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 صـاملستخل
تت  تناولتته هتتلد الة اثتتا خصتت  التيتتايز التتتت تل تت  لن لتتاه اأ   ةا  الاتتالت اتتت التو  

لا تناول  الكتتا  والاتاحصو   ال ِّ اةي لتلك اللن لاه، إل حاوله تقة م إطا  ن  ي لتكالل أهم  
حتتول لتر تت اه الة اثتتا، إلتتط  انتت  إطتتا  آلللتتت تحل لتتت   ا  آل نتتا لتتتتا    تتل  ل تلتت  

 ة : الة اثتتتتتا اتتتتتلله الق تتتتتاةاه ال الا تتتتتا اتتتتتت كل تتتتتاه  الاتتتتتا ا لتتتتتا اه الا ا تتتتتا اللتحتتتتت
) لثاآلة  ي س ال الاا، وآلل ة، ولااو  آلل ة، ولة   احث وتطو  ، و ي س قثم(، والاالغ 

قايةاً إةا  اً، وقة تم اتت ا   الاا ا لا اه الا ا ا اللتحة  لكونها حيله آللط  101)آلةةهم )
 Time)واقاً لتيتن   )2008) (  الاا ات الاالم لاام )(500ل  ا   خا ل 227) الل تاا )

Higher Education (THE-QS وتلصل اللتر   اللثتتقل للة اثتا اتيتايز لن لتاه .)
) تيايز التيل م، وتيتايز اسثتت ات   ا، وتيتايز الالل تا، وتيتايز  اأةا  الاالت
، وتيايز الق تاة ، وتيتايز اأات اة واأةوا ، وتيتايز الصقااتا، وتيتايز االتكنولو  

تل التو    التا  ت(، خلا اللتر   اللات ت  ال ِّ تاةي اعااتاةدل الص صتا )ا اةاآل تا، وتقا  لة اهو التو  
تت ا  للتتا لتت  التثتتا سه  ثتتةه  اللتتتاط  ، واأثتتتااق ا(. وقتتة حاولتته الة اثتتا ا  ااتتا آلا
لاكلتها ))لاهت التيايز اأثاث ا للن لاه اأةا  الاالت؟ وهتل تو تة آل قتا ا تاتاط وخصت  

 و    ال ِّ اةي لتلك اللن لاه؟((.ا   تيايز لن لاه اأةا  الاالت والت
وااثتتتتالال ل لوآلتتتا لتتت  اأةواه ا حيتتتاي ا تليتتته الة اثتتتا إلتتتط ل لوآلتتتا لتتت   

اسثتتتنتا اه خهلهتتا: و تتوة آل قتتا ا تاتتاط وخصتت  لاه ةسلتتا إحيتتاي ا اتت   تيتتايز لن لتتاه 
 اه  ا  اأةا  الاالت والتو    ال ِّ اةي لتلك الكل اه. كلا ت  ه الة اثا ال لوآلا ل  التوي

ات لقةلتها: التعك ة آللط خهل تا تيتايز اأةا  الاتالت التتت تل ت ه اهتا ال الاتا اتت تحق ت  
نتايج اأةا  اللتل   التت حيله آلل ها ال الاا لقا نًا اال الااه اأت ى ثوا  كانته لحل تا 
 خو آل ا تتا خو خ نا تتا وتا  تت  الل ا تتا اللتحققتتا لتت  تلتتك التيتتايز ل  تقتتا  اتتعةا  ال الاتتا

 وكل اتها إلط لثتو اه خةا  خآللط.
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 للتز  ثالا لا ثت   ات اسةا  
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  Study methodologyاــــا الة اثــلنه   للتز

  Study problem لاكلا الة اثا. خوسً 

ا لتتاتتت طا اته   ثتتةا    خثاثتت    و لحتتتتالتتو  لاتتكلا الة اثتتا الحال تتا اتتت  تتو  
 : آلةاة هلد الة اثا، وهلاا  ال وه  ا الةوا
آللط ق ت ا ت ك   (Entrepreneurial Orientation) اةي   ال ِّ لا م احوث التو    إ  .0

 ةا  اللن لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عاتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وة اثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا آل قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل  وق اثتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل  تا  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل 
(Organization Performance)  لتتلفتتتا لتتت  اللن لتتتتاه وخنتتتوا  تتتل  ثتتت اقاه 

(Wiklund & Shepherd, 2005:71-91; Hughes & Morgan, 2007:651-

قتة  ل  الاحوث والة اثاه قل  ً  اً آلةة خ  (Basso et al., 2007: 1)  ى . ات ح   (661
ت  لتاه آللتط تانتتاللن وتثتاآلة تتةا التتت الاوالل وال  و   تناوله  . تاةي  ال ِّ اكت   التو  

والتل خو آل لت  الة اثتاه ال تاة  التتت حاولته التحقت  لت  ةو  آلةةو وة  وآللط ال غم ل 
لتا   لت  اسنتاتاد ااتقتا   ، إس خ   اةي لللن لتاهتيايز لا نا ات التعص   آللط التو    ال ِّ 

 خ تلك الة اثاه إلط ة اثا االلا تعتل االحثتاا   ل ت  الاوالتل والتيتايز التتت  لكت  
تت  نحتتو اأآللتتال ال ِّ اة تتا. ولهتتلا اتتا  الة اثتتا  تتت ص  آللتتط اثتتتاةاة اللن لتتا و غاتهتتا للتو  

تت  اهتتلا است تتاد الحال تتا تثتت    لتت  تتت ل ة اثتتا تيتتايز اللن لتتا التتتت تتت ص  آللتتط التو  
لتقل ز هلد الف و  اللا ا ا والنة   ل  تت ل اثتتهةا  الاوالتل التتت تت ص  آللتط  ال ِّ اةي

 .التو    ال ِّ اةي لللن لاه
وااكل  ا لف طا آللط كل الل ثثاه التال ل اً  لا واثاا ل  القوى  روططه تاك  لقة ثلا  .3

وقتة ت تلنه هتلد ال تروط آللتط ثتا ل اللصتال ق تا ا التطتو  الثت    اتت تاز ال الااه. 
تتتوا   اللالولتتاه، والتوقاتتاه ت تتاد تحق تت  وقتته اسثتتت ااا الثتت    ت تتاد اللاتتك ه التتتت 

 & King)لو  ا ال ة ة  والتر ت اه اس تلاآل تا وغ  هتا وتوا هها اللن لاه وتطو  التكن

Boetlije, 2000; Miller, 2005) . 
 

التحة تتة  إلتتطحا تتا  اتتت ال الاتتاه خيتتاحهالتر  تت   اواتتت  تتل  تت و  هتتلا الاتتالم ثتت  ا
واسثتتل ا   الاقتا  لتا خ اةهاللثتل  للف ز ال ة ة  اللو وة  لا و ا  لقة اتها الحال ا الا 

(Fox, 2005: 5)، ت ثتا  تاةي. وهتلا لتا ةات  الة ا  ال ِّ لت  تت ل اهتلالهتا اتانتت اكت   التو  
اةي ات قطا  الل ثثاه التال ل تا وة اثتا تتعص      ال ِّ اثتكاا  طا اا التو    يو الحال ا 

 تيايز لن لاه اسةا  الاالت آلل ها.
  Study objectives  دراسةال أهداف. ا  نيثا

 :لاه   خثاث هةا    االحال ة اثا لل
  م،تتتوا  تيتتايز لن لتتاه اسةا  الاتتالت )تيتتايز التيتتلالكاتت  آلتت  لثتتتوى  -0

 اأات اةتيتايز وتيتايز الصقااتا، و، اا ثت ات   تيايز و ،اتيايز خلالل و
تو، االتكنولو  تتيتايز و، الق تاة تيايز و، واأةوا  التتا  ت(   تيتايز التو  

للا ثا ال الاتا آل نتا الكا  آل  لثتوى ، ا  ً آل  لو و  الة اثاات ال الاا 
تو،  ا اةاآل تا) ااة اسثاث ا الص ص اةي ات  و  اساا  ال ِّ لثلوك التو    الة اثا ل تقا 
 ا ها. ال الا اواسثتااق ا( واقاً لو ها ن   الق اةاه  ،اللتاط  
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)تيتتتايز التيتتتل م، الاتتتالت  اأةا اتتت   تيتتتايز لن لتتتاه  واأصتتت  اتتاتتتا  الا قتتتا -3
، تيتتايز الصقااتتا، تيتتايز اساتت اة وتيتتايز ا ثتتت ات   ا الالل تتا، تيتتايزو

  التا  ت( وخاااة ا، تيايز التو   لو  و، تيايز التكنالق اة  واسةوا ، تيايز
 واسثتااق ا(.  ،ل اللتاط  تقا  وا اةاآل ا،  اةي )  ال ِّ و   تال

 Study significance الة اثا خهل ااً. صالص
الح و تتا اتتت الفكتت      تتاالة اثتتا الحال تتا لتت  تتت ل تط قهتتا التتط احتتة اللو خهل تتاتتلصتتل 
تا لت ثة ً اسةا ي  تاتة هتلد الة اثتا لت  الة اثتاه الق يتل التتت  إلا  تاةي،   ال ِّ لو و  التو  

ة اثتا و اةي ات الل ثثاه التال ل ا   ال ِّ لحةةاه التو    آل ثاه ت اد تكو   ن    االلا 
آللتط هتا هل تها لت  تت ل تطا قخ. كلا تعتل الة اثا ا ها تعص   تيايز لن لاه اسةا  الاالت

 الاتا اتت  (500) خا تل ل   اً لتل    ا الل لوقا التت احتله تثلث ً ال الااه الا ا إحةى
تت ثتة خهل تا  إلتط  انت  للتك. .UAEU)) وهت  الاتا اسلتا اه الا ا تا اللتحتة  خس ،الاالم

اللهتلت   والاتاحص  ، تطتو   وت ثت ا اآلتقتاة لتةى كااتا  إلط هاثا  الة اثا الحال ا ل  ت ل
تيتايز لن لتاه ا ت و   التاتاطت لت   وال الااه اللحل ا ال الاا اللاحوصا ات والق اةاه

 . اةي لللن لاه  ال ِّ    التو   ات لك  ا  التت  الح و ا  وان احة ال اسةا  الاالت اكونها

   Study population and sample  ل تل  الة اثا وآل نتهااً.  ااا
ط إلت ا الااحصت ةااتهاللتحتة   الا ا تا ا لا اهاها  الاا  هالتت تل   هلد التيايز إ       

كونها لن لا تتوا  ا ها تيايز اسةا  الاالت. ول  هلا ل، للة اثا الحال ا  كل تلاآلتلاةها 
)آللتةا  الكل تاه ولاتاون هم،  :الق تاةاه ال الا تاااتت تا  آل نتا لت   ا   اقة قتام الااحصتلنطالل

(، ستتاتتتا  خصتتت  الثتتتاآلةي  يتتت س ال الاتتتو  ثتتتا  اأقثتتتام، والاحتتتث والتطتتتو  ،  لتتتة  ي
 اةي لتلك اللن لتاه، إل تتم تو  ت     ال ِّ التيايز التت تل   لن لاه اأةا  الاالت آللط التو  

( 2) لنهتتا ، اثتتتااةاثتتتلا   103)) اللاتتاة ( اثتتتلا   اثتتتا ا  التتغ آلتتةة اسثتتتلا اه 105)
 101)) خيتتاع آلتتةة اسثتتتلا اه اليتتالحاواتتلا لاتتةم يتت ح تها للتحل تتل ا حيتتايت،  اثتتتلا  
    %( تق  اا ل  ل لو  اسثتلا اه اللو آلا. 96) لانثات    وتلصل اثتلا  
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  Study hypotheses الدراسةا . فرضيات خامس
 تت:    كا و آلا  ا   اه ا آل ا تف آله لنها تا   ي ث تا ا    ت لنه الة اثا الحال ا   

 : اأولطالف   ا ال ي ثا 
الاتالت ال ي ثتا واااتاة  اأةا لانو تا ات   تيتايز لن لتاه  )تو ة آل قتا ا تاتاط لاه ةسلتا

 . اةي(  ال ِّ التو   
 وتتف   ل  هلد الف   ا تلس ا   اه ا آل ا هت :

 :الصان االف   ا ال ي ثا 
  اةي(  ال ِّ التو    اتالاالت  اأةا تيايز لن لاه لص  لو ةسلا لانو ا خ و ة ) 
 ا آل ا : ا   اه اتلثوتتف   ل  هلد الف   ا    

 (0)ا تت  و ع اللتطط الف  ت للة اثاالاكل  
 ( اللتطط الف  ت للة اثا1اكل )  

DES

STR

PRO

TEC

LEA

IND

CUL

EXT

CHA

INN

RIS

PROA

ENT

 
Source: LISERAL Program. (V:8.7) 

 

                                                 
(1) INN  ، االبداعية =RIS ، تقبل المخاطرة =PROA،االستباقية=ENTالتوجه الريادي= 
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 سادسا : أداة الدراسة

واللالولتتاه لاه اليتتلا  هاثتتتالله الة اثتتا اسثتتتاانا خةاً  للحيتتول آللتتط الا انتتا          
آ ايهم  اأولت ل ثتاانا آللط آلةة ل  التا ا  للتا   آللطالتر  اتها. وقة تم آل ض النلولج 

  (1). وال تتةول  قتتم ، ولتت  صتتم إ تت ا  التاتتة  ه ال تت و  ا آلل هتتاول ح تتاتهم ااتتع  اق اتهتتا
 قةم تو  حاً حتول ت ل ت  كتل لتر ت  وكتل ااتة وتحة تة ليتة  الحيتول آللتط اللق تاس وآلتةة 

 الفق اه: 
 الت ل   والتوي  (1)  ةول 

 ال ل  الااا اه  آلةة لااة ا اللتر  
 

 اللية 

 
تيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايز 
لن لتتتتتتتاه اأاةا  

 (CHA)  الاالت

  DES 4 . تيايز التيل م 0

de Waal (2010) 
 
 

 

 STR 6 . تيايز ا ثت ات   ا3

 PRO 9 . تيايز الالل ا3

 , TEC (Weick & Sutclife 5 . تيايز التكنولو  ا4

2001)   

 

(Hammer,2001)  

 

(Katzenbach, 2000) 

 

(Axson, 2003).  
 

 LEA 14 . تيايز الق اة 5

 7 . تيايز اأا اة واأةوا 6
 

IND 

 CUL 5 . تيايز الصقااا7

 EXT 6 . تيايز التو    التا  ت8

 التو    ال ِّ اةي
(ENT) 

 ,INN (Lumpkin & Dess 9 . اساةاآل ا0

1996 ) 

, (Hughes & Morgan, 

2007),        
 (2009،) ا ة

 RIS 6 . تقا ل اللتاط  3

 8 . اسثتااق ا3

 

PROA 

 

  األدوات اإلحصائية المستخدمةا.   بعسا
 : ا تت اثتالالت ل  وتاتتاا  الف   اه 

 .(ANOVA)خ. تحل ل التاا   اسحاةي 
 .(SEM) . لااةلا النلل ا اله كل ا 
 (SRA)نحةا  الاث ط ث. تحل ل اس   .(Pearson)ه. ليفواا اس تااط الاث ط 
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 Conclusionsاسثتنتا ـــــــاه 

آللتتتط التتت غم لتتت  و تتتوة تاتتتا   وا تتتع اتتتت و هتتتاه ن تتت  الةا ثتتت   واللتتيتتت   حتتتول  .0
التيايز التت تل   لن لاه اأةا  الاتالت ولتةاتل ة اثتتها إس خ  هنتاك إ لاآلتاً واثتاا  

 اللن لاه التقل ة ا. آللط خهل ا الةو  اللي تلاا   ات ن اح اللن لاه وتل  ها آل 

تت  ال ِّ تتاةي إس  انتت    لكتت   .3 آللتتط التت غم لتت  تاتتةة اأااتتاة التتتت تن تتوي تحتته لفهتتوم التو  
اسثتنتاج اا  الااحص   واللتتي   ات ل ال الفك  ال ِّ اةي  تفقو  آللتط خ  خااتاة التو  ت  

 ، واسثتااق ا(.)ا اةاآل ا، وتقا ل اللتاط     ال ِّ اةي تتحةة ات ص صا خاااة خثاث ا هت
تت تيتايز لن لتاه  .3 خ ه ه نتايج التحل تل ا حيتايت حت ز الكل تاه اللاحوصتا آللتط تانِّ

اأةا  الاالت الصلانت ااكل اا   وا  اتتلفه ات خهل تها النثا ا، وإ  هلد النت  ا تنث م 
تلالتتاً لتت  النت  تتا التتتت حيتتله آلل هتتا ال الاتتا واقتتاً لتيتتن   تتتا ل  هتتا   اة وك اتت  

(THE-QS( ااحت لها الل تاا )الاا آللط لثتتوى الاتالم 500( ل  ا   خا ل )227  )
 ( .2008للاام )

آللط الل تاتا اأولتط اتت ة  تا اأهل تا النثتا ا لت  و هتا  احيله تيايز التكنولو   .4
ن تت  خاتت اة الا نتتا االلقا نتتا لتت  تيتتايز  لن لتتاه اأةا  الاتتالت اأتتت ى آللتتط لثتتتوى 

ا  فث  ح يها لتقةلا واسثتصلا  ا ها اهتة  تحثت    اآللط الت ك تكنولو   ال الاا للَّ
مَّ الوغ لثتو اه آلال ا ل  اأةا .  خةا  آللل اتها وخناطتها اللتتلفا ول  صا

هاً وا حاً نحتو اأآللتال ال ِّ اة تا واقتاً  .5 خ ه ه كل اه  الاا ا لا اه الا ا ا اللتحة  تو  
تل اللتتاط  ، واسثتتااق ا(، إلا ثت له لألاااة اللاتلة  لق اس للك التو    )ا اة اآل ا، وتقا 

ا   ل   الكل اه خوثاطاً حثاا ا خآللط ل  الوثط الف  ت آللط لثاحا ل  ا  استتاا ، للَّ
  ا  اع  الكل اه آل نا الة اثا لة ها ل ل وا ع ل نت اط ات اأناطا ال ِّ اة ا، وهلا لا 

ة ات التين    تل   اناكس آللط الواق  الاللت ل  ت ل حيول ال الاا آللط تثلثل    
 (  الاا ات الاالم واقاً للتين   الللكو  آنفاً. 500خا ل )

احتتتل ااتتة ا اةاآل تتا الل تاتتا اأولتتط اتتت ت ت تت  اأهل تتا النثتتا ا لتت  اتت   اأااتتاة الص صتتا  .6
للتو    ال ِّ اةي للا  اكس اهتلام ال الاا وةآلهلا اللتل ت  ِّ  للناتاطاه ا اةاآل تا ثتوا  

  ت ا   ات ل ال تانِّت ط اي   ة ة  ات التتة    والاحتث الاللتت خو تو  ت  التكنولو  تا
 تحث ناه لثتل   ات خن لتها وإ  ا اتها اهة  تحث   تةلاتها. 

ثتت له تيتتايز لن لتتاه اأاةا  الاتتالت ل تلاتتًا ق لتتا ا تاتتاط لو اتتا آلال تتا ولاه ةسلتتا  .7
ه تيتايز لن لتاه اأةا  الاتالت لنفت ةً  إحياي ا ل  لتر   التو    ال ِّ تاةي كلتا خ هت 

ت   آل قا ا تااط لاه لثتتوى آلتالم لت  القتو  ات   كتل تايت ا لت  تلتك التيتايز والتو  
ال ِّ اةي. وهلا  ف ة اا  لثتوى التو    ال ِّ اةي أي  لن لا   ةاة ا  اا اً اا ة اة إلت كهتا 

  للتيايز لاه اسةا  الاالت.
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  هنتاك آل قتا تتعص   ا  اا تا ولانو تا لتيتايز لن لتاه اأةا  خ ه ه نتايج الة اثتا خ .8
تتتتتتتتتتتت  ال ِّ تتتتتتتتتتتتاةي اللتلصلتتتتتتتتتتتتا اااتتتتتتتتتتتتةي    الاتتتتتتتتتتتتالت اتتتتتتتتتتتتت ااتتتتتتتتتتتتض خااتتتتتتتتتتتتاة التو  
)ا اةاآل ا واسثتااق ا(، إلا تحققه الف   ا التايا او وة آل قا تعص   ا  اا تا ولانو تا 

 اتت   إلتتط خ   ( وهتتلا37%لتيتتايز لن لتتاه اأةا  الاتتالت اتتت ااتتة ا اةاآل تتا انثتتاا )
تيايز لن لاه اأةا  الاالت لها تعص   ا  اات   يت آللط تانت اللن لتا آل نتا الة اثتا 
لللةتل ا اةاآلت وةآلم اأاكا  ال ة ة ، خلا الف   ا التايا او توة آل قتا تتعص   ا  اا تا 

، (50%)ولانو ا لتيايز لن لاه اأةا  الاالت ات ااة اسثتااق ا اقتة تحققته انثتاا 
   لم ت ه  النتايج خي آل قا تعص   لانو ا ا   تلك التيايز وااة تقاتل اللتتاط   ات ح

وهلا  اتوة لثتاا   اأول هتو آلتةم  غاتا آل نتا الة اثتا اتت التةتول ااأآللتال التتت تتثتم 
اة  ا آلال ا ل  اللتاط   واقتيا  الالل ات اأآللال الل لونا الاواية، والثا  الصتانت 

الة اثتا الحال تا تت ص  آللتط  غاتا   اتت ى غ ت  لتا ت تلنت هو احتلال تا و توة تيتايز
تا  انتت قاتول الف  ت ت  ل الفت آل ت  ل اأولتط والصالصتا لت   اللن لا اتت تحلتل اللتتاط   لللَّ
الف   ا ال ي ثا ال اااا و اض الف   ا الف آل ا الصان ا لنهتا. وهتلا  ات   التط إلكان تا 

 ن لاه التت تلتلك تيايز اأاةا  الاالت. التنا  او وة اساةاآل ا واسثتااق ا لةى الل
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Entrepreneurial orientation in high performance 

organizations:  Analytical study of the opinions of 

administrative leaderships in United Arab Emirates' University 
 

 Abstract 
      This study aimed to test the impact of characteristics of high 

performance organizations on their Entrepreneurial orientation, 

where the study tried to introduce an integrated theoretical 

framework of the most important view point about its variables. It 

also introduced an analytical practical framework for the opinions of 

chosen sample included (101) administrative leaders at the colleges of 

United Arab Emirate's University (Vice president, Dean, Dean 

assistance, Department head, R&D manager)                                                                           
      The researcher choose U.A.E. University because it got (227) rank 

among the top (500) universities in the world for the year (2008) 

according to the classification of (Times Higher Education- THE Q-

S).The independent variable of the study was represented by the 

characteristics of high performance organizations (design, strategy, 

process, technology, leadership characteristics, individual and roles, 

culture and external orientation characteristics), while the dependent 

variable was represented by the entrepreneurial orientation with its 

three dimensions (Innovativeness, Risk-Taking, Proactiveness) The 

study tried to answer a set of questions that represent its problem: 

(What are the basic characteristics of high performance 

organizations? and finally Is there any effect relationship between 

the characteristics of high performance and entrepreneurial 

orientation?). By using a group of statistical tools, the study came 

into set of recommendations. The most important are (the studied 

colleges varied in possessing the characteristics of high performance 

organizations and their entrepreneurial orientation, besides the effect 

relationship between the two variables).  In Light of these 

conclusions, a proposed set of recommendation is also introduced. 

Among them are: (The need for focusing on the importance of the 

characteristics of high performance that differentiated the university 

in achieving superior performance compared with other universities 

whether they were local, Arabic or foreign through embedding these 

concepts in university mission and strategic objectives) 

 


