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 الملخص
 

علتى التر م متي  فتي اوونتة األريترة فتي جتد  عتدد متنايتد متي البتاح يي االستتراتيجيبدأ الشغف  : الغرض     

وهتتدد دعتتوة ءجتتراء  وجتود عتتدد قليتتل متتي الدراستتات المنهجيتتة،  ال أغ  تتاهرة الشتتغف ستتاادة بتتيي رواد األعمتتال

في ريادة األعمال لتقديم رؤى للممارسة حيث يهتد  البثتث  االستراتيجيدراسات تجريبية ومنهجية مي الشغف 

باستتددام مقاربتة نوعيتة فتي  :النهج  ،المنهجية ، التصميم  لبناء منظمات ريادية. االستراتيجي لى تطبيق الشغف 

ثي فتتي المتطتتورة فتتي القطتتا  الصتتمشتتاري  دُّ متتي التعتتمستشتتفيات أهليتتة المتعمقتتة، تمتتت دراستتة  تطبيقيتتةدراستتة 

المؤسستات علتى مستتوى بناء منظمتات رياديتة تشير النتااج بقوة  لى أغ أسس  :النتااج مثافظة النجف األشر . 

تتطلب شغف واحد على األقل مي رواد األعمال حيث يتم  ضفاء الطاب  الرسمي على األعمال التجارية  الصثية 

شتتغف الهتتي موقتت  بثتتث ممتتتاز لدراستتة فيات المستشتت :القيمتتة  ،األصتتالة  .الدتتدمات الصتتثيةمتتي أجتتل زيتتادة 

بسبب شتغفهم  عمللتشكيل فرق  يبدؤوغ حياتهم المهنية وينضموغ معا    دارة المستشفيات ألنهم لدى ءستراتيجيا

  لتقديم ردمات صثية ذات جودة عالية.وحبهم 
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Abstract  
 

The strategic passion has recently  attracted an increasing number of researchers despite the presence of few 

systematic studies, but the phenomenon of passion is prevalent among entrepreneurs and this is a call for 

experimental and systematic studies of strategic passion in entrepreneurship to provide insights for the practice where 

the research aims to apply strategic passion to build entrepreneurial organizations. Using a qualitative approach in an 

in-depth applied study, private hospitals that are among the most advanced projects in the health sector in Najaf 

Governorate have been studied. The results strongly indicate that foundations for building entrepreneurial 

organizations at the level of health institutions require at least one passion from entrepreneurs as businesses are 

formalized in order to increase health services.  

 منهجية البحث

 البحث مشكلة

مي البديهي أغ توجد هناك منافستة قويتة بتيي المستشتفيات فتي      

 تتتل تنتتتو  التغيتتترات الستتتريعة فتتتي بي تتتة األعمتتتال، ولتتتدا فتتت غ 

المستشتفيات بتتدأت تفكتتر كيتف تثستتي أدااهتتا وعملياتهتا. وفتتي هتتدا 

المصتدر الترايس للمنظمتات  االستتراتيجيالجانب، يصبح الشغف 

أهميتة رايستتة ألداء  التنافستتية. والتتي تعتتدُّ متي أجتل تعنيتتن مينتهتا 

لتتتتتدا سينصتتتتتب اهتمتتتتتام الباحتتتتتث علتتتتتى الشتتتتتغف المستشتتتتتفيات. 

بنتتتاء المنظمتتتات ألنتتتن عنصتتترا  حيويتتتا  يستتتهم فتتتي  االستتتتراتيجي

. وفتتتي ضتتتوء ذلتتتش تثتتتددت مشتتتكلة البثتتتث بالتستتتاؤالت الرياديتتتة

 -اوتية:

   بناء المستشفيات الريادية. في االستراتيجيما هو دور الشغف  .1

http://www.muthjaes.net/
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للمستشتتفيات قيتتد  الريتتاديهتتل الشتتغف الريتتادي يثقتتق األداء  .2

 الدراسة. 

للمستشتتفيات قيتتد  الريتتاديهتتل شتتغف المغتتامرة يثقتتق األداء  .2

 الدراسة. 

متي رياديتة  كيف يمكي لمنظمتات األعمتال أغ تصتبح منظمتات .4

 الدي تمتلكن؟ االستراتيجيللشغف  رالل استددامها

 أهمية البحث

أك ر أهميَّة  للعديد ِمْي المنظمات  االستراتيجيأَْصبَح الشغف        

التدي تستتددمن. وعليتتن فت غ أهميتة البثتتث يمكتي توزيعهتا بالشتتكل 

 اوتي:

لتركيتتتتن علتتتتى دور المتتتتوارد فتتتتي رستتتتم رار تتتتة الشتتتتغف ا .1

 في عموم أروقة المستشفيات قيد الدراسة.  االستراتيجي

 االستتتراتيجية يجتتاد مستشتتفيات قتتادرة علتتى مواجهتتة المشتتاكل  .2

 مي رالل تنمية قدرات وقابليات المو فيي لديها. 

مواجهة المنافسة الدارجية والثفا  علتى المرضتى وهجترتهم  .2

 . جللدارج مي أجل العال

 هدف البحث

ستتتعى البثتتتث  لتتتى توضتتتيح المفتتتاهيم والمضتتتاميي المتعلقتتتة ي    

بنتاء ومكوناتن لغترض تستليا الضتوء علتى  االستراتيجيبالشغف 

للمستشتتفيات عينتتة البثتتث متتي رتتالل تثليتتل المنظمتتات الرياديتتة 

 وبياغ األهدا  المنفدة مي قبل هدد المستشفيات. 

 مخطط البحث الفرضي

 ( المدطا الفرضي للبثث1الشكل )

 

في هدد الفقرة سيتم التطرق  لى المدطا البثث الفرضي على     

وفتتق متتا جتتاء متتي مستتح للنتاجتتات الفكريتتة للدبيتتات ذات الصتتلة 

منظمتتتتات الودورد فتتتتي بنتتتتاء  االستتتتتراتيجيبموضتتتتو  الشتتتتغف 

 للبثث. ( يوضح المدطا الفرضي1والشكل )  الريادية.

 فرضيات البحث

تتتتم صتتتيا ة فرضتتتيات البثتتتث الثتتتالي وبشتتتكل يتوافتتتق متتت       

توجهتتات البثتتث والتثليتتل العملتتي لتتن متتي رتتالل ارتبتتار عالقتتة 

 المنظمتتات الرياديتتة،فتتي  االستتتراتيجياالرتبتتا  والتتت لير للشتتغف 

 -وكاوتي:

هنالتتتش عالقتتة ارتبتتتا  بتتيي الشتتتغف  الفرضتتية الرايستتتة األولتتى :

 . وبناء المنظمات الرياديةاالستراتيجي 

هنالش ت لير للشغف االستتراتيجي فتي  الفرضية الرايسة ال انيـــة :

 . بناء المنظمات الريادية

 

 مجتمع البحث وعينته

تم ارتيار المستشتفيات الصتثية كمجتمت  للبثتث الثتالي، وقتد      

تم لتتت العينتتة بمالكتتات المهتتي الصتتثية والقتتادة اءداريتتيي وعلتتى 

كافة المستويات العليا والمتوسطة والدنيا في لالث مستشتفيات فتي 

مستشتفى ، االمير األهلتيمثافظة النجف األشر ، هي: مستشفى 

 ث( وقامتت الباحت1لجتدول )، كمتا فتي االغتدير، مستشتفى بي بتالل

( استمارة فتي ضتوء 45بتوزي  استمارات االستبياغ والتي بلغت )

 معادلة ارتيار العينة العالمية. 
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 ( مجتم  البثث1جدول )ال

 النسبة عدد المالكات الطبية  أسم المستشفى

 45% 20 االمير األهليمستشفى 

 33% 15 مستشفى بي بالل

 22% 10 الغدير مستشفى 

 %100 45 المجمو 

 

، وذلتش كمتا واالدارية العليا تثديد حجم عينة المالكات الطبيةوتم 

 يلي: 

قد تم تثديد حجم عينة البثث بثيتث تم تل المجتمت  األصتلي و     

 Kergcie)مي رالل استددام مدرل رابطة التربية األمريكيتة لتـ 

& Morgan,1970) :وفق المعادلة أدناد 

 

 الصدق الظاهري

مي اجل التعر  على امكانية اعتماد المقتاييس المستتددمة فتي     

الدراسة للغرض الدي وضعت مي اجلن، تم عترض االستتبانة فتي 

صورتها االولية على ندبة مي االستاتدة والدبتراء المتدصصتيي، 

لدلش تعديل االستبانة، وتتم  ، وتم تبعا  وآرااهممالحظاتهم  وقد ابدوا

االرتتد بنظتتر االعتبتتار هتتدد التعتتديالت لتصتتبح االستتتبانة جتتاهنة، 

%( متي 80وتشير العديد مي الدراسات واالبثتاث التى اغ اتفتاق )

التعديالت المطلوبة مي قبلهم واعتمتاد  ألجراءالمثكميي يعد كافيا 

والمالحظتتتتات تتتتتم  جتتتتتراء  اوراءاالستتتتتمارة، واعتمتتتتادا علتتتتتى 

 عديالت واءضافات.الت

 ت صدق االستبانة ثبا

تم اللجوء الى معامل ال بات )الفتا  االستبانةللتعر  على لبات      

( يتضتح بتاغ 2كرونباخ(، ومي متابعة قيمن التواردة فتي الجتدول )

 جمي  القيم جاات مقبولة، اي اغ االستبانة ذات لبات مقبول.

 

 ( لبات االستبانة2الجدول )

 قيمة المعامل عدد االس لة االبعاد

 0.722 5 الشغف الريادي

 0.713 5 شغف المغامرة

 0.718 10   االستراتيجيالشغف 

 0.846 5 الرياديةمنظمات ال

 0.785 15 االستبانة ككل

 

 االطار النظري

 : االستراتيجيالشغف  : أوالا 

 االستراتيجيمفهوم الشغف  .1

وتعريفتتتن  االستتتتراتيجيالشتتتغف حتتتول مفهتتتوم  اوراءتباينتتتت      

 قتد صتي   فتي المصطلح هدا  أغالمسلم بن هو  أغ  الا بشكل دقيق، 

 ذلش بعد  ال النفسي األد  في يظهر لم أنن  ال عشر، الساب  القرغ

 التنفس علمتاء (. وقتد عتالجAstakhova et al.,2017:3بك يتر)

 عا فيتة مكونتات علتى يثتتوي تثفيني كمبنى الشغف االجتماعي

 .(Chen et al.,2009:200) وسلوكية ومعرفية

   امضتا   االستتراتيجي الشتغف مصطلح يبدو األولى وللوهلة       

 حتديث  داري توجتن الثقيقتة في أنن (  الObloj,2013:1للغاية )
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 السابقة األدبيات مراجعة عند االستراتيجية، اءدارة مجال في جدا  

 نتمكي لم االستراتيجي، للشغف الصريح للمفهوم الوصول لغرض

 مثتتدد بشتتكل االستتتراتيجي الشتتغف تناولتتت لدراستتة الوصتتول متتي

 دراستتات ضتتمي الموضتتو  تنتتاولوا قتتد البتتاح يي أ لتتب كتتاغ و نمتتا

 الشتتتغف لموضتتتو  تطرقتتتوا قتتتد وكتتتانوا أوستتت  لعنتتتاويي وبثتتتوث

 ولانوي. جانبي بشكل االستراتيجي

نتدما تظتل ( عWang & Mobley,2010:3ويرى كل مي )     

المنافستة  التى يتؤدي ذلتش اتها يتر مؤكتدة ومت  تعقيتد العامتةالبي ة 

متتي المهتتم أغ تعمتتل أك تتر المنظمتتات العالميتتة كمنظمتتات و الشتتديدة

وعلتى هتدا وحمايتة البي تة.  مت ال   حماية حقوق اءنساغمسؤولة في 

متتا التتدي يمكتتي أغ يفعلتتن قتتادة  األستتاه هنتتاك ستتؤال يطتتر  نفستتن

ويمكتي  لتثقيق الرراء المستدام في جمي  أنثاء العتالم؟ المنظمات

اءجابة على هدا الستؤال بت غ ترتكتن مهمتة منظمتات االعمتال فتي 

 االستراتيجي.لشغف امي رالل استددام  المثافظة على البي ة

( Cardon et al.,2013:373ومتي وجهتة نظتر كتل متي )       

ألنتن يمكتي أغ  قلتب ريتادة األعمتال"فتي  االستتراتيجي يق  الشغف

يعتتنز اءبتتدا  واالعتتترا  ب نمتتا  المعلومتتات الجديتتدة الثاستتمة 

القتادة ارتبا الشتغف بقتدرة  ".الكتشا  واستغالل الفرص الواعدة

وتثفيتتتن  علتتتى جمتتت  األمتتتوال متتتي المستتتت مريي اءستتتتراتيجييي

وتو يتتتف المتتتو فيي الرايستتتييي ذوات الدبتتترة متتتي أجتتتل تعنيتتتن 

 المينة التنافسية.

في ريادة األعمال ( Svejenova et al, 2011:505ويرى )       

المشتاعر اءيجابيتة الشتديدة ب نتن " الشغف االستراتيجي تعريف اغ

 ذلتش سواء كتاغ التي تثدلها المشاركة في أنشطة تنظيم المشاري  

ف غ الشغف لن ت لير تنظيمي ويشتكل لدا داف  أو التعلق أو الشعور 

 ".كمصدر للطاقة التثفينية اءدراك والسلوكيات يُنظر  لين أيضا  

 

 طبيعة الشغف اإلستراتيجي: .2

األد  النفستي  ( أغCardon et al ., 2009 :515يترى )     

بعتتدِد  االستتتراتيجية والمشتتاعر ودمتتج األفكتتار الشتتغفعتتي لدتت  

وتتتتم  .أبثتتتاث وممارستتات ريتتتادة األعمتتال فتتي ضتترورة أساستتتية

العديتتد متتي المراجعتتات  يتتوفر االستتتراتيجيلشتتغف ا االقتتترا  بتت غ

العمتل للمفتاهيم النفستية شتغف فتي البارزة للبثوث النفسية حتول ال

 متتتي أجتتتل بنتتتاء مفتتتاهيمبعمتتتل المنظمتتتات. وذات الصتتتلة  الرايستتتة

ف ننتتا نتتوجن أوال  األستتس النظريتتة الداعمتتة اللنتتيي متتي  استتتراتيجية

الشتتتتغف ( 1: )لهتتتتدد األهميتتتتة أغالت كيتتتتدات الرايستتتتة المركنيتتتتة 

هو شعور  يجابي قوي يمكي الوصول  لين عي قصد  االستراتيجي

الناتج عي المشاركة في األنشطة ذات  االستراتيجيالشغف ( 2و )

 .والبراعة  لى صاحب المشرو للهوية معنى 

 االستتتراتيجي الشتتغف ( أغMilanesi,2018:425ويتترى )       

كعامتتتل حاستتتم فتتتي فهتتتم العناصتتتر المعرفيتتتة والتثفينيتتتة لعمليتتتة 

حققتت الدراستات فتي مجتتال  م تل جهتود رواد األعمتتال تالمقتاوال

مدتلفة في عمليات ريتادة األعمتال عتي ريادة األعمال بشدصيات 

النظتترة التقليديتتة لعمليتتة تنظتتيم المشتتاري  فتتي عتتدة مراحتتل، وهتتي 

توليتتتد األفكتتتار، وفثتتت  األفكتتتار، وشتتتراء المتتتوارد الضتتترورية 

لقتد فتتح تثتدي  .و لبات نمتوذج العمتل والنضتج، والتجديتد والنمتو

ت المسار الكالسيكي لريتادة األعمتال البتا  أمتام البثتث فتي حتاال

أصتتتثا  المشتتتاري  التتتديي يتبعتتتوغ مستتتارات  يتتتر نمطيتتتة بتتتداف  

ويتترى  .أستتبا  أرتترى  يتتر الفتترص التجاريتتة وتثستتيي المتتوارد

(Warnick ,2018:2 الشغف )المشتاعر اءيجابيتة  االستتراتيجي

المك فة والتعر  على نشا  معيي مهم لقرارات التمويتل الداصتة 

ولكتتي الفهتتم  ،مربكتتل متتي المستتت مريي المتتالك ورأه المتتال المغتتا

على سبيل الم ال، لم تثدد  العلمي لهدد العالقة ال تنال وليدة نسبيا  

اد األعمتتال أو متتا  ذا  األبثتتاث بعتتد متتا يريتتدد المستتت مروغ متتي روا

 .كاغ جمي  المست مريي يقياموغ الشغف بشكل مشابن

أغ الشتغف  (Svejenova et al.,2011:501)بينمتا ينظتر        

النموذج يتم تثديد الثرية كمثترك هدا في للمشاري   االستراتيجي

لتثفيتتتن المشتتترو  ونمتتتاذج األعمتتتال الفرديتتتة  متتتي نوعتتتن فريتتتد

البال ية كآليات عملية  واألصالة والت لير )القيمة  واالستراتيجيات

الجمالية واالجتماعية واالقتصادية التي تدصصها أ ترا  لال تة( 

ر المترتبتتة علتتى اءدارة ويدتتتتم الفصتتل متت  اولتتا كنتتاتج المشتترو 

 .للمشاري  االستراتيجية

 :االستراتيجيأبعاد الشغف  .3

 :    لى عدة أنوا  مي بينها اوتي االستراتيجيينقسم الشغف 

 الشغف الريادي . أ

في الدراسات المتعلقتة ( Warnicka et al., 2018:3يرى )     

بالعا فتتة التجاريتتة، تميتتل األنشتتطة المت صتتلة فتتي عمليتتة تنظتتيم 

المشتتاري   لتتى العمتتل كهتتد  لشتتغف رجتتال األعمتتال يجتتادل بتت غ 

بمتا فتي  متجتدر فتي أنشتطة تنظتيم المشتاري  االستتراتيجي الشغف

ذلش تثديد واستكشا  فرص المشاري  الجديدة، وت سيس وتطوير 

ى التتر م متتي أغ العديتتد متتي رواد األعمتتال لتتوعمشتتاري  جديتتدة. 

شغوفيي بنشا ات تنظيم المشاري ، ف غ آرريي يفتقتروغ  لتى م تل 

هدا الشغف ولكنهم ال ينالوغ يشاركوغ في ريادة األعمال كوسيلة 

لمتابعة شغفهم بالمنتج أو الددمة التي يقدمها المشرو  أو المشكلة 

علتتى ذلتتش األستتبا  ومتتي األم لتتة  المتعلقتتة بالنطتتاق التتتي يثلهتتا

 .بي يةأو االجتماعية 
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 شغف المغامرة  . ب

ألبتتت  (Gulyan & Bhatnagar,2016 :55)يشير كل مي      

قتتدي يكتتوغ فتتي بالعمتتل  االستتتراتيجي الشتتغف اغ األدلتتة الستتابقة

بعتتتال االحيتتتاغ فيتتتن نتتتو  متتتي المغتتتامرة فتتتي تنظتتتيم المشتتتاري  

ألنتتن قتتد يكتتوغ ستتال  ذو حتتديي فتتاغ فشتتل المشتترو   االستتتراتيجية

مجموعتتة متتي  لتتدلش فهتتو يثتتتاج التتى يعنتتي فشتتل المنظمتتة بكاملهتتا

 العالقتتات التتتي تتتربا بتتيي العوامتتل الفرديتتة والنتتتااج الفرديتتة م تتل

دره الشتتتغف المتنتتتا م كوستتتيا بتتتيي توجتتتن االستتتتقالل التتتداتي 

 . واءبدا  الو يفي

وجتدت أغ  (Warnicka et al., 2018 :3ومي وجهة نظتر)     

يتتتؤدي  لتتتى مستتتتويات أكبتتتر متتتي الم تتتابرة  االستتتتراتيجي الشتتتغف

واالستيعا  في أنشطة تنظتيم المشتاري  وجتدت أغ الشتغف يتؤدي 

تعتبر هدد السلوكيات قيمة مي قبل كتل متي المغامرة  لى منيد مي 

ومتتتتتي لتتتتتم نفتتتتتترض أغ  أصتتتتتثا  رؤوه األمتتتتتوال المغتتتتتامرة

 .غف المتصور في ريادة األعمالالمست مريي يقدروغ الش

 المنظمات الريادية:  ثانياا 

 المنظمة الرياديةمفهوم  .1

(  لى أغ المنظمتات الرياديتة فتي 2010جواد وآرروغ،يشير )     

يومنا هدا ال تنمو وال تتطور مي رتالل تنايتد عتدد العتامليي فيهتا، 

بقتتدر متتا يتتت لر نموهتتا وتطورهتتا متتي رتتالل بث هتتا المستتتمر عتتي 

مواردها مثليا  ودوليا  بشكل يدفال متي تكلفتة الستل  أو الدتدمات 

التي تنتجها تلش المنظمات. وعموما  ف غ عمتر المنظمتات الرياديتة 

ال يتعتتدى الدمتتس عشتترة ستتنة. وبالتتتالي، فتت غ عبتتارة المنظمتتات 

الرياديتتة تشتتمل مبتتدأي الشتترو ، والنمتتو. ومتتي جانتتب آرتتر، فتت غ 

نظمات هو ما تتراكم متي معرفتة المورد األساسي الداص بهدد الم

 عبر حياتها في سوق العمل.

وهكدا فالريتادة تشتكل مصتدرا  لتعظتيم قيمتة أعمتال المنظمتة،      

وكدلش أصبح سلوك تنظيمي حاكم لتفكير المتديريي والعتامليي فتي 

المنظمتتة. فالمنظمتتة الرياديتتة تكتتوغ مركتتن استتتقطا  وتتتتمكي متتي 

آليات أفضل متي المنظمتات ا تنام الفرص في بي ة علمها بطرق و

المنافستتتة األرتتترى البعيتتتدة عتتتي العمتتتل بلغتتتة الريتتتادة )الغتتتالبي 

 (. 2010والدفاجي،

( المنظمتتات Dess & Lumpkin,2006)كتتل متتي  يعتتر      

الريادية ب نها )تلش المنظمات التي تبني شي ا  ذا قيمة مي ال شتيء، 

ر، وكتتتدلش تقتتتوم با تنتتتاء الفتتترص بنتتتاء  علتتتى المتتتوارد والمصتتتاد

 وضمي رؤية مثددة م  األرد باعتبار تقدير المدا ر(. 

( ب نها )المنظمتات التتي تمتلتش Michael,2000بينما عرفها )    

القتتدرات لتطتتوير منتجتتات ورتتدمات جديتتدة وكتتدلش تنظتتيم و دارة 

عمليات االبتكار، وربا ما بتيي االبتكتار والتثتديث ودورهمتا فتي 

لقتتد تتت لرت الجوانتتب الماديتتة  يتتق الميتتنة التنافستتية للمنظمتتات(.تثق

والطبيعيتتتة للمنظمتتتات الرياديتتتة عامتتتة رتتتالل الستتتنوات األريتتترة 

بتتالتطورات االقتصتتادية العالميتتة، ممتتا جعلهتتا أك تتر انفتاحتتا  علتتى 

مثيطها القريب والبعيد. وبالتتالي  تدت المنظمتات الرياديتة اليتوم 

 (:2010جواد وآرروغ،تتصف ب نها)

 .منظمات فرق العمل المتنوعة 

  .المنظمات المتشاركة التي تتقاسم المعار  فيما بينها 

(  لتتتى أغ المنظمتتتة الرياديتتتة ينبغتتتي أغ 2010ويشتتتير )شتتتمام،     

 تتوافر على لاللة شرو  أساسية هي: 

فتي أشتكالن   األفراد الرياديوغ التديي يقومتوغ بعمليتات االبتتدا .أ 

المدتلفة بما فيتن التكنولتوجي والقتادروغ علتى اكتستا  و نتتاج 

 ونشر المهارات وال قافة المعرفية.

قتتتدرتها علتتتى تتتتوفير الجانتتتب التنظيمتتتي متتتي حيتتتث الرؤيتتتة  .  

 المستقبلية البعيدة المدى، التثو ، ال قة والرقابة الدارلية.

المنظمتتة القتتدرة علتتى متابعتتة ومواجهتتة التثتتوالت فتتي مثتتيا   .ج 

التتدارلي منتتن والدتتارجي وراصتتة متتا يتعلتتق بتغييتتر األستتواق 

 وتنوعها.

   مراحل المنظمات الريادية .2

تدتلف المنظمات الريادية عي  يرها مي منظمات األعمتال،       

سواء أكانت في بداية تكوينها وانطالقهتا أم فتي المراحتل المتقدمتة 

ي األنشتطة متي نموهتا المتعلقتة بهتا، حيتث تتكتوغ متي مجموعتة مت

واألعمال واءجراءات التي تتعلتق بدطتة األفتراد والتنفيتد ورقابتة 

(. والتتي تتكتوغ متي العناصتر 2008، الستكارنةاألنشطة الريادية)

 (: Kuratko & Hodgetts ,2004اوتية )

 المبادرة: حيث األفراد أو الجماعات التي ت رد المبادرة.  .1

: والتتتي تضتتمي كافتتة المتتوارد التتتي يتتتم استثضتتارها  المنظمتتة .2

 مي أجل  نجاز األهدا  المطلوبة. 

 : أغ المبادريي هم الديي يقوموغ ب دارة هدد المنظمة.  اءدارة .2

 : أغ المبادريي مستقلوغ في اتداذ القرارات.  االستقاللية .4

أرتتتد المدتتتا رة: أغ المنظمتتتة نجثتتتت أو فشتتتلت فهتتتي نتتتتاج  .5

 لمبادريي والعامليي. المشاركة ما بيي ا

: والتتتتي تتضتتتمي كافتتتة األحتتتداث المتعلقتتتة باألنشتتتطة  البي تتتة .6

    الريادية المرتبطة بالفرص والموارد، المنافسيي.

وتعدُّ العملية الرياديتة أمترا  فتي  ايتة األهميتة فتي المجتمعتات      

 (:2010جواد وآرروغ،عامة ألسبا  عدة أهمها )
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   والتغييتتتر، وبداصتتتة التغييتتتر التقنتتتي، تولاتتتد الريتتتادة اءبتتتدا

 وبالتالي تعمل على تثقيق النمو االقتصادي.

  الريادة هي العملية التي يتم متي راللهتا الموازنتة بتيي العترض

 والطلب.

  الريتادة هتي العمليتة التتتي يتتم متي راللهتتا تثويتل المعرفتة  لتتى

 منتجات وردمات.

  تة هامتة، والثاجتة تتدعو  لتى فهتم دورهتا الريادة أصبثت َمهَمَّ

 في تطوير رأه المال البشري والفكري.

 قدرات المنظمات الريادية .3

تعتتتتدُّ قتتتتدرات المنظمتتتتة الرياديتتتتة ك حتتتتد المتغيتتتترات الثاكمتتتتة     

المتبنتتاة باتجتتاد تثقيتتق التفتتوق بتتاألداء،  ذ للقتتدرات  لالستتتراتيجية

الريادية دورا  متمينا  وبتدات الوقتت فهتي ذات صتلة وليقتة لعمليتة 

التنويتت  التتتي تستتاهم فتتي زيتتادة متتوارد المنظمتتة المنظتتورة كنيتتادة 

التتتتدفق النقتتتدي، و يتتتر المنظتتتورة كالستتتمعة والعالمتتتة التجاريتتتة 

ريي الريتتادييي  زاءهتتا وتثديتتد الفتترص الجديتتدة، وتصتتر  المتتدي

سواء مي رالل تثستيي المنتتج فتي الصتناعات القاامتة أو الجديتدة 

صتتتالح ) وبالتتتتالي تمتتتنح المتتتدير رو  الريتتتادة فتتتي دنيتتتا األعمتتتال

 (.2010وآرروغ،

( القتتتتتدرات الرياديتتتتتة Thompson ,2000وقتتتتتد عتتتتترض )     

للمنظمتتة متتي رتتالل التتربا بتتيي األعمتتال الرياديتتة الجيتتدة ووضتت  

اءستراتيجية الناجثة،  ذ اعتبر سرعة التغيير في البي ة الدارجية 

للمنظمة مي األمور الثرجة التي تتطلب تكييف المدراء الريادييي 

معها مي رالل التثسب لهتدا التغييتر وتبنتي التوافتق االستتراتيجي 

 المناسب وبالوقت المناسب ومي أهم تلش القدرات:

 نافسيي.دراسة اتجاهات السوق وسلوك الم 

 .التعر  على توقعات النبااي وتغيير حاجاتهم 

 .التواصل م  التطورات التكنولوجية 

 .الثصول على حصة سوقية مقابل درول منتجات  جديدة 

 .تو يف قدرة الشركة كقدرات تنافسية لها 

 .التغييرات المستقبلية واءرادة على تثقيق ذلش 

  جديتد أو البثث عي فرص رارج السوق الثاليتة لعمتل متا هتو

 تغير مسار الشركة.

  ستترعة التكييتتف واستتت مار اءبتتدا  واألفكتتار دارتتل المنظمتتة

 ورارجها.

 العملياال طار 

 التحليل الوصفي لمتغيرات البحث:  أوالا 

 وتشخيص ابعاد الشغف االستراتيجي وصف . أ

 االستتراتيجي ( يتضتح أغ متغيتر الشتغف3مي نتااج الجدول )     

تطبيقتتتتن بنستتتتبة عاليتتتتة بلغتتتتت  ستتتتجل نستتتتبة عتتتتدم اتفتتتتاق علتتتتى

( وهتتتو ادنتتتى متتتي الوستتتا 1.93%(، بوستتتا حستتتابي )78.93)

(، وهدا يعنتي اغ االتجتاد نثتو الثالتة 3الفرضي للدراسة والبال  )

الستتلبية، بمعنتتى ارتتر اغ اتفتتاق العينتتة كتتاغ حتتول عتتدم تتتوفر هتتدا 

المتغير او تطبيقن في مؤسستهم بشكل عام، وعلى مستوى االبعتاد 

 ج كاالتي :تكوغ النتاا

اغ النتااج ضمي الجدول تشير الى اغ هنالش  : الشغف الريادي .1

عتتتتدم اتفتتتتاق عتتتتالي علتتتتى تتتتتوفر هتتتتدا البعتتتتد فقتتتتد بلتتتت  نستتتتبة 

( وهو ادنى مي 2.04%(، بوسا حسابي سجل قيمة )74.53)

(، وهتتدا يعنتتي اغ 3قيمتتة الوستتا الفرضتتي للدراستتة والبتتال  )

اتفتاق العينتة كتاغ االتجاد نثتو الثالتة الستلبية، بمعنتى ارتر اغ 

حول عدم توفر هدا البعد او تطبيقتن فتي مؤسستتهم، وقتد كانتت 

(، التتتي 4الفقتترة االك تتر اهميتتة فتتي عتتدم التطبيتتق هتتي الفقتترة )

 %(.40.88سجلت نسبة عدم اتفاق مرتفعة بلغت )

تشتتير نتتتااج الجتتدول التتى اغ عتتدم االتفتتاق  : شتتغف المغتتامرة .2

بوسا حستابي  %(،82.39كانت نسبتن مرتفعة حيث بلغت )

( وهتتو ادنتتى متتي قيمتتة الوستتا الفرضتتي 1.86ستتجل قيمتتة )

(، وهتتتدا يعنتتتي اغ االتجتتتاد نثتتتو الثالتتتة 3للدراستتتة والبتتتال  )

السلبية، بمعنى ارر اغ اتفاق العينة كاغ حول عدم توفر هتدا 

البعد او تطبيقن في مؤسستهم، وقد كانت الفقرة االك ر اهميتة 

تتتي ستتجلت نستتبة عتتدم (، ال6فتتي عتتدم التطبيتتق هتتي الفقتترة )

 %(.40.38اتفاق مرتفعة بلغت )

 

 االستراتيجيالشغف  ألبعاد نتااج اءحصاء الوصفي (3جدول )ال
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ي 
اد
ري
 ال
ف
شغ
ال

 

Q1 1 3 12 38 52 1.71 0.850 33.02 

Q2 2 2 15 53 34 1.92 0.841 47.74 

Q3 0 2 13 37 54 1.65 0.769 41.89 

Q4 6 10 22 49 19 2.39 1.065 40.88 

Q5 1 0 20 57 28 1.95 0.735 34.15 

      2.04 0.965 38.30 

ة 
ر
ام
مغ
 ال
ف
شغ

 

Q6 0 4 25 46 31 2.02 0.828 40.38 

Q7 0 2 23 45 36 1.92 0.794 38.30 

Q8 0 1 14 55 36 1.81 0.692 36.23 

Q9 2 8 14 42 40 1.96 0.995 39.25 

Q10 0 1 16 60 29 1.90 0.675 37.92 

      1.86 0.815 37.17 

 38.58 0.853 1.93 الشغف االستراتيجي 

 

 متغير المنظمات الريادية :وصف وتشخيص  . ب

( يتضتتح أغ متغيتتر المنظمتتات الرياديتتة 4متتي نتتتااج الجتتدول )     

( وهتو أعلتى 4.10تطبيقتن بوستا حستابي ) سجل نسبة اتفاق علتى

(، وهتدا يعنتي اغ االتجتاد 3مي الوسا الفرضي للدراستة والبتال  )

الثالة االيجابية، بمعنى ارر اغ اتفاق العينة كتاغ حتول تتوفر نثو 

هتدا المتغيتر أو تطبيقتن فتي مؤسستتهم بشتكل عتام، وعلتى مستتوى 

 االبعاد تكوغ النتااج كاالتي :
 

لمتغير المنظمات الريادية نتااج اءحصاء الوصفي( 4جدول )ال
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Q1 1 3 12 38 52 4.06 0.95 43.01 

Q2 2 2 15 53 34 4.00 0.91 40.54 

Q3 0 2 13 37 54 4.00 0.97 39.95 

Q4 6 10 22 49 19 3.94 0.95 35.42 

Q5 1 0 20 57 28 3.96 0.83 34.15 

      4.10 0.97 39.43 
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   : اختبار الفرضيات ثانياا 

البثتث علتى معامتل  اعتمتد فتي هتدا:  ارتبار الفرضتية األولتى .1

الرتبتتتتار الفرضتتتتية األولتتتتى ( Pearson)  االرتبتتتتا  البستتتتيا

الشتتغف ) المتغيتتر المستتتقلوالمتم لتتة بعالقتتات االرتبتتا  بتتيي 

(.  ذ المنظمتتتات الرياديتتتتة( والمتغيتتتر المعتمتتتتد )االستتتتراتيجي

 مصتتتتفوفة معتتتتامالت االرتبتتتتا  البستتتتيا (5يظهتتتتر الجتتتتدول )

(Pearson ).وقبتتتل التتتدرول فتتتي  بتتتيي أبعتتتاد هتتتدد المتغيتتترات

( 5ارتبتتار الفرضتتيات الفرعيتتة لهتتدد الفرضتتية فتتاغ الجتتدول )

 .(tailed-2) ( ونو  االرتبار45يشير أيضا   لى حجم العينة )

( في الجدول يشير  لى ارتبار معنوية معامتل .Sigومدتصر )

( المثسوبة م  الجدولية مي tاالرتبا  مي رالل مقارنة قيمة )

( علتتى **ذا  هتتر وجتتود عالمتتة ) يتتر أغ يظهتتر قيمهتتا. فتت 

( المثسوبة أكبتر متي tمعامل االرتبا  فاغ هدا يعني  غ قيمة )

الجدوليتتة. ويتتتم الثكتتم علتتى مقتتدار قتتوة معامتتل االرتبتتا  فتتي 

 : (، وكاالتيCohen & Cohen,1983) ضوء قاعدة

قتل أكانتت قيمتة معامتل االرتبتا    ذاعالقة االرتبتا  مندفضتة: * 

 (.0.10) مي

 كانتتت قيمتتة معامتتل االرتبتتا  بتتيي  ذا* عالقتتة االرتبتتا  معتدلتتة: 

(0.30 - 0.10.) 

 متي أعلتىكانت قيمة معامتل االرتبتا    ذا* عالقة االرتبا  قوية: 

(0.30  .) 

هنالش عالقة ارتبتا  بتيي الشتغف االستتراتيجي :  الفرضية األولى

 . وبناء المنظمات الريادية

( وجتتود عالقتتة ارتبتتا  موجبتتة وقويتتة بتتيي 5يبتتيي الجتتدول )     

وتبتيي البيانتات المنظمتات الرياديتة. متغيتر و االستتراتيجيالشغف 

الظاهرة في الجدول أغ قيمة معامل االرتبا  كانت قويتة ومعنويتة 

(. وتفيد هدد النتيجتة r = 0.575, p  0.01%( )1عند مستوى )

الشتتغف ى بتت غ المستشتتفيات عتتيي البثتتث التتتي يتتنداد لتتديها مستتتو

والعكتتتس بنتتتاء المنظمتتتات الرياديتتتة ستتتو  يتتتنداد  االستتتتراتيجي

صتتتثيح ألغ العالقتتتة اءحصتتتااية بتتتيي المتغيتتتريي كانتتتت  رديتتتة 

 )موجبة(. وهدا يؤكد صثة الفرضية األولى.

والمنظمات الريادية  االستراتيجيالشغف ( عالقة االرتبا  بيي 5الجدول )
 

  االستراتيجيالشغف  المنظمات الريادية 

 1 

 

45 

Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

1 

 

45 

.575** 

.000 

45 

Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

متتتي رتتتالل متابعتتتة النتتتتااج ضتتتمي  ارتبتتتار الفرضتتتية ال انيتتتة: .2

لمتغيتتتر الشتتتغف  ( يتضتتتح أغ هنالتتتش عالقتتة تتتتالير6الجتتدول )

االستراتيجي في المنظمات الريادية، وقد كانت القوة التفسيرية 

( اي اغ النمتتوذج  قتتادر علتتى تفستتير 0.518للنمتتوذج بلغتتت )

%( متتي التباينتتات التتتي تثصتتل فتتي المتغيتتر المنظمتتات 51.8)

الرياديتتتتتة، كمتتتتتا اغ قيمتتتتتة المعتتتتتامالت االنثداريتتتتتة بلغتتتتتت 

(a=1.424( ،)B= 0.701 ،)لتتتى انهتتتا معنويتتتة ا باءضتتتافة

( وفقتد  هترت بانهتا Pباالعتماد على قيمتة مستتوى المعنويتة )

معنويتتتة وضتتتمي الثتتتدود المستتتمو  بهتتتا بتتتاغ تكتتتوغ )أصتتتغر 

( التتي  هترت معنويتة، ويكتوغ القترار f( ـ وقيمتة ) 0.05متي

 االحصااي: تثقق الفرضية الرايسة ال انية.
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 االبعاد منفردة لت ليرمعامالت نموذج االنثدار البسيا  (6) جدولال

  T F R المتغيرات
2

 P 

 0.000 0.264 32.654 7.423 0.352 2.433 الشغف الريادي

 0.000 0.352 41.545 6.744 0.413 2.842 شغف المغامرة 

 0.000 0.518 84.679 8.121 0.701 1.424 المنظمات الريادية

 

 وبهدا تكوغ المعادلة االنثدارية كمايلي :

y =  + X 

Y= 1.424 +0.701 x 

(x1(           الشغف االستراتيجي )Y )الرياديةمنظمات ال 

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

المفتتتتا  التتترايس لنجتتتا   االستتتتراتيجيالشتتتغف يعتتتُد مفهتتتوم  .1

الشركات في عصر ما بعد الثدالة. وبصتفتن شتكل متي أشتكال 

علتى أنتن المصتدر  االستتراتيجياالست مار ينظر  لى التدطتيا 

الرايس للتطوير واءبدا  والتطوير االجتماعي. وتبعا  لدلش أغ 

األعمال أو الو ااف الفردية والمدصصة فتي  دارة الو تااف 

تنظيميتة المتوقعتة وذات جتدل كبيتر حتول هي مي األولويتات ال

 كيفية تطويرها ومكاف تها بشكل مناسب. 

تطتتوير الدتتدمات وتثقيتتق اءبتتدا  بالمتتديروغ عنتتدما ير تتب  .2

متي  االستتراتيجيالشتغف أغ يتدركوا أهميتة الصتثية البتد لهتم 

 .االستراتيجيةأجل تعنين وساال تنفيد 

ا هتترت نتتتااج البثتتث اغ الشتتغف االستتتراتيجي يستتتند بشتتكل  .2

كبير على ما متوفر متي شتغف الريتادة وشتغف المغتامرة لبنتاء 

 . رياديةمنظمات 

اشارت نتااج البثث الى اغ فعالية ودعم الشتغف االستتراتيجي  .4

وتثقيتق االهتدا   الريتاديتعد ضرورة اساسية لتثقيتق األداء 

 .ياتمعتمدة في المستشفالمتوقعة مي االستراتيجيات ال

 التوصيات

حتى تستطي  المنظمات أغ تكوغ ناجثة في عملها البدا لهتا أغ  .1

تمتلتتش شتتغف  ستتتراتيجي وينبغتتي علتتى كتتل مو تتف أغ يثفتتن 

 .المستشفىجهودد مي أجل التركين في تثقيق أهدا  و ايات 

جهتتتتودا  استتتتت نااية نثتتتتو بنتتتتاء  المستشتتتتفياتضتتتترورة بتتتتدل  .2

استتتراتيجيات الشتتغف شتتاملة وعمليتتة وبالشتتكل التتدي يضتتمي 

، فضتتال  عتتي االحتفتتا  همولتتيس فقتتا جتتدباال بتتاء استتتغراق 

 بالمهارات األساسية التي ترف  اءنتاجية وأداء األعمال.

كبتتر بعناصتتر الشتتغف االستتتراتيجي أضتترورة االهتمتتام بشتتكل  .2

 .المستشفياتلنجا  وتفوق باعتبارد الركينة االساسية 

ضرورة التركين على عمليات الشغف االستتراتيجي وفعاليتهتا  .4

 والعمل على دعمها وتوفير الظرو  المالامة للتنفيد. 

االستتتراتيجي الشتتغف ينبغتتي التركيتتن بشتتكل واستت  علتتى ابعتتاد  .5

 للمنظمات.االداء الريادي التي اوردها البثث بهد  تعنين 

 المصادر

 المصادر العربية  : أوالا 

هي م علي، العجلتوني، مثمتد  قبتال ، حجازي، شوقي ناجيجواد، 

أنموذج  -ألر بي ة تفعيل المعرفة في المنظمات الريادية .(2212).

بثتتتث مقتتتدم  لتتتى المتتتؤتمر العلمتتتي  . مقتتتتر  للمنظمتتتات األردنيتتتة

الرياديتتة فتتي مجتمتت  ، جامعتتة النيتونتتة ،التتدولي الستتنوي العاشتتر

 األردغ. -غعما ،المعرفة

 الريادة و دارة منظمات األعمتال. (2228). السكارنة، بالل رلف

 .: دار المسيرة للنشر والتوزي  األردغ –عماغ  .

صالح، ماجد مثمد، والصوا ، مثمد حسيي، وجرجيس، يسرى 

دور رصتتتاا  المعلومتتتات البي يتتتة فتتتي تثقيتتتق  .(2212) .أحمتتتد

العلمتي  التدولي الستنوي بثث مقدم  لى المؤتمر . الريادة واءبدا 

 ، الرياديتتة فتتي مجتمتت  المعرفتتة عمتتاغ، جامعتتة النيتونتتة ، العاشتر

 األردغ.

. (2212) .،  تتتاهر مثستتتي، والدفتتتاجي، نعمتتتة عبتتتاه الغتتتالبي

دار  : األردغ ، عمتتتتتاغ متتتتتدرل العمليتتتتتات . -نظريتتتتتة المنظمتتتتتة

 . وري للنشر والتوزي الياز
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