا تترا  اتي  سؾيتل 

 الحدايم.مثل ةبئ 
 معهقات تكشهلهجية:( : 

اللشية الت شؾلؾجية لمجامعة يعدم  سا ةتا يا ا لسدتجداا  تسثل  مػ السعؾماا اي ةعف     
  تص اتي اللتراما العرر  يعدم  ؾار ماعدس بيا اا نا ا تار الرياديتة دايتل الجامعتة  ي 

  ممتتتة  تتتؾاةر ةيالسؤسدتتاا الداعستتتة للتتدا يا ذتتتاا الذتتتركاا يالحاةتتشاا يالسدتتتاعدس ال شيتت
التجتةتتتااا الت شمؾجيتتتة ال  متتتة لمحرتتتؾل عمتتت  السعمؾمتتتاا يةتتتعف يتتتدماا الرتتتيا ة 
الديريتتة لتتتتا  ي  متتتا  عتتتدم يجتتؾد  تتت كة ال تري يتتتة لمتتربإل يالتشدتتتةم بتتةؽ مراكتتتا ال حتتتؾق 
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السختم تتتة  ممتتتة عتتتدد ال شةتتتةؽ الستخررتتتةؽ اتتتي مجتتتال الت شؾلؾجيتتتا  يةتتتعف اامكا تتتاا 
ييسكتؽ التغمت  عمةتتا متؽ  ية   شؾلؾجية عالية الجؾدس لمحتدايم السادية ال  مة لتؾاةر بش

يتتتت ل:  ظتتتتؾير مؾاعتتتتد الليا تتتتاا يالسعمؾمتتتتاا الخاصتتتتة نالجامعتتتتة لرصتتتتد كااتتتتة ا ا تتتتار 
الرياديتتتة  يالتؾاصتتتل متتتت مؤسدتتتاا العستتتل شلستتتام نكااتتتة السعمؾمتتتاا ال  متتتة عتتتؽ ستتتؾق 

اتؾل السذتريعاا ال حثيتة العسل     ؾيؽ  ت كة إل تري يتة بتةؽ مراكتا ال حتؾق لمتشدتةم 
 يبراااا اايترات.
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 السراجع
   أوال: السراجع العر ية:

(: م ادراا إص   التعميؼ الجامعي السررل اي ةؾا متظم اا 8155أبؾ راةي  سحر دمحم  .5
   كمية التربية  جامعة بشتا.رسالة دةتهراهالتشسية السجتسعية الذاممة "دراسة  حمةمية"  

(: التحتتتتتتالف ااستتتتتتترا يجي كآليتتتتتتة لتتتتتتدعؼ اشبتتتتتتدات  اتتتتتتي السؤسدتتتتتتة ;815إليتتتتتتاس  العةتتتتتتدا ي   .8
   ردرةا كمية العمؾم اامترتادية مجمة دااتر اقترادلةاامترادية: مت اا ارس لشسا ه ديلية  

   مارس.51  ت>يالعمؾم اامترادية يعمؾم التيدةر نجامعة عا ؾر  يان الجم ة  ما
سترا يجي كزريرس لمسؤسداا اامترتادية اتي عتل (: التحالف اا;811ا مةؽ  بؽ عاس دمحم   .9

 .8   ردرةا جامعة ادة ة بؽ بؾعمي نالذمف  تمجمة اقترادلات شسال ااريقياالعؾلسة  
(: متظم تتتاا  ظلةتتتم الريتتتادس ااستتتترا يجية كستتتديل لتعايتتتا =815ا يتتتؾبي  مشرتتتؾر دمحم عمتتت    .:

ثاني بعشهان: االستدامة وتعزيز البي ة مؤتسر قدم األعسال اإلدارية والسالية الاشبدات  الت شي  
 ديدسلرا نكمية امدظةؽ الت شية  امدظةؽ. =->ا السشع د اي ال ترس اإلبداوية لمقطا, التقشي

(: مشتاطم الرتتشاعاا الت شيتة أداس اعالتتة اتي التشسيتتة اامترتتادية ;811بتؽ علتتد السجةتد  أيستتؽ   .;
 لتجارية الرشا ية نالرياض  الرياض.السدتدامة  دراساا مشتدج الرياض اامترادل  الغراة ا

 (  مؤسدة ال  ر العربي  بةريا.8151الت رير العربي الثال  لمتشسية الث ا ية   .>
(: أثتتر الريتتادس ااستتترا يجية اتتي  ح ةتتم السةتتاس التشاادتتية اتتي  تتركة :815الجتتا ل   يرتتل دمحم   .=

 مؤ ة  ا ردن.   عسادس الدراساا العميا  جامعةرسالة ماجدتيراا رااا اارد ية  
التقرياار (:  ظتتؾير جامعتتة بشتي ستتؾيف  ا جتا اا اامتتل التؾمعتتاا(  =815جامعتة بشتتي ستؾيف   .<

 ;:  مظ عة الجامعة    =817->817الدشهي 
 :(=815/ ?/5جامعة بشي سؾيف عم  الرانإل ا  ي   ؼ الديؾل  .?

 http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60467&cat_id=1 
(: الع مة بةؽ التؾجتع الريتادل يالريتادس السدتتدامة  نحت  مةتدا ي :815ج ا  اادان دةش   .51

مجمة القادساية لمعماهم اي عةشة مؽ السشغساا الرغةرس يالستؾسظة الحجؼ اي مديشة الديؾا ية  
 .8  ت >5العراق  مجمد  االدارية واالقترادلةا

(: الس دراا الريادية يديرةا اتي  عايتا الريتادس >815ج ا  اادان دةش  جشة  طة ة اارس   .55
ااستتترا يجية دراستتة  حمةميتتة  راا ااداراا الجامعيتتة اتتي الجامعتتاا ا ةميتتة اتتي مشظ تتة ال تتراا 

 .9  ت <5  ه مجمة القادسية لمعمهم االدارية واالقترادلةا يسإل  
 .8  بةريا: دار السعراة  طمعجم الرحاح(: =811اد  الجؾةرل  اسساعةل بؽ اس .58
(: الريادس اي مشغساا ا عسال مت اش ارس لتجربتة نعتض التديل  8159ادةؽ  ميدؾن عمي   .59

 .8  ت85ه مجمة العمهم االندانية )جامعة بابل بالعرا (ا

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60467&cat_id=1
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تيااا عسميا –مااداخميا  –مفاهيسيااا  –اإلدارة االسااتراتيجية ( : 8111الحدتتةشي  اتت   ادتتؽ   .:5
 ا دار يايل ا عسانا  ا ردن.السعاصرة

(: الريتتتادس ااستتتترا يجية يا عكاستتتتا اتتتي =815الحكتتتيؼ  لةتتت  عمتتتي  يعمتتتي  ااستتتد راةتتتي دمحم   .;5
مجماااة الغااااري لمعمااااهم الس ؾةتتتتية العميتتتا السدتتتت مة ل  تخانتتتتاا ا سؾ جتتتًا   – ظتتتؾير السشغستتتاا 

 .8  ت :5  ما االقترادلة واالدارية
(: أثر الريادس ااسترا يجية اي  حديد التؾجتاا السدتت لمية: 8158ديؽ الخظة   دا ية ادام ال .>5

  كميتة ا عستال  جامعتة الذترق ا يستإل  رساالة ماجداتيردراسة االة لجامعة الذترق ا يستإل  
 ااردن.

الفكاار االسااتراتيجي وانعكاساااتو عمااى (:  ?811التتديرل   كريتتا صتتالد  يصتتالد  ااستتد عمتتي   .=5
 ا ردن. –  دار اليا يرل لمشذر يالتؾ يت  عسان راءات و حهثق –نجاح مشعسات االعسال 

(: الريتتتتادس ااستتتتترا يجية اتتتتي مشغستتتتاا ا عستتتتال ياتتتتم امدتتتت ة 8151التتتتديرل   كريتتتتا مظمتتتتػ   .<5
->8  السشع تد اتي ال تترس السؤتسر العمسي الدولي العاشار لععساالاسترا يجية السحتيإل ا  رقا 

  يدان  نجامعة الايتؾ ة ا رد ية. ?8
(:  ةتتيؼ دير الجامعتتاا السرتترية اتتي  شسيتتة ث ااتتة ريتتادس ا عستتال <815رمةتتدل  ندتتام ستتسةر  ال .?5

 .>  تJFBE مجمة اقترادلات السال واألعسالاسترا يجية م تراة لمتحدةؽ   -لدج الظ ا
(:   عةل التعاين بةؽ الجامعتة يالرتشاعة اتي ةتؾا الشستؾ ه الحماي تي ;815الدعةد  عرام   .81

 (.<5  العدد  مجمة ةمية التر يةا جامعة بهرسعيد  Triple Helix Modelالث ثي 
(: دير ;815ستتتت مع  عتتتتادل علتتتتد ال تتتتتا   أبتتتتتؾ ناالتتتتة  اشتتتتان دمحم   اصتتتتف  مراتتتتل صتتتتتالد  .85

مجماة ةمياة التر ياةا جامعاة عاين الحاةشاا الت شؾلؾجية اي إدارس ال ح  العمستي نالجامعتاا  
 (.9(   الجاا ?9  العدد شسس

  التتتتدار معجاااام السرااااطمحات التر هيااااة والشفدااااية(: 8119جتتتتار   يشتتتت    تتتتحا ة  ادتتتتؽ  يالش .88
 السررية الملشا ية  ال اةرس.

(: الحتتتتتتدايم =815 تتتتتتحا ع  صتتتتتت اا أاستتتتتتد  علتتتتتتدالعايا  أاستتتتتتد دمحم  ادتتتتتتةؽ  ميتتتتتتادس الدتتتتتتةد   .89
  السجمااة العمسيااة لكميااة التر يااةا جامعااة أساايه الت شؾلؾجيتتة متتدي  لتظتتؾير التعمتتيؼ الجتتامعي  

 (.=العدد   ( 98السجمد 
  دار يايل اإلدارة واألعسال(: =811العامرل  صالد متدل  يالغاللي  طاةر محدؽ مشرؾر   .:8

 لمشذر: عسان.
العتتتا ي  ماةتتتر  تتتع ان  ييجتتتؾد   تتتؾمي  تتتاجي  ي ر تتتةد  ادتتتؽ عميتتتان  ياجتتتا ل  ةةتتتثؼ عمتتت   .;8

ت:   دار صتت اا لمشذتتر يالتؾ يتتإدارة السذااروعات الرااغيرة مشعااهر ريااادي تكشهلااهجي(: 8151 
 ا ردن. –عسان 
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(: بشتاا ي شسيتة الجامعتاا الرياديتة: متديل ال تدرس التشاادتية >815عةد  أيستؽ عتادل علتدال تا    .>8
  جسعيتة ريتادس ماارس 91 -?8السؤتسر الدعهدي الدولي لريادة األعساالا السدتدامة كشغتام  

 ا عسال نالتعاين مت جامعة السمػ سعؾد  الرياض.
: االدارة االسااتراتيجية(: ?811ي دريتتس  يايتتل دمحم صتت حي   الغتتالل   طتتاةر محدتتؽ مشرتتؾر  .=8

 ااردن. –مشغؾر مشتجي مت امل: دار يايل لمشذر يالتؾ يت: عسان 
(: ال  ركتد اللةرتي كستغةتر >815الغاللي  طاةر محدؽ مشرتؾر  يادريتس  يايتل دمحم صت حي   .<8

ية عمت   تركاا اا رتااا يسيإل بةؽ الريادس ااسترا يجية يالت يف ااسترا يجي: دراسة  ظليل
  :5  مجمتتتد مجماااة الغااري لمعماااهم االقتراااادلة واإلدارياااةالخمؾيتتة نالسسم تتتة ا رد يتتة التا تتتسية  

 .<8ت
(:  حدتتتتةؽ جتتتتؾدس التعمتتتتيؼ الجتتتتامعي السرتتتترل  اتتتتي ةتتتتؾا 8158الغشتتتتدير  مرتتتتظ   اتتتتاريق   .?8

مجماة ةمياة  تة"  ااست ادس متؽ الخلترس اايظاليتة اتي مجتال  جؾيتد التعمتيؼ الجتامعي " دراستة م ار 
 .5  ت?=  ما التر يةا جامعة السشرهرة

معجاااام مرااااطمحات التر يااااة لفعااااا  (: :811اميتتتتع  اتتتتاريق علتتتتدس  يالتتتتبكي  أاستتتتد علتتتتدال تا    .91
   دار الؾااا لمظ اعة يالشذر  ااسكشدرية.واصطلحا  

اا (: الريادس ااسترا يجية كسديل لتظتؾير السشغست8158ال حظا ي  سالؼ بؽ سعةد  ل  اصر   .95
السااؤتسر الثاااني لسعاىااد االدارة العاماة والتشسيااة االداريااة اااي دول مجمااس التعاااون الحكؾميتة  

لدول الخميج العر ية بعشهان: التشسية اإلدارية اي دول مجمس التعاون لدول الخمايج العر ياة: 
ديدتتسلر نسعتتتد  58- 51  السشع تتد اتتي ال تتترس تحاادلات التغيياار والتطااهير واستذااراف السدااتقبل

 ادارس العامة نالرياض  السسم ة العربية الدعؾدية.ا
 -  مظ عة الريتان  الدياتةالتخطيط االستراتيجي السبشي عمى الشتائج(: :815ال ريي  مجةد   .98

 مظر.
التحالف والتعاون بين الجس يات الخيرية: رؤية عمسية وعسمية (: 8155كردج  ااسد الدةد   .99

 دل لمظ اعة يالشذر  ال اةرس.مؤسدة التا اي ادارة السشعسات الخيريةا
(: ا تتؾق اا دتتان يا عكاستتا تا اتتي الريتتادس ااستتترا يجية يا داا العتتالي :815كذتتكؾل  ماستتؼ   .:9

  كميتة رساالة دةتاهراهدراسة استتظ  ية لعتدد متؽ متدراا معامتل الدتسشل العراييتة   -لمسشغساا
 اادارس ياامتراد  جامعة كرب ا نالعراق.

( : " إستتترا يجية م تراتتة لتظتتؾير ;811ةتتد دمحما يمر تتي  أستتامة محستتؾد  ا تتةؽ  دمحم علتتد الحس .;9
السااؤتسر الدااشهى الثالااث مشغؾمتتة إعتتداد السعمتتؼ  اتتي ةتتؾا معتتايةر ااعتستتاد لتت عض التتديل "ا 

عذر  لمجس ية السررية لإلدارة التعميسية والتر ية السقارنة بالتعاون ماع ةمياة التر ياة  ببشاى 
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يشاير ا كميتة التربيتة  ;8 – :8ا ال ترس دة السؤسدات التعميسيةسهيف : االعتساد وضسان جه 
 . 8ا جامعة ال اةرس ارت بش  سؾيف ا ه

(:  حؾيتتل الجامعتتاا السرتترية >815محستتؾد  أ تتر  محستتؾد ااستتد  يااستتد  دمحم جتتاد ادتتةؽ   .>9
التت  جامعتتاا رياديتتة اتتي ةتتؾا ااستتت ادس متتؽ يلتتراا جتتامعتي كاملريتتده يستتشغااؾرس الؾطشيتتة  

  >  تلتر يااة السقارنااة الدوليااةا الجس يااة السراارية لمتر يااة السقارنااة واالدارة التعميسيااةمجمااة ا
 ديدسلر.

 الشذااااااارة االحراااااااائية(: <815مركتتتتتتتا  غتتتتتتتؼ السعمؾمتتتتتتتاا ااداريتتتتتتتة نجامعتتتتتتتة بشتتتتتتتي ستتتتتتتؾيف   .=9
815>:815;   9. 

(:  سؾيل التعميؼ العالي اتي ا ردن يدير صتشاديم ااستتثسار الجامعيتة <??5مشرؾر  سعةد   .<9
  جامعتة مجمة ةمية االقتراد والعماهم الدياسايةاي التسؾيل البا ي:  جربة الجامعاا ا رد ية  

 أم درمان ااس مي.
(: دير الخرتتتايص الرياديتتتة لمعتتتاممةؽ اتتتي الجامعتتتاا اتتتي بشتتتاا >815الستتتؾمشي  ةشتتتادس ماجتتتد   .?9

اتا العمااهم مجمااة دراسااالجامعتتاا الرياديتتة: دراستتة  ظليليتتة عمتت  الجامعتتاا ا رد يتتة الخاصتتة  
 .8  ت9:  ما االدارية

(: دراستتتتة م ار تتتتة لمحتتتتدايم العمسيتتتتة الجامعيتتتتة اتتتتي كؾريتتتتا ;811 اصتتتتف  دمحم أاستتتتد ادتتتتةؽ   .1:
 السقارنااة التر يااة ا مجمااةالجشؾبيتتة يالرتتةؽ ي مكا يتتة اااتتادس مشتتتا اتتي الجامعتتاا السرتترية

 (  أكتؾبر.9  العدد  لمتر ية السررية الجس ية -والدولية 
   ايترا  لمشذر يالتؾ يت  ال اةرس.التحالفات االستراتيجية(: ???5  الشجار  اريد .5:
(: ا داا التشاادتتي لذتتركاا صتتشاعة ا دييتتة ا رد يتتة اتتي ?811الشدتتؾر  علتتدالحكيؼ علتتدهللا   .8:

   كمية اامتراد  جامعة  ذريؽ  سؾريا.رسالة دةتهراهعل اا  تا  اامترادل  
ريتتتادس ااستتتترا يجية عمتتت  ا داا الستتتالي لمذتتتركاا (: أثتتتر ال=815 رتتتةر  نتتتدير اتتتؤاد ااستتتد   .9:

  كميتتتة اامترتتتاد يالعمتتتؾم ااداريتتتة  جامعتتتة الةرمتتتؾ   رساااالة ماجداااتيرالرتتتشا ية اتتتي ا ردن  
 ااردن.

(: الريتتادس ااستتترا يجية لمستتؾارد <815ةا تتؼ   تمتتة علتتدال ادر  يستتعد  الدتتةدس محستتؾد ابتتراهيؼ   .::
الساااؤتسر العمساااي الداااشهي الخاااامس والعذااارين ة  ال ذتتترية اتتتي الجامعتتتاا:  ؾجتتتتاا مدتتتت لمي

  لمجس ية السررية لمتر ية السقارناة واالدارة التعميسياة بعشاهان: نعام التعمايم ومجتساع السعرااة
 يشاير   بدار ةيااة جامعة عةؽ  سس. <8-=8السشع د اي ال ترس 

يتف  تربإل بتةؽ (: متتاراا الت  ةتر يالتخظتيإل ااستترا يجي ك<811ة ل  دمحم علدالغشي ادؽ   .;:
 الحاةر يالسدت لل   مركا  ظؾير ا داا يالتشسية  ال اةرس.
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(:  تترثةر الريتتادس ااستتترا يجية اتتي >815الياستترل  اكتترم محدتتؽ  يعلتتد ادتتةؽ  عتتادل   تتاس   .>:
 حدةؽ السكا ة ااسترا يجية دراسة  حمةمية  راا عةشة مؽ السديريؽ اي السرار  الخاصة اي 
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