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 الملخص

شركات القيادة التحويلية في تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة هدفت هذه  الدراسة إلى معرفة أثر 
) موظفًا، وقد تم 426بلغ تعدادها الصافي( ، وتم سحب عينة عشوائية بسيطةاالتصاالت األردنية

) لتحليل البيانات، وتوصلت الدراسة إلى نتائج SPSSاستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية(
تفسر ما القيادة التحويلية في الميزة التنافسية، وأن أبعاد القيادة التحويلية وجود أثر ألبعاد من أهمها: 

 %) من التباين في الميزة التنافسية.65.7مقداره (

التحويلية في البيئة التنظيمية، واالرتقاء بهذِه  القيادةأوصت الدراسة بضرورة العمل على تعزيز أبعاد 
 األبعاد إلى المستويات العليا المرغوب بها، لما لها من أثر في تحقيق الميزة التنافسية. 

 ، شركة االتصاالت األردنيةالميزة التنافسية، القيادة التحويليةالكلمات الدالة: : 
 
 

Abstract 
 

The study aimed at introducing the impact of transformational leadership 
achieving competitive advantage in JTC. To achieve the objectives this study, a 
questionnaire was developed and distributed to sample consisted of 
(426)subjects. The study has reached the following results : There is an impact of 
transformational leadership in the achieving competitive advantage which 
explains (65.7%) of variation in the dependent variable (competitive advantage). 

The study recommends to focus on the different forms and dimensines of 
transformational leadership in the organizatis environment, and improve the 
dimensions to the upper levels desired, in order to achieve competitive 
advantage. 

 
Key words: transformational leadership, achieving competitive advantage, JTC  
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 المقدمة
في ظل بيئة متغيرة ومتقلبة صار ال يكفي القائد أن يعيش الحاضر فقط، بل عليه أن يمد بصره 

نحو المستقبل ويتخيل ما ستكون عليه المنظمة شرط أن يتميز ذلك التخيل بالجاذبية حتى يخلق في نفسه 
وفي الجماعة الصمود أمام المصاعب والتماسك والتحدي لبلوغ المستقبل المرغوب، وهو ما يعرف بالرؤية 

 المستقبلية وهي أحد الصفات الضرورية للقائد خاصة إذا كان على رأس المنظمة. 
وُتعد عنصرا بارزا في تدعم قوة أي منظمة في تميزها عن المنظمات األخرى، والقيادة التحويلية 

المنافسة السوقية، كما يوجب على منظمات األعمال االهتمام ببناء ثقافة تنظيمية تتشابك مع عدد من 
المحاور الرئيسية أولها العملية اإلدارية علي اعتبار أنها مطلب أساسي تبدأ باألهداف ورسم الخطط 

اإلستراتيجية وتوفير التكامل التنظيمي واالتصاالت على كافة المستويات اإلدارية والقيادية أما المحور 
الثاني يتمثل في العاملين باعتبارهم القوة المحركة لألنشطة والعمليات المختلفة والتي ترتكز علي األدوار 

السلوكية للمشاركة في القرارات وفرق العمل والتي تساهم في خلق مناخ بيئي يشعل الحماس ويساعد على 
 . )Wirtz, et., al, 2008(االبتكار وينمي اإلحساس بالمسئولية

؛ 2003؛ كينيث، 2002والقيادة التحويلية تستند إلى العديد من الخصائص يجملها (العارف، 
Prince, 2008 ؛Dwyer, 2008للمنظمة تحدد موقعها ضمن جغرافية  ) بما يلي: تحديد خارطة طريق

األعمال في المستقبل، وتساهم في زيادة قدرة المنظمة على مواجهة المنافسة الشديدة المحلية منها والدولية، 
استخدام الموارد استخدامًا فعاًال،  إمكانية امتالك ميزة تنافسية مستمرة، ويمكن المنظمة من وتمنح المنظمة

 جميع المستويات اإلدارية في العملية األمر الذي يؤدي إلى تقليل المقاومة التي قد وتوفر فرص مشاركة

تحدث عند القيام بالتغيير باإلضافة إلى أن ذلك يوفر تجانس الفكر والممارسات اإلدارية لدى مديري 
 التفكير الخالق لدى المديرين ويجعلهم يبادرون  إلى صنع األحداث وليسوا المنظمة، وتنمي القدرة على

 .متلقين لها
الرئيسية للمنظمات  وتتميـز القيادة التحويلية بتركيزها على نظـم العمل، أو مـا يعرف بالعمليات

والمؤسسات المختلفة، وتقديم تصور للرؤى المستقبلية للمنظمة، وتصميم رسالتها وتحديد غاياتها على 
المدى البعيد، وتحديد أبعاد العالقات المتوقعة بينها وبين بيئتها بما يسهم في بيان الفرص والمخاطر 
المحيطة بها، ونقاط القوة والضعف المميزة لها، وذلك بهدف اتخاذ القرارات اإلستراتيجية المؤثرة على 

). والقيادة التحويلية هي العملية التي تتضمن تصميم 2001المدى البعيد ومراجعتها وتقويمها (أبو بكر، 
 ,Kunوتنفيذ وتقويم االستراتيجيات التي من شأنها تمكين المنظمة من تحقيق أهدافها. كون وآخرون (

et.al, 2003.( 
 إلى أن القيادة المالئمة هي القيادة التي تمتلك رؤية التوجه نحو (Sabri, 2007)وترى صبري 
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المستقبل والتي تؤمن أن التغيير ال يمكن أن يتم دون تعاون اإلدارة بالعمل مع العاملين كفريق واحد وقبول 
) Zack & McKenney, 1995مشاركتهم في اتخاذ القرارات وتحديد االستراتيجيات. ويؤكد زاك ومكني (

على دور القادة في حفز العاملين وتحقيق مشاركتهم وخلق الثقة المتبادلة بينهم وتطوير البرامج والعمل 
 على تطبيقها في التكنولوجيا وضمان التزام العاملين بها.

 على أهمية دور القائد في إيجاد ثقافة تنظيمية تقوم على االعتراف  (Schein, 2004)ويؤكد شاين 
إحداث التغيير،  بدور العاملين وٕايمانهم بالقدرة على التقدم، وتمييز القيادة التحويلية من خالل القدرة على

نمط قيادي يسري   )Lusser & Achua, 2003لوسر وأجو ( وأشار شار  اإلبداع، الريادة (المؤسسية).
بين القادة والمرؤوسين، يستخدمه القادة لتغييرالوضع الراهن بتعريف المرؤوسين بالمشكالت القائمة في 
المنظمة التي يعملون فيها، من خالل اإللهام واإلقناع واإلثارة، من أجل تحقيق مستوى عاٍل من الرؤية 

 أن القيادة التحويلية ال تعني تمركزًا  )Feenan, 2004وأوضح فينن (  .األهداف المشتركة الواضحة، لبلوغ
للسلطة، وٕانما تفويض للصالحيات وتمكين للعاملين لتحقيق نتائج قابلة للقياس من خالل تحفيزهم 

 بأن القائد هو في األساس مفكرًا أكثر (Huczynski,& Buchanan, 2001) ويشير . مشاعرهم وٕالهام
من كونه ممارسًا لمهام قيادية محددة، وهذا ما امتازت به القيادات العالمية التي نقلت مزاياها بإعادة صيغ 

ممارسات المؤسسات المختلفة. والتأكيد هنا على إبداع الدور وليس على البحث والتطوير. ويشير 
) إلى أن تحقيق الميزة التنافسية في المنظمات كان نتيجة للقيادة المتميزة وليس نتيجة 2009(الدويري، 

للتكنولوجيا أو الجغرافيا أو التدخل الحكومي أو أّي عامل خارجي، بل كان نتيجة لألداء القيادي. كذلك 
تشير العديد من نماذج التمّيّز إلى أن القيادة هي إحدى معايير التمّيز، وركن هام من أركانه، حيث تعتبر 

).  وقد أشار (ماهر، 2003القيادة الفاعلة من خالل األدوار والممارسات تمّيزًا بالنسبة للمنظمة (زايد، 
) إلى أن ركائز التمّيز في المنظمة يعتمد على تناسب اإلستراتيجية الموضوعة، ووجود ثقافة شاملة، 2007

) بان أسس تمّيز المنظمات اإلدارية تتضمن (قوة Lillian, 2003 ويرى ( إلى جانب توافر قيادة فاعلة.
اتخاذ القرار، التحفيز كونه القوة الدافعة للتميز البشري، مواكبة التغييرات والتطورات ، بناء الفريق، تحديد 
الهدف، تفويض الصالحيات). وهي أعمال وممارسات قيادية.وترتبط القيادة التحويلية بكثير من المفاهيم 
الجديدة التي تواجهها المنظمة ويؤثر بها، حيث عمدت هذه الدراسة إلى ربطه بتحقيق الميزة التنافسية، إذ 

أّن ممارسة المهارات القيادية والسلوكيات التي يتبّناها القادة هي أحد العوامل المؤثرة في تحقيق الميزة 
التنافسية، من خالل استخدام الفهم القائم على اإلصغاء لالستجابات العاملين وٕادراك مشاعرهم، وتفهم 
مواقفهم واهتماماتهم وحاجاتهم ومنطلقاتهم، وخلق المناخ اإليجابي للعمل، والربط بين أهدافهم وأهداف 
المنظمة، ومشاركتهم في وضع الخطط، واالستعداد لتقبل شكواهم واقتراحاتهم، والتشجيع على مهاراتهم 

وقدراتهم، وتحمل مسئولية أخطائهم في العمل. من شأنه خلق الشعور باالنتماء إلى هذه المنظمات ودفعهم 
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 .للعمل باستخدام كامل طاقاتهم نحو تحقيق أهداف المنظمة إلى جانب أهدافهم الشخصية

 مشكلة الدراسة:
تواجه المنظمات األردنية ومنها مجموعة شركة االتصاالت األردنية تغيرات جوهرية وتوجهات جديدة 
وتطورات حديثة نلمسها في مختلف المجاالت، حيث لم تكن بمنأى عن بيئة التغيير الذي أصبح يؤثر على 

بقائها ومستقبلها، وذلك لضعف إدراك العالقة بين القيادة التحويلية والميزة التنافسية، نظرًا ألهمية الدور 
الذي تلعبه القيادة التحويلية في تحقيق الميزة التنافسية والذي ُيعدُّ من المواضيع الحية والمعاصرة، إذ أصبح 

يشكل سمة أساسية للمنظمات في عالم اليوم، فهناك العديد من العوامل التي تؤكد على ضرورة تبني 
مفهومي القيادة التحويلية والميزة التنافسية مثل الرغبة في تحسين العمل وغيرها، ممَّا يترك آثارًا ونتائج 

مختلفة ومتنوعة على المنظمة، سواء كان ذلك على صعيد األنظمة والقوانين والتشريعات، أم على صعيد 
العمل والهيكل التنظيمي والخدمات المقدمة والسياسات المتبعة. لذا تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن 

السؤال الرئيس اآلتي: ما هو دور القيادة التحويلية في تحقيق الميزة التنافسية في شركة االتصاالت 
 األردنية؟

 أهمية الدراسة:                                               
 تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل:

القيادة التحويلية في تحقيق الميزة كونها من األولى-على حد علم الباحثان- التي تبحث في دور  .١
 .التنافسية في شركة االتصاالت األردنية

تتناول هذه الدراسة مفهومًا حديثًا في البيئة اإلدارية العربية عامة والبيئة اإلدارية األردنية على  .٢
وجه الخصوص، لذلك فإن إخضاع هذا المفهوم للدراسة التطبيقية يعطيها أهمية واضحة ضمن 

تحقيق اإلطار العلمي ألساليب اإلدارة المتقدمة في اكتساب المعارف والمهارات، واستخدامها في 
 ، واإلضافة المعرفية في المجال التطبيقي.الميزة التنافسية 

القيادة التحويلية في قد تكون هذه الدراسة مرجعًا مهمًا لألكاديميين والباحثين في موضوع دور  .٣
، خاصة أن الدراسات في هذا المجال قليلة، وقد تسهم هذه الدراسة في تحقيق الميزة التنافسية

أغناء المكتبة العربية بموضوع جديد قد يحظى باهتمام الباحثين والممارسين، ويعتبر نقطة 
 .القيادة التحويلية ودورها في تحقيق الميزة التنافسيةانطالق لدراسات أخرى في 

 أهداف الدراسة:                                               
شركات القيادة التحويلية في تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة أثر تهدف هذه الدراسة إلى تحليل 

 ، وينبثق عن هذا الهدف األهداف الفرعية التالية:االتصاالت األردنية
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التعرف على تصورات العاملين في مجموعة شركات االتصاالت األردنية ألبعاد القيادة التحويلية  .١
 (الدافع اإللهامي، والتأثير المثالي، واالعتبارية الفردية، واالستثارة الفكرية).

التعرف على مستوى أهمية أبعاد الميزة التنافسية من وجهة نظر العاملين في مجموعة شركات  .٢
 االتصاالت األردنية.

إمكانية التوصل إلى نتائج يمكن من خاللها صياغة توصيات تساعد أصحاب القرار في مجموعة  .٣
شركات االتصاالت األردنية على لإلهتمام بتوظيف أبعاد القيادة التحويلية بغية تحقيق الميزة 

 التنافسية.

 فرضيات الدراسة:
) ألبعاد القيادة التحويلية ≥0.05αالفرضية األولى: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 في تحقيق الميزة التنافسية (الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) 
  .مجموعة شركات االتصاالت األردنية  في 

)  ألبعاد القيادة التحويلية ≥0.05αالفرضية الثانية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (
في ميزة التكلفة األقل  (الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) 

 بوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية. 
)  ألبعاد القيادة التحويلية ≥0.05αالفرضية الثالثة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (

(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة المرونة بوصفها 
 بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية  .  

) ألبعاد القيادة التحويلية ≥0.05αالفرضية الرابعة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (
(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة التسليم بوصفها بعدًا 

 من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية  .  
)  ألبعاد القيادة التحويلية ≥0.05αالفرضية الخامسة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (

(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في الميزة اإلبتكارية بوصفها 
 بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية  . 

) ألبعاد القيادة التحويلية α≥0.05الفرضية السادسة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (
(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة التميز بوصفها بعدًا 

 من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية  . 
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 التعريفات اإلجرائية: 
 هي القيادة التي تضع رؤية واضحة لمنظماتها وتعمل على أ. المتغير المستقل: القيادة التحويلية:

؛ الخاليلة، 2010إيجاد أنظمة تنظيمية جديدة كليا تتوافق مع متطلبات المستقبل (العياش، 
 ).2010؛ الشريفي، والتنح، 2010وسعادة، 

 يعني إيجاد القائد لرؤية واضحة وٕاحساس بالرسالة العليا للمنظمة وتنمية الثقة التأثير المثالي: .١
 لديهم. 

 هي قدرة القائد على إيصال توقعاته العالية لآلخرين واستخدام الرموز لتركيز الدافع اإللهامي: .٢
 الجهود والتعبير عن األهداف المهمة بطرق بسيطة. 

 قدرة القائد ورغبته في جعل أتباعه يتصدون للمشكالت القديمة بطرق جديدة االستثارة الفكرية: .٣
وتعليمهم النظر إلى الصعوبات بوصفها مشكالت تحتاج إلى حل والبحث عن حلول منطقية 

 لها.

 تعني اهتمام القائد بمرؤوسيه (التشجيع، والتوجيه، والنصح).  االعتبارية الفردية: .٤

  مفهوم ديناميكي يعتمد على الجهد الذاتي واإلبداع وٕاضافة الجديدب. المتغير التابع: الميزة التنافسية:

المشترين للسلعة كعالمة  للتفوق على المنافسين من خالل النوعية والتقنية العالية والتسويق األفضل لجذب
ما يحقق لها ميزة إضافية على  فارقة يدركها العميل (الزبون) في المنشأة أو في المنتج وهذا

 ).2006مصطفى، (منافسيها

 أنموذج الدراسة
 ) 1شكل (

 أنموذج الدراسة

 
 

 
 
 
 
 

 

 المتغير المستقل
 

 المتغير التابع

 الميزة التنافسية
 
 

 

 
 ميزة التكلفة األقل

 ميزة التميز
 ميزة المرونة
 ميزة التسليم

 الميزة االبتكارية

  
 

 
 

 الدافع اإللهامي
 التأثير المثالي

 االعتبارية الفردية
 االستثارة الفكرية

 

 القيادة التحويلية



 2012 مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة  العدد الثالث والثالثون 
 
 

9 
 

 منهجية الدراسة :
استندت الدراسة على المنهج الوصفي- التحليلي في تغطية متطلبات اإلطار النظري وعرض 

الدراسات السابقة فضًال عن إجراء المسح المكتبي إزاء الطروحات النظرية المتعلقة بمتغيرات وأبعاد الدراسة، 
وٕالى جانب ذلك تم اعتماد البحث التحليلي الميداني، لغرض جمع المعلومات عبر المسح الشامل واستخدام 

األخرى، لإلجابة عن أسئلة ) والطرق اإلحصائية SPSSاالستبانة في ذلك، وتحليلها من خالل استخدام(
 الدراسة واختبار فرضياتها.

 مجتمع الدراسة: 
تمثل مجتمع الدراسة في قطاع العاملين في شركات مجموعة االتصاالت األردنية من جميع المستويات 

اإلدارية العليا والوسطى والدنيا. وهذه الشركات هي: (االتصاالت األردنية للهواتف الثابتة، شركة موبايلكم، 
في ، ) موظفًا وموظفةً 4134أي ديمنشن لتقنيات المعلومات، ونادوو لخدمات اإلنترنت)، حيث بلغ عددهم(

ضوء إحصائيات أقسام شؤون الموظفين لمجموعة شركات االتصاالت األردنية   لها بتاريخ 
 ذلك:. والجدول التالي يوضح 3/10/2011

  أعداد العاملين في شركات مجموعة االتصاالت األردنية)1(الجدول رقم 
 عدد العاملين الشركة

 3663 االتصاالت األردنية للهواتف الثابتة
 415 شركة موبايلكم

 22 أي ديمنشن لتقنيات المعلومات
 34 ونادوو لخدمات االنترنت

 4134 المجموع 

 عينة الدراسة:
%) من خالل القوائم وباالستعانة بالرقم الوظيفي من مجتمع 15تم سحب عينة عشوائية بسيطة تمثل(

مجموعة االتصاالت األردنية. وتم توزيع االستبانات العاملين في ) موظفًا وموظفًة من 620 عددها(الدراسة وبلغ
%) من حجم عينة الدراسة، واستبعدت 70.8) إستبانة أي ما نسبته (439على جميع مفردات العينة، فاسترد منها (

) إستبانة، مشكلة 426) إستبانة لعدم صالحيتها للتحليل، وبذلك أصبح عدد اإلستبانات الصالحة للتحليل (13(
) يبين خصائص 2%) من عينة الدراسة وهي نسبة صالحة ألغراض البحث العلمي، والجدول رقم (68.7بذلك (

 عينة الدراسة.

                
       



            ............   أ.م.د.خالد خلف ، أ.م.د.ابراهيم نوراثر القيادة التحويلية في تحقيق الميزة التنافسية
 
 

10 
 

)  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات (العمر، المسمى الوظيفي، الخبرة الوظيفية، 2جدول رقم (
 المؤهل التعليمي)

 النسبة العدد المستوى المتغير

 الجنس
 %70.7 301 ذكر
 %29.3 125 أنثى

 
 

 المؤهل التعليمي

 %9.15 39 الثانوية العامة فاقل
 %19.72 84 دبلوم متوسط
 %63.85 272 بكالوريوس
 %7.28 31 دراسات عليا

 المسمى الوظيفي

 %7.98 34 مدير إدارة
 %16.20 69 نائب مدير إدارة

 %22.77 97 رئيس قسم
 %53.05 226 موظف

 الخبرة الوظيفية

 %14.79 63  سنوات فأقل5
 %20.42 87  سنوات10-6من 
 %26.53 113  سنة15-11من 
 %38.26 163  سنة فأكثر16

 
 العمر

 %17.37 74  سنة أو أقل30
 %25.59 109  سنة40-31من 
 %36.38 155  سنة50-41من 
 %20.66 88  سنة فأكثر51

 
%) 70.7) بنسبة (301) أن أغلبية العينة هم من  الذكور حيث بلغ عددهم (2يالحظ من الجدول رقم (

 %) من المجموع الكلي للعينة.29.3من مجموع أفراد عينة الدراسة، في حين بلغت نسبة اإلناث (
وفيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي تبين أن أعلى نسبة كانت لصالح العاملين الحاصلين على درجة 

%)، 19.72%) يليها نسبة العاملين الحاصلين على درجة دبلوم متوسط إذ بلغت (63.85البكالوريوس حيث بلغت (
%)، وأخيرًا جاءت نسبة 9.15يليها نسبة العاملين الحاصلين على درجة الثانوية العامة فما دون والتي بلغت (

 %).7.28العاملين الحاصلين على الدراسات عليا والتي بلغت (
%)، يليها نسبة 53.05     وفيما يتعلق بالمستوى الوظيفي فقد كانت أعلى نسبة لصالح موظف حيث بلغت (

%)، في حين جاءت نسبة 16.20%)، يليها نسبة نائب مدير إدارة حيث بلغت (22.7رؤساء األقسام حيث بلغت (
 5%).وفيما يتعلق بالخبرة فقد شكل العاملين الذين خبرتهم (7.98مدير إدارة في المرتبة األخيرة حيث بلغت (

 سنوات)، 10-6%) من أفراد عينة  الدراسة كانت خبرتهم من (20.42%)، وأن (14.79سنوات فأقل) ما نسبته (
%) من أفراد عينة 14.3 سنة)، في حين أن (15-11%) من أفراد عينة الدراسة كانت خبرتهم من (26.53وأن (

  سنة فأكثر).16الدراسة كانت خبرتهم (
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%)، 36.38سنة) ما نسبته (50 -41وبالنسبة لمتغير العمر فقد شكل العاملين الذين تراوحت أعمارهم (
%)، يليهم العاملين الذين 25.59 سنة) بنسبة مقدارها (40-31يليهم العاملين الذين تراوحت أعمارهم ما بين (

%)، وأخيرًا جاء العاملين الذين كانت أعمارهم 20.66 سنة فأكثر) بنسبة مقدارها (51تراوحت أعمارهم ما بين (
 %).17.37 سنة فأقل) في المرتبة األخيرة وبنسبة مقدارها (30(

 أداة الدراسة: 
والميزة التنافسية، إضافة إلى اإلطالع للقيادة التحويلية تم تطوير أداة الدراسة باالعتماد على األدب النظري 

على عدد من اإلستبانات المستخدمة في الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة لتحقيق هدف الدراسة المتمثل 
 في تحقيق الميزة التنافسية، وتشتمل أداة الدراسة على ثالثة أجزاء:القيادة التحويلية في أثر 

 وخصص لجمع البيانات الشخصية والوظيفية عن العاملين في مجموعة شركات االتصاالت الجزء األول:
 األردنية(العمر، والحالة االجتماعية، والمستوى التعليمي، والخبرة).

ويتضمن هذا الجزء  فقرات تغطي متغير الدراسة المستقل(القيادة التحويلية) تّمت االستعانة   أما الجزء الثاني:
؛ 2010بها في بناء هذا الجزء من االستبانة الخاّصة بأبعاد القيادة التحويلية من خالل دراسة (العياش، 

) وأجريت عليها التعديالت الالزمة لكي تناسب 2009؛ الجرجري، وآخرون، 2010الشريفي، والتنح، 
)، الدافع اإللهامي وتمثله األسئلة 8-1أهداف الدراسة، وهذه األبعاد هي: التأثير المثالي وتمثله األسئلة (

 ).30-24)، االستثارة الفكرية (23-17)، االعتبارية الفردية (9-16(
 فخصص لتحديد أبعاد تحقيق الميزة التنافسية وتم صياغة فقرات هذا المتغير من       أما الجزء الثالث:

. )2004التميمي، والخشالي، ؛ 2004، ؛ العضايلة2008؛ طالفحة، 2009إسماعيل،  بدراسة (خالل االستعانة
)، 35-31( وتمثله األسئلة وتم إجراء التعديالت الالزمة لكي تناسب أهداف الدراسة وتتضمن (ميزة التكلفة األقل

 وتمثله األسئلة )، الميزة االبتكارية45-41( وتمثله األسئلة )، ميزة التسليم40-36( وتمثله األسئلة ميزة المرونة
 )). 55-51( وتمثله األسئلة )، ميزة التميز46-50(

) الخماسي للخيارات المتعددة الذي يحتسب أوزان تلك الفقرات بطريقة Likertوتم استخدام مقياس ( ليكرت 
) درجات، تنطبق بدرجة 4) درجات، تنطبق بدرجة كبيرة (5خماسية على النحو اآلتي: (تنطبق بدرجة كبيرة جدًا  (

 ) درجات، تنطبق بدرجة قليلة (درجتان)، تنطبق بدرجة قليلة جدًا (درجة واحدة)).3متوسطة (

) محكمين من أساتذة اإلدارة المختصين، وأعضاء هيئة 5لقد تم عرض االستبانة على (صدق أداة الدراسة:  
التدريس في الجامعات األردنية، للتحقق من مدى صدق فقرات االستبانة، ولقد تم األخذ بآرائهم، وٕاعادة صياغة 

بعض الفقرات، وٕاجراء التعديالت المطلوبة، على نحو دقيق يحقق التوازن بين مضامين االستبانة في فقراتها، 
) موظفًا من خارج عينة الدراسة، 25وفضًال عن ذلك، فقد جرى عرض االستبانة على عينة اختبارية قوامها (

بغرض التعرف على درجة استجابة المبحوثين لالستبانة وعّبروا عن رغبتهم في التفاعل مع فقراتها، مما أكد على 
 صدق األداة.
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 ثبات أداة الدراسة:

) وذلك بتوزيعها على عينة Test-Retestجرى التأكد من ثبات األداة بطريقة االختبار وٕاعادة االختبار (
) مبحوثًا من خارج عينة الدراسة، وبفارق أسبوعين بين مرتي التطبيق، حيث جرى 25استطالعية مكونة من (

استخراج معامل الثبات، لألداة بصيغتها النهائية الكلية، ولكل ُبعد من أبعاد الدراسة ، وكانت النتائج كما هي 
 ) اآلتي:3موضحة في الجدول رقم (

 )3جدول رقم (
 قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي لألداة ككل وكل ُبعد من أبعاد الدراسة

5B6 البعدBالبعد 
4Bمعامل الثبات 

Test-Retest Cronbach's 
Alpha 

 0.85 0.88 التأثير المثالي 1
 0.86 0.89 الدافع اإللهامي 2
 0.89 0.92 االعتبارية الفردية 3
 0.84 0.87 االستثارة الفكرية 4
 - - القيادة التحويلية 1-4

 0.85 0.87 ميزة التكلفة األقل 1
 0.82 0.84 ميزة المرونة 2
 0.85 0.86 ميزة التسليم 3
 0.89 0.90 الميزة االبتكارية 4
 0.90 0.89 ميزة التميز 5
 - - الميزة التنافسية 1-5

 0.90 0.91 الكلي 

 المعالجة اإلحصائية :
 SPSS.16.1) (The Statisticalاستخدمت الدراسة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (

Package of Social Sciences في معالجة البيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، وفقًا (
 للمعالجات اإلحصائية التالية:

) لوصف خصائص عينة الدراسة بالنسب Descriptive Statistic Measuresمقاييس اإلحصاء الوصفي ( -١
 المئوية.

) الختبار صالحية نماذج الدراسة وتأثير Multiple Regression Analysisتحليل االنحدار المتعدد ( -٢
 المتغير المستقل وأبعاده على المتغير التابع وأبعاده .

) الختبار دخول Stepwise Multiple Regression Analysisتحليل االنحدار المتعدد المتدرج ( -٣
 المتغيرات المستقلة في معادلة التنبؤ بالمتغير التابع.

  )Tolerance واختبار التباين المسموح ()VIF()Variance Inflation Factor( قيم معامل تضخم التباين -٤
 ) بين المتغيرات المستقلة.Multicollinearityللتأكد من عدم وجود ارتباط عاٍل (

 ).Normal Distributions) وذلك للتأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي (Skewnessقيم معامل االلتواء ( -٥
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 الدراسات السابقة:

أشارت نتائج المسح المكتبي لألدبيات والدراسات السابقة عدم وجود دراسات، تبحث بشكل مباشر في أثر 
القيادة التحويلية في تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية، لذلك حاولت هذه الدراسة 

 توظيف ما جاء في الدراسات السابقة قدر اإلمكان، وحيث كان ذلك ممكنا لتحقيق أهدافها:
 أ- الدراسات العربية:
وزارة  ) دراسة بعنوان "أثر القيادة التحويلية على التعّلم التنظيمي دراسة تطبيقية على2010أجرى (العياش، 

الوسطى"، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر  الكهرباء العراقية والمديريات التابعة لها من وجهة نظر اإلدارات
أداة  التنظيمي في وزارة الكهرباء والمديريات التابعة. ولتحقيق الهدف تم تطوير نمط القيادة التحويلية على التعّلم

 %) من79.6) استبانة، لتشكل ما نسبته(590الدراسة-االستبانة- وتم توزيعها على عينة الدراسة التي بلغت (

معالجة البيانات. ومن أهم النتائج  االستبيانات الموزعة. وقد تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية في
(االعتبارات الفردية، الحفز اإللهامي،   وجود أثر لنمط القيادة التحويلية بأبعاده:التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي

   .التنظيمي المحاكاة الفكرية) على التعّلم
) دراسة بعنوان" درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء 2010وأجرت كل من (الخاليلة، وسعادة، 

ومديراتها للقيادة التحويلية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لمعلمي تلك المدارس ومعلماتها" هدفت هذه الدراسة 
تعرف العالقة بين درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة التحويلية وسلوك المواطنة 

) معلًما ومعلمة شاركوا في هذه الدراسة 256التنظيمية لمعلمي تلك المدارس ومعلماتها. تكونت عينة الدراسة من (
من خالل اإلجابة عن أسئلة أداتيها. وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة، ومتوسطة، ودالة 

إحصائيًا بين القيادة التحويلية بأنماطها األربعة وسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين وأربعة أبعاد منها: التعاون، 
والوعي واالهتمام، والسلوك الحضاري، والكياسة، بينما ارتبطت القيادة التحويلية وأبعادها بسلوك الروح الرياضية 

بعالقة ضعيفة، وسالبة، وذات داللة احصائية. كما توصلت الدراسة أن القيادة التحويلية  متنبئ متوسط ذو داللة 
)، وان أكثر أنماط القيادة التحويلية تنبؤًا هو التأثير المثالي 0.37احصائية لسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين (

)، بينما انتفت الداللة االحصائية ألثر بعدي االعتبارية الفردية، واالستثارة 0.36)، ويليه الدافع اإللهامي (0.47(
 الفكرية.

) دراسة بعنوان" درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في دولة 2010وأجرى (الشريفي، والتنح، 
اإلمارات العربية المتحدة للقيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهم" هدف هذا البحث إلى تعرف درجة ممارسة 

مديري المدارس الثانوية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة للقيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهم، وقد 
)  معلًما ومعلمة اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية من جميع المناطق التعليمية في 690تكونت عينة البحث من (

) لقياس درجة ممارسة القيادة MLQدولة اإلمارات العربية المتحدة. واستخدمت استبانة القيادة متعددة العوامل (
التحويلية وقد توصل البحث إلى النتائج اآلتية: إن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة للقيادة التحويلية بشكل عام كانت مرتفعة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وأن هناك فروق ذات 

) في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في دولة اإلمارات α ≥ 0.01داللة إحصائية عند مستوى (
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العربية المتحدة للقيادة التحويلية تعزى لمتغير الجنس ولصالح االناث، ولمتغير المؤهل العلمي ولصالح المؤهل 
 العلمي ماجستير فما فوق، ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة.

تحقيق إستراتيجيات الميزة  ) دراسة بعنوان "أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في2009وأجرى (إسماعيل، 
األردنية" هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام  التنافسية: دراسة ميدانية على شركات صناعة الدواء

األردنية. ولتحقيق أهداف  تحقيق إستراتيجيات الميزة التنافسية في شركات صناعة الدواء تكنولوجيا المعلومات في
 ) مفردة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:176الدراسة تم تصميم وتطوير استبانه، وتوزيعها على عينة مكونة(

إن مستوى إدراك المبحوثين ألبعاد استخدام تكنولوجيا المعلومات جاءت بدرجة مرتفعة، وأن مستوى  -۱
 إدراك المبحوثين إلستراتيجيات تحقيق الميزة التنافسية جاءت بدرجة متوسطة.

وجود أثر هام ذو داللة إحصائية ألبعاد استخدام تكنولوجيا المعلومات في إستراتيجيات تحقيق الميزة  -۲
 التنافسية.

االتصاالت المتطورة في  ) بعنوان " تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا2009وفي دراسة قام بها (الشيشاني، 
" هدفت الدراسة إلى التعّرف  لالتصاالت الخلوية موبايلكم اكتساب ميزة تنافسية:دراسة ميدانية على الشركة االردنية

االتصاالت المتطورة في اكتساب ميزة تنافسية. وقد تم استخدام استبانة  على أثر تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا
) مبحوثاً .  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن هنالك أثر 246لجمع البيانات من مجتمع الدراسة (

لتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت المتطورة في اكتساب ميزة تنافسية، وأن لتكنولوجيا المعلومات فسرت 
 لالتصاالت الخلوية موبايلكم. %) من التباين في الميزة التنافسية في الشركة األردنية64.8ما مقداره(

) دراسة بعنوان" أثر إبعاد القيادة التحويلية في إدارة التغيير التنظيمي 2009وأجرى (الجرجري، وآخرون، 
دراسة استطالعية ألراء نخبة من رؤساء األقسام في معمل األلبسة الوالدية في الموصل" وهدفت الدراسة إلى 

والمبررات الداخلية والخارجية للتغيير التنظيمي وتحديد عالقات االرتباط واألثر بينهما ،  تشخيص أبعاد التحويلية
تحديد مضمون التأثيرات الجوهرية لتلك األبعاد في  ولعل هذا ما يكسبها األهمية اذا ما تمكنا من التوصل الى

 ودراسته على وفق األسس العلمية وبالتالي وضع المنظمة في المسار الصحيح بعد مواجهة التغيير التنظيمي

ومن ثم تحقيق أهداف المنظمة في  إجراءات التغييرات المناسبة والتغلب على المقاومة التي قد تحصل جراء ذلك
التغييرات  توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات لعل أبرزها عدم كفاية أجراء وقد. النمو واالستمرار والنجاح

ذلك وجود عالقات ارتباط واثر معنوية موجبة بين  التنظيمية دون استخدام األسلوب القيادي المناسب لها . وقد أكد
 . والتغيير التنظيمي أبعاد القيادة التحويلية

التنافسية لمجموعة  ) فجاءت بعنوان: "أثر إدارة التغيير في تحقيق الميزة2008أما دراسة (طالفحة، 
التنافسية لمجموعة االتصاالت  االتصاالت األردنية". وهدفت الدراسة إلى تحديد أثر إدارة التغيير في تحقيق الميزة

التنافسية،   وتوصلت الدراسة وجود أثر إلدارة التغيير في الميزة) مبحوثًا،432 وتكونت عينة الدراسة (األردنية.
 التنافسية. %) من التباين في الميزة54.4وتفسر إدارة التغيير ما مقداره (

) دراسة بعنوان "الخيار االستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة دراسة 2007وأجرى (بارحمة، 
عينة من الشركات اليمنية المصنعة لألدوية" هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الخيار االستراتيجي وأثره في  ميدانية في
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تحقيق الميزة التنافسية في قطاع الصناعات الدوائية اليمنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع األستبانة على أفراد 
 ) مبحوثًا، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:371مجتمع الدراسة والبالغ عددهم(

أشارت النتائج إلى أن تصورات المبحوثين لمتغير الخيار االستراتيجي كان مرتفعا، وٕان تصوراتهم أيضًا  .۱
 لمتغير الميزة التنافسية كان متوسطاً .

  أشارت النتائج إلى أن هنالك أثر للخيار االستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية. .۲

التنافسية :دراسة  ) بعنوان" إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميزة2007وفي دراسة قامت بها (داسي، 
 تطبيقية في المصارف الحكومية السورية" وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إدارة المعرفة على تحقيق الميزة

التنافسية في خمسة مصارف سعودية، ولتحقيق هدف الدراسة تّم تصميم وتطوير إستبانة لغرض جمع البيانات 
 ) مبحوثًا، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:443وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة، والبالغ عددهم(

 ).3.67التنافسية كان مرتفعا حيث بلغ( أشارت النتائج إلى أن تصورات المبحوثين لمتغير الميزة .١
التنافسية، وأن إدارة المعرفة  أشارت النتائج إلى أن هنالك أثرًا ألبعاد إدارة المعرفة في تحقيق الميزة .٢

 التنافسية). %) من التباين في ُبعد(تحقيق الميزة69.4فسرت(
دراسة ميدانية في : ) دراسة بعنوان" أثر مرونة التصنيع على الميزة التنافسية2007كما أجرى (القرعان، 

الصناعية سحاب". وهدفت الدراسة إلى التعرف على  شركات صناعة األثاث العاملة في مدينة الملك عبد اهللا الثاني
أثر مرونة التصنيع على الميزة التنافسية، من وجهة نظر العاملين في شركات صناعة األثاث العاملة في مدينة 

 وتوزيعها على استبانه، وتطوير بتصميم قام الباحث الدراسة أهداف الصناعية سحاب. ولتحقيق الملك عبد اهللا الثاني
 على اعتماًدا االستبانة، ) لتحليل بياناتSPSSاستخدام البرنامج اإلحصائي( تم وقد مفردة، (356) من مكونة عينة

المتعدد. كشفت الدراسة عن أن المتوسط العام للميزة التنافسية كان متوسطًا،  االنحدار وتحليل الحسابية المتوسطات
 وأّن هناك أثرًا ألبعاد مرونة التصنيع في الميزة التنافسية.

) والتي جاءت بعنوان" تطوير أداة لقياس سلوكيات القيادة التحويلية في 2004 وهدفت دراسة (العمراني، 
اإلدارة التربوية" إلى تطوير أداة لقياس سلوك القيادة التحويلية في اإلدارة التربوية. وقد حددت أبعاد األداة وصيغت 
فقراتها بما يتناسب مع البيئة التربوية اليمنية، وتم إيجاد صدقها وثباتها وبعد ذلك طبقت على عينة بلغ عدد أفرادها 

) معلمًا ومعلمة، واختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة، وباستخدام التحليل العاملي وتوصلت الدراسة إلى 831(
 صالحية األداة لقياس سلوك القيادة التحويلية للمديرين اليمنيين .      

) بعنوان "السلوك اإلبداعي وأثره على الميزة التنافسية في قطاع 2004وفي دراسة قام بها (التميمي، والخشالي، 
الصناعات الغذائية في األردن" تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير السلوك اإلبداعي للمديرين على 
الميزة التنافسية في قطاع الصناعات الغذائية في األردن، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام إستبانة صممت لهذا 

) مديرًا ينتمون إلى ثمانية من الشركات العاملة في هذا القطاع. وقد 69الغرض وتم توزيعها على عينة مكونة من (
توصلت الدراسة إلى أن معدل مستوى توافر أبعاد السلوك اإلبداعي وكذلك أبعاد الميزة التنافسية كانت بدرجة 

متوسطة، وأن هناك عالقة ايجابية معنوية بين غالبية أبعاد السلوك اإلبداعي وأبعاد الميزة التنافسية، وأوضحت 
الدراسة بأن السلوك اإلبداعي يؤثر معنويًا على الميزة التنافسية للمنظمة، كما أشارت نتائجها إلى أن هناك تأثيرًا 
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معنويًا لبعدي السلوك اإلبداعي المتعلقين بحل المشاكل وسعة االتصاالت على جميع أبعاد الميزة التنافسية، كما 
أوضحت الدراسة بأن هناك تأثيرًا معنويًا لبعدي قدرة اإلدارة على التغيير وتشجيع اإلدارة على بعض أبعاد الميزة 

التنافسية، فيما لم تبين نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي لروح المجازفة على جميع أبعاد الميزة التنافسية، كما 
تضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات التي من شأنها معالجة نقاط الضعف التي أفرزتها نتائج الدراسة في واقع 

 السلوك اإلبداعي وأهميته في اكتساب المنظمة للميزة التنافسية.
 ) بدراسة بعنوان" دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في إيجاد الميزة 2004    وقام ( الساعد وحريم، 

التنافسية- دراسة ميدانية على قطاع الصناعات الدوائية في األردن"، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين 
تكنولوجيا المعلومات وٕادارة المعرفة والميزة التنافسية للمنظمات المبحوثة، وكذلك تحديد العالقة ما بين تكنولوجيا 

المعلومات وٕادارة المعرفة وأثرهما على اكتساب الميزة التنافسية للمنظمات المبحوثة، وقد طبقت الدراسة على ثالث 
شركات كبرى لصناعة الدواء. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود عالقة ايجابية ما بين إدارة 

المعرفة والميزة التنافسية وكذلك وجود عالقة معتدلة ما بين تكنولوجيا المعلومات والميزة التنافسية، وأن إدارة المعرفة 
 تسهم في تحقيق الميزة التنافسية بدور أكبر من تكنولوجيا المعلومات. 

) دراسة بعنوان "أثر الخيارات اإلستراتيجية في الميزة التنافسية في شركة البوتاس 2004وأجرى (العضايلة، 
العربية" هدفت إلى معرفة أثر الخيارات اإلستراتيجية في الميزة التنافسية لشركة البوتاس العربية، وتكون مجتمع 

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:) موظفًا وموظفًة، 176الدراسة من (
إستراتيجية التمايز أن إستراتيجية قيادة السوق من خالل التكلفة األقل قد جاءت مرتفعةً ، وجاءت أيضًا  .۱

 لدى المبحوثين فاعلة وذات مستوى مرتفع، في حين جاءت القوى التنافسية متوسطةً . 
 هنالك عالقة ارتباطيه بين أبعاد الخيارات اإلستراتيجية والقوى التنافسية والميزة التنافسية. .۲
وجود تفاوت في درجة التأثير النسبي للمتغيرات المستقلة (إستراتيجية التكلفة، التمايز، القوى التنافسية) في  .۳

 . (الميزة التنافسية السعرية والميزة التنافسية غير السعرية)

 )، بعنوان " أثر المعرفة السوقية في اختيار اإلستراتيجيات التنافسية 2003الدراسة التي قام بها ( جواد، 
والتميز في األداء في قطاع السلع المعمرة في السوق األردنية"، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر المعرفة السوقية 
في اختيار اإلستراتيجيات التنافسية والتميز في األداء في قطاع السلع المعمرة في السوق األردنية، وكان من أهم 
نتائج هذه الدراسة أن المديرين في المنظمات العاملة في هذا القطاع يميلون إلى اختيار اإلستراتيجيات التنافسية 
المناسبة وذلك في ضوء المعرفة السوقية، وأنهم يولون أهمية أكبر الستخدام إستراتيجية قيادة التكلفة للتوسع في 

الحصة السوقية، كما أن المديرون يدركون أهمية العالقة بين المعرفة السوقية واختيارهم إلستراتيجية التميز في واحد 
 أو أكثر من عناصر المنافسة، فيما أظهرت الدراسة عدم اهتمام المديرين باستخدام إستراتيجية التركيز.

) دراسة بعنوان "الجودة الشاملة والقدرة التنافسية" دراسة تطبيقية على قطاع 2002 وأجرى (الطراونه،
الصناعات الدوائية في األردن، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الجودة الشاملة في شركات الصناعات 
الدوائية في األردن، ومعرفة السياسات التنافسية التي تستخدمها هذه الشركات، ودراسة العالقة بين الجودة الشاملة 
والسياسات التنافسية، والعالقة بين الجودة الشاملة والقدرة التنافسية، وكذلك العالقة بين السياسات التنافسية والقدرة 
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، والتي تتوفر لديها بيانات مالية 1994التنافسية. وبتطبيق ذلك على الشركات الدوائية المسجلة حتى نهاية عام 
) والبالغ عددها عشر شركات، تم التوصل إلى أن هذه الشركات تطبق الجودة الشاملة 1999-1995لسنوات (

بنسبة متوسطة، كما أنها تطبق السياسات التنافسية بنسب متوسطة ومتفاوتة وبشكل يفتقر إلى األولويات والتكامل. 
كما أظهرت الدراسة وجود عالقات معنوية بين الجودة الشاملة ومعظم السياسات التنافسية، بعكس تلك الموجودة 

 بين الجودة الشاملة والقدرة التنافسية وكذلك بين السياسات التنافسية والقدرة التنافسية.
) والتي عنوانها "استخدام نموذج بوتر التنافسي لتحديد وتحليل القوى التنافسية في 1999    أما دراسة (عميش، 

 قطاع تجارة التجزئة المصرية"، حيث تضمنت هذه الدراسة الجوانب األساسية التالية: 
 كيفية استخدام نموذج بوتر في تحليل الموقف التنافسي. .۱
هل هناك قوى أخرى هامة باإلضافة إلى المنافسين والعمالء والموردين يمكن ان تؤثر في موقف  .۲

 المنظمة. 
 ما هي االستراتيجيات التي يستخدمها المنافسين داخل الصناعة.  .۳

 وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 
ن نموذج بوتر التنافسي أصبح نموذجًا يحتذى به في دراسة إستراتيجية األعمال ويركز على موقف أ .۱

 المنظمة داخل الصناعة أو التجارة كداللة على قدرتها التنافسية. 
استخدام نموذج بوتر في تحليل البيئة المحيطة لمعرفة الفرص والمخاطر التي تواجه المنظمة لمعرفة  .۲

 نواحي القوة والضعف المتعلقة بالعناصر الرئيسية والمساعدة التي تساهم في قدرة المنظمة على المنافسة.
) فجاءت بعنوان "أثر الخيار االستراتيجي في الميزة التنافسية". حيث استهدف 1999     أما دراسة (الروسان، 

الباحث بيان أثر الخيار االستراتيجي في الميزة التنافسية  في الواقع الميداني، وقد قامت هذه الدراسة على 
 الفرضيات التالية: 

هناك عالقة معنوية بين نوع الخيار االستراتيجي في مجال االستراتيجيات التنافسية العامة وطبيعة الميزة  -
 التنافسية التي تتمتع بها المنظمة. 

هناك عالقة معنوية بين طبيعة متغيرات اإلستراتيجية التنافسية العامة التي تركز عليها الشركة ومصادر  -
 الميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركة. 

 وشملت  وقد اختار الباحث عينة الدراسة من شركات األدوية التي مضى على تأسيسها عشر سنوات أو أكثر
) شخصًا من أعضاء مجالس ادارة الشركات المشمولة بالبحث، وخلصت إلى أن تبني الخيار االستراتيجي 30(

المتمثل في القيادة الشاملة للتكلفة والتميز يؤدي إلى تحقيق الميزة التنافسية والميزة السعريه على التوالي، ويعود ذلك 
إلى أن طبيعة صناعة األدوية تتطلب توفر مستوى نوعي من المنتوج لقبوله، وتتمتع الشركات الدوائية األردنية 

بمزايا تنافسية سعريه تعود إلى القدرة على التحكم بتكاليف األنشطة األخرى غير اإلنتاج وٕالى تكاليف العمل 
المباشر في اإلنتاج، وال تتمتع تلك الشركات بمزايا تكاليف المواد التي يعزز ميزتها التنافسية السعريه ارتفاع تكاليف 

 المواد المستوردة.

 ب. الدراسات األجنبية:
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 دور القدرات  دراسة بعنوان "دخول األسواق األجنبية والبقاء: (Reuter, et.al, 2010)أجرى روتر وآخرون
". حيث هدفت هذه الدراسة إلى تقصي االستراتيجيات الفعالة التي يمكن أن تقلل الحيوية في تحقيق الميزة التنافسية

من مخاطر الفشل في األسواق العالمية عن طريق فحص آليات دخول األسواق والبقاء فيها في شركات الكمبيوتر 
مستخدمًا نموذج مقياس (هازارد) حيث تم دراسة تأثير ) 2007-1984(وذلك في الحقبة الزمنية ما بين عامي 

ن أإستراتيجية التحول واستراتيجيات الدخول والخبرة الحتماالت البقاء في األسواق األجنبية، وكانت النتائج تشير إلى 
المنظمات التي لجأت إلى إستراتيجيات اإللتحام ودخول األسواق األجنبية عن طريق استراتيجيات التنويع والتركيز 

واستراتيجيات االندماج قد حققت معدالت عالية مرتبطة باألداء أكثر من تلك المؤسسات التي قامت باستثمارات في 
ن المنظمات التي تحولت إلى أنشطة جديدة في عملها حققت أنفس األسواق التي تعمل بها، كما أشارت النتائج إلى 

أيضا معدالت عالية في األداء والنمو والتطور أكثر من تلك التي بقيت تمارس نفس نشاطها األساسي، وأخيرًا 
ن المؤسسات تستفيد من عامل الخبرة والتعلم في األسواق األجنبية مما يبرهن عن فرص النجاح أأشارت النتائج إلى 

التي تحظى بها الشركات التي تستثمر في الخارج بتسليط الضوء على العمليات الديناميكية في األسواق الدولية في 
 ظل انتشار الشركات التي تستخدم استراتيجيات االندماج مع  شركات أخرى ايضا. 

 فجاءت بعنوان: "بناء الميزة التنافسية".  (Rindova & Fombran ,2010)أما دراسة راندوفا وفمبران
تحاول هذه الدراسة وصف البيئة التنافسية وذلك من خالل أربعة عوامل تساعد في بناء وتحقيق الميزة التنافسية 
وهي عبارة عن شبكة تربط بين العوامل المادية واإلنسانية في المؤسسة ، ومن ثم مناقشة ستة عمليات تقوم بها 

 وفحص الدور الذي يساهم به كل عامل في تحقيق الميزة التنافسية ،المؤسسة تربط بين العوامل األربعة المشار إليها
وقد توصلت الدراسة ،  لصناعة الكمبيوتر(IBM)، ولقد تم توضيح هذه العوامل والديناميكيات ومناقشة حالة شركة 

ن المنافسة يمكن أن النظريات االقتصادية التي أشارت إلى الميزة التنافسية قد أهملت الجوانب اإلنسانية، وأإلى 
توضيحها من خالل شبكة معقدة من المنتجين والموردين والعمالء ، وبحسب هذا النموذج فإن هذه الشبكة قائمة 

على أساس تحليل العوامل المادية واإلنسانية وتحديد دور المدراء وأثره في تحديد البدائل اإلستراتيجية اعتمادا على 
البيئة المحيطة وحقل المنافسة الذي تعمل فيه المؤسسة ، وليس فقط بالتركيز على الموردين واألسواق المختلفة 

 والعالقات المحتملة بهم ولكن التركيز ايضا على المعرفة والتوقعات وخلق احساس للمنظمة بالبيئة المحيطة .
 دراسة بعنوان "الجودة الشاملة كميزة تنافسية" حيث هدفت الدراسة إلى (Powel, 2009)وأجرى بويل 

إبراز دور اهتمام المنظمات بمفهوم إدارة الجودة الشاملة كميزة تنافسية، حيث يعتبر هذا المفهوم مصدر استراتيجي 
لتحقيق الفاعلية للمنظمة والنهوض باداءها، وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة خالصة األبحاث التجريبية لعدة 

ن معظم المؤسسات التي أشركات أمريكية، والمستوفاه من نتائج دراسات إدارة الجودة الشاملة، حيث تم التوصل إلى 
تضطلع بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة مثل (التركيز على النوعية، التدريب، تحسين العمليات) ال تنتج فقط المزايا 

يضًا توفر سلوكا عاما يعبر عن المظهر العام للمنظمة مثل الثقافة المفتوحة، وتعزيز الموظفين أالتنافسية ولكنها 
وفعالية تنظيمية، والتي بدورها تعمل على تحقيق الميزة التنافسية، وتضمنت هذه الدراسة مفاهيم حول إدارة الجودة 

الشاملة وأصول ومفاهيم الجودة الشاملة، والقيمة االقتصادية للجودة الشاملة، واستخدم الباحث أهم المعايير والعوامل 
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المهمة لتطبيق الجودة الشاملة مثل القرب من العمالء والقرب من الموردين وتحسين العمليات والمرونة التنظيمية 
 وتعزيز الموظفين. 
بعنوان "المصادر غير المادية والقدرات لتحقيق الميزة التنافسية". فجاءت   (Richard,2009)أما دراسة ريتشارد

وهدفت إلى دراسة عمليات اإلدارة اإلستراتيجية لتحديد العناصر غير المادية في المنظمة لتحقيق الميزة التنافسية ، 
ولتأسيس المفاهيم المرتبطة بالمصادر غير المادية وخصائصها وطبيعتها ، حيث يمكن ان تصنف هذه المصادر 

على أنها أصول للمنظمة، وقد عمد الباحث الى اسلوب دراسة الحالة، وقد اختار عدة منظمات لتطبيق دراسته 
 عليها واختار ست شركات من الشركات الناجحة في الواليات المتحدة االمريكية ، وتوصلت الدراسة الى مايلي :

ن اكثر المصادر غير المادية والتي تحقق ميزة تنافسية للمنظمة هي مدى توفر النوعية والصورة الذهنية إ .أ
 عن منتجات المنظمة واسعارها .

ن هناك اتفاق عام على ترتيب المزايا التنافسية لدى تلك أ بالرغم من تنوع طبيعة الشركات ، إال  .ب
 المنظمات بحيث جاءت على النحو اآلتي : 

 - النوعية ودرجة التزام المنظمة بها .1  
 - مدى توفر الخدمة .2  
 - الصورة الذهنية عن المنظمة ومنتجاتها . 3  
 - السعر  . 4  
 - االبداع .5  
 - خدمات العمالء ـ خدمات ما بعد البيع . 6  

بعنوان" دراسة مقارنة للقيم األساسية للنماذج التميز إزاء في مواجهة القيم ) بعنوان: Taylar, 2009( تايلردراسة    
" حيث هدفت هذه الدراسة إلى دراسة مقارنة للقيم األساسية للنماذج التميز إزاء في مواجهة القيم اإلنسانية  اإلنسانية

) مبحوثًا، 389) منظمة خدمية في هولندا،. واعتمدت الدراسة في بياناتها على استبانة تم توزيعها على (16في (
ومن نتائج الدراسة التي استخدمت في تحليل بياناتها األوساط الحسابية، والتحليل العاملي يتضح أن مقارنة 

االستجابات المعيارية مع نتيجة القيم األساسية للنماذج التميز تؤكد وجود اختالفات معنوية بين ما هو قائم والقيم 
النمطية، وأن القيم اإلنسانية تؤثر في استراتيجيات التميز التي تركز على العمالء، والتعلم المستمر واالبتكار 

 والتحسين والمسؤولية االجتماعية وٕاشراك الموظفين.
لتميز ) دراسة بعنوان" متطلبات المعايير األوروبية Evanthia, e.al, 2009وأجرى ايفانثيا وآخرون (

" وهدفت إلى الكشف عن مدى التزام شركات األدوية األوربية لمعايير التميز األوربية، وشملت األعمال مدخل مقترح
) شركة دوائية، وتوصلت الدراسة إلى أن شركات األدوية تواجه صعوبات في تحقيق معايير 469عينة الدراسة (

التميز األوربية بسبب األزمة االقتصادية العالمية. ووجود مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تشكل معًا 
 معوقًا لاللتزام بالمعايير األوربية ومن أهم هذه العوامل هو استثمار هذه الشركات خارج حدودها اإلقليمية.

) دراسة بعنوان "أثر النظرية التبادلية بين القائد واألتباع في Ishak & Alam, 2009وأجرى إيشاك وعالم(
العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية" وهدفت إلى اختبار العالقة بين العدالة التنظيمية 
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وسلوكيات المواطنة التنظيمية والنظرية التبادلية بين القائد واألتباع في المؤسسات المصرفية في ماليزيا، وشملت 
) موظفًا وموظفًة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها: وجود أثر للعدالة التوزيعية 330عينة الدراسة (

 واإلجرائية في ُبعد اإليثار 
) بعنوان "العالقة بين نمط القيادة التحويلي Asagri, et.al, 2008في دراسة قام بها أساغري وآخرون (

) من العاملين في 220ونمط القيادة التبادلي وسلوك المواطنة التنظيمية" وأجريت الدراسة على عينة تكونت من (
المؤسسات التربوية في إيران إذ تناولت الدراسة النمط القيادي التحويلي والنمط القيادي التبادلي. كما بحثت الدراسة 

. وقد توصلت الدراسة إلى إن القيادة العالقات التبادلية بين القائد والعاملين كعامل وسيط في تلك العالقةاثر 
التحويلية بجميع أبعادها على عالقة إيجابية ودالة إحصائيا بسلوك المواطنة التنظيمية، كما أظهرت النتائج أن 

العالقة األقوى كانت لبعد تحديد الرؤية وتوضيحها، بينما حاز بعد االستثارة الفكرية على قوة االرتباط األقل. كما لم 
تتوصل الدراسة إلى وجود اثر للعالقات التبادلية بين القائد والعاملين على العالقة بين النمط القيادي للمدير وسلوك 

 المواطنة التنظيمية. 
) حيث هدفت إلى التعرف على دور النمط اإلداري للمديرين في Rose, 2007وفي دراسة قام بها روس (

دراسة أيضًا إلى دراسة مناخ العمل المتمثل في المشاركة في اتخاذ القرار، تحسين بيئة العمل، كما هدفت ال
) مديرًا في مدينة 218واإلبداع، بالنمط اإلداري للمدير ومستوى المخرجات التنظيمية. وتكونت عينة الدراسة من (

شارل ستورت في استراليا، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين النمط اإلداري المديرين ومناخ التنظيم وأداء 
 العمل، وأن النمط الديمقراطي وحدة العمل يرتبط بشكل ايجابي بأداء الموظفين في وحدة العمل.

  "كان الهدف منها بيان العالقة بين القيادة التحويلية ورضا  المعلمين  (Griffith, 2004)        وأجرى جريفث 
وأدائهم المدرسي ورغبتهم في ترك العمل، وتم تطبيق هذه الدراسة على مدارس ابتدائية في منطقة تعليمية كبيرة 

الحجد الطلبة وخصائص المعلمين، وقد عززت نتائج الدراسة الدليل القائل بأن القيادة التحويلية تظل أحد أهم أنماط 
القيادة األكثر فاعلية في جميع المنظمات، بما في ذلك المنظمات التعليمية الحكومية، ولم تكن القيادة التحويلية 

لمدير المدرسة مرتبطة بشكل مباشر مع األداء المدرسي وترك العمل، بل كان الرضا الوظيفي عامًال وسيطًا بين 
 هذين المتغيرين.

) بدراسة هدفت إلى التأكد من وجود عالقة بين سلوك القيادة التحويلية لمديري Layton, 2003وقام اليتون(
) وبين تعلم الطلبة، وهل أن نمط القيادة التحويلية يقود إلى درجات Indianaالمدارس المتوسطة في والية انديانا (

) مديرا، واستخدمت االستبانة وسيلة لجمع 125اعلى للرضا الوظيفي للمعلمين. وقد تكونت عينة الدراسة من(
 ≥ 0.05البيانات. ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة: عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (

α بين نمط القيادة التحويلية وتحصيل الطلبة في الصفين السابع والثامن، وارتبط نمط القيادة التحويلية ايجابيا (
 ) بالرضا الوظيفي للمعلمين.              α ≥ 0.05( وبداللة إحصائية عند مستوى

 ما يميز هذه الدراسة:
 :التالية الجوانب في منها االستفادة تمت أنه الدراسة ألدبيات السابق العرض من يتضح

 والميزة التنافسية. التحويلية الدراسة، وذلك من خالل الرجوع إلى الدراسات التي تناولت القيادة مشكلة  تحديد1-
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 التحويلية الدراسة وذلك من خالل الرجوع إلى األدوات التي استخدمتها الدراسات التي تناولت القيادة أداة بناء 2- 

 .والميزة التنافسية لبناء أداة الدراسة

والميزة التنافسية لبيان  التحويلية الدراسة، وذلك من خالل الرجوع إلى الدراسات التي تناولت القيادة نتائج - مناقشة4
 .أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة

 :السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة به اختلفت ما أما
 أثر القيادة التحويلية على التعّلم التنظيمي دراسة تطبيقية على) على دراسة أثر 2010قامت دراسة (العياش، 

، وتناولت دراسة (الخاليلة، وسعادة، الوسطى وزارة الكهرباء العراقية والمديريات التابعة لها من وجهة نظر اإلدارات
) درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء ومديراتها للقيادة التحويلية وعالقتها بسلوك المواطنة 2010

) في درجة ممارسة مديري 2010التنظيمية لمعلمي تلك المدارس ومعلماتها، وبحثت دراسة (الشريفي، والتنح، 
المدارس الثانوية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة للقيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهم". وتطرقت 

) إلى أثر إبعاد القيادة التحويلية في إدارة التغيير التنظيمي دراسة استطالعية 2009دراسة (الجرجري، وآخرون، 
 ألراء نخبة من رؤساء األقسام في معمل األلبسة الوالدية في الموصل.

ولم نجد أية دراسة قد تناولت أثر القيادة التحويلية على في تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات 
االتصاالت األردنية، لكن ما يمّيز هذه الدراسة، هو  االختالف من حيث الهدف ومجتمع الدراسة والعينة، لهذا 

 جاءت هذه الدراسة لسدِّ النقص الحاصل في هذا المجال، وهذا ما يمّيز الدراسة عن غيرها.
 عرض النتائج:

قبل تطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضية الدراسة الرئيسية األولى، تم إجراء بعض االختبارات وذلك من أجل 
ضمان مالءمة البيانات الفتراضات تحليل االنحدار وذلك على النحو التالي: فيما يتعلق بافتراض ضرورة عدم 

" قام الباحثين بإجراء معامل تضخم التباين Multi-Collinearityوجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات المستقلة "
"Variance Inflation Factor-VIF" واختبار التباين المسموح به ،"Tolerance لكل متغير من المتغيرات "

) وكانت قيمة 10) للمتغير يتجاوز (VIF) إلى أنه إذا كان معامل تضخم التباين (4المستقلة، ويشير الجدول رقم (
) فإنه يمكن القول أن هذا المتغير له ارتباط عاٍل مع متغيرات مستقلة أخرى 0.05التباين المسموح به أقل من (

وبالتالي سيؤدي إلى حدوث مشكلة في تحليل االنحدار. وقد تم االعتماد على هذه القاعدة الختبار االرتباط  الخطي 
) والذي يحتوي على المتغيرات 4" بين المتغيرات المستقلة. وكما يشير الجدول رقم (Multicollinearityالمتعدد "

 )VIF( لكل متغير، نلحظ أن قيمة "Tolerance والتباين المسموح ")VIF(المستقلة وقيمة معامل تضخم التباين 
 لجميع "Tolerance ") كما نلحظ أن قيمة التباين المسموح4.190 –2.468) وتتراوح بين (10كانت أقل من (

 ) ولذلك يمكن القول أنه ال توجد مشكلة حقيقية 0.405– 0.239) وتتراوح بين (0.05المتغيرات كانت أكبر من (
 تتعلق بوجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات المستقلة.
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 )  اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل االلتواء4جدول رقم (
معامل االلتواء 
Skewness 

معامل تقييم 
 )VIFالتباين (

التباين المسموح 
به 

Tolerance 

 األبعاد

 الدافع اإللهامي  0.372 2.692 0.207
 التأثير المثالي  0.345 2.896 0.210
 االعتبارية الفردية  0.239 4.190 0.159
 االستثارة الفكرية 0.405 2.468 0.457

 للبيانات فقد تم االستناد إلى Normal Distributionومن أجل التحقق من افتراض التوزيع الطبيعي 
) فإن قيمة معامل االلتواء 4 للمتغيرات، وكما يشير الجدول رقم ()Skewness(احتساب قيمة معامل االلتواء 

) ولذلك يمكن القول بأنه ال توجد مشكلة حقيقية تتعلق بالتوزيع الطبيعي 1لجميع متغيرات الدراسة كانت أقل من (
 لبيانات الدراسة. 

) للتأكد من صالحية النموذج Analysis Of Variance) نتائج تحليل التباين لالنحدار (5جدول رقم (
 الختبار فرضيات الدراسة.

 Fقيمة  Fمستوى داللة 
 المحسوبة

معامل 
 R2التحديد 

درجات 
 الحرية

 المتغير التابع

 الميزة التنافسية )421، 4( 0.657 *118.49 0.000
 ميزة التكلفة األقل )421، 4( 0.424 *45.55 0.000
 ميزة المرونة )421، 4( 0.354 *33.909 0.000
 ميزة التسليم )421، 4( 0.505 *62.97 0.000
 الميزة اإلبتكارية )421، 4( 0.492 *60.15 0.000
 ميزة التميز )421، 4( 0.499 *61.84 0.000

   (α ≤ 0.05)* ذات داللة إحصائية على مستوى 

) المحسوبة عن F) صالحية نموذج اختبار فرضيات الدراسة، ونظرًا الرتفاع قيمة (5يوضح الجدول رقم (
)، حيث أن أبعاد القيادة التحويلية تفسر 421، 4 ودرجات حرية ( (α ≤ 0.05)قيمتها الجدولية على مستوى داللة 

%) من التباين في ُبعد (ميزة التكلفة 42.4%) من التباين في ُبعد (الميزة التنافسية)، كما تُفسر أيضًا (65.7(
%) من 50.5%) من التباين في ُبعد (ميزة المرونة)، وفسرت أبعاد القيادة التحويلية (35.4األقل)، وتُفسر أيضًا (

%) من التباين في ُبعد (الميزة اإلبتكارية)، وأخيرًا فسرت 49.2التباين في ُبعد (ميزة التسليم)، كما تُفسر أيضًا (
 %) من التباين في ُبعد (ميزة التميز).49.9أبعاد القيادة التحويلية (

) ألبعاد القيادة التحويلية (الدافع ≥0.05αالفرضية األولى: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (
مجموعة  في تحقيق الميزة التنافسية في اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) 

  .شركات االتصاالت األردنية
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) نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر أبعاد القيادة التحويلية في تحقيق الميزة التنافسية في 6جدول رقم (
 مجموعة شركات االتصاالت األردنية  

مستوى 
 tداللة 

الخطأ  Beta  المحسوبةtقيمة
 المعياري

B أبعاد القيادة التحويلية 

 الدافع اإللهامي  0.315 0.041 0.350 *7.665 0.000
 التأثير المثالي  0.216 0.045 0.215 *4.816 0.000
 االعتبارية الفردية  0.151 0.044 0.153 *3.434 0.001
 االستثارة الفكرية 0.210 0.041 0.237 *5.176 0.000

 . (α ≤ 0.05)* ذات داللة إحصائية على مستوى
) أن المتغيرات الفرعية t)، ومن متابعة قيم اختبار(6يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم (

التالية والمتعلقة بـ(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) لها تأثيرًا في تحقيق الميزة 
، 3.434، 4.816، 7.665) المحسوبة (tالتنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية، حيث بلغت قيم (

). ومما سبق يقتضي ما يلي: رفض α ≤0.01) على التوالي، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة (5.176
) للقيادة α≥0.05الفرضية الصفرية والتي تنص على أنه: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (

التحويلية (الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في تحقيق الميزة التنافسية في 
 مجموعة شركات االتصاالت األردنية. 

 لتحديد أهمية كل متغير Stepwise Multiple Regressionوعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي
مستقل على حدة في المساهمة في النموذج الرياضي، الذي يمثل أثر أبعاد القيادة التحويلية (الدافع اإللهامي، 

التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت 
) والذي يبين ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار، فإن 7األردنية، كما يتضح من الجدول رقم (

%) من التباين في المتغير التابع، ودخل 50.7متغير الدافع اإللهامي قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره (
%) من التباين في المتغير التابع، ودخل ثالثًا 60.3متغير نمط االستثارة الفكرية حيث فسر مع الدافع اإللهامي (

%) من التباين في المتغير التابع، دخل أخيرًا متغير 63.5متغير التأثير المثالي حيث فسر مع المتغيرات السابقة (
%) من التباين في الميزة التنافسية كمتغير 65.7االعتبارية الفردية حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره (

 تابع. 
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" للتنبؤ  Stepwise Multiple Regression)  نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي "7جدول رقم (
  بالقيادة التحويلية من خالل أبعاد الميزة التنافسية كمتغيرات مستقلة

  R2قيمة   المحسوبةtقيمة  * tمستوى داللة

 معامل التحديد
ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة 

 التنبؤ
 الدافع اإللهامي  0.507 *9.307 0.000
 االستثارة الفكرية 0.603 *6.548 0.000
 التأثير المثالي  0.635 *5.680 0.000
 االعتبارية الفردية  0.657 *3.371 0.000

  . (α ≤ 0.05)      *  ذات داللة إحصائية على مستوى 
)  ألبعاد القيادة التحويلية (الدافع ≥0.05αالفرضية الثانية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (

في ميزة التكلفة األقل بوصفها بعدًا من أبعاد  اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) 
 تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية. 

نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر أبعاد القيادة التحويلية في ميزة )   8جدول رقم (
بوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت  التكلفة األقل

 األردنية  
مستوى 

 tداللة 
 t  قيمة 

 المحسوبة
Beta  الخطأ

 المعياري

B  القيادة التحويلية 

 الدافع اإللهامي  0.289 0.027 0.360 *10.648 0.000
 التأثير المثالي  0.111 0.022 0.181 *5.108 0.000
 االعتبارية الفردية  0.178 0.028 0.194 *6.308 0.000
 االستثارة الفكرية 0.207 0.029 0.263 *7.228 0.000

  ).α ≥ 0.05(* ذات داللة إحصائية على مستوى

) أن المتغيرات الفرعية t)، ومن متابعة قيم اختبار(8يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم(
التالية والمتعلقة(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) لها تأثيرًا في ميزة التكلفة 

) tبوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية، حيث بلغت قيم( األقل
). α ≤0.05) على التوالي، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة(7.228، 6.308، 5.108، 10.648المحسوبة(

مما سبق يتضح ما يلي: رفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 
) للقيادة التحويلية (الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة α≥0.05داللة (

 التكلفة األقل بوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية .
 لتحديد أهمية كل متغير Stepwise Multiple Regressionوعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 

مستقل على حدة في المساهمة في النموذج الرياضي، الذي يمثل أثر أبعاد القيادة التحويلية (الدافع اإللهامي، 
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بوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة  التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة التكلفة األقل
) والذي يبين ترتيب دخول 9التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية، كما يتضح من الجدول رقم(

المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار، فإن متغير الدافع اإللهامي قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره 
%) 37.4%) من التباين في المتغير التابع، ودخل متغير االستثارة الفكرية حيث فسر مع الدافع اإللهامي (28.1(

%) من 40.1من التباين في المتغير التابع، ودخل ثالثًا متغير االعتبارية الفردية حيث فسر مع المتغيرات السابقة(
%) 42.1التباين في المتغير التابع، دخل أخيرًا متغير التأثير المثالي حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره(

 كمتغير تابع.  من التباين في ميزة التكلفة األقل

 للتنبؤ بميزة التكلفة األقل "Stepwise Multiple Regression")   نتائج تحليل االنحدار المتعدد 9جدول (
 من خالل القيادة التحويلية كمتغيرات مستقلة

  R2قيمة  ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة التنبؤ
 معامل التحديد

 tمستوى داللة   المحسوبةtقيمة 

 0.000 11.392 0.281 الدافع اإللهامي 

 0.000 7.127 0.374 االستثارة الفكرية

 0.000 6.344 0.401 االعتبارية الفردية 

 0.000 5.817 0.421 التأثير المثالي 
  ).α ≥ 0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى(

)  ألبعاد القيادة التحويلية (الدافع ≥0.05αالفرضية الثالثة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (
اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة المرونة بوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق 

 الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية.  

)   نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر أبعاد القيادة التحويلية في ميزة المرونة بوصفها بعدًا 10جدول رقم (
 من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية  

مستوى 
 tداللة 

 t  قيمة 
 المحسوبة

Beta  الخطأ
 المعياري

B  القيادة التحويلية 

 الدافع اإللهامي  0.421 0.044 0.375 *9.645 0.000

 التأثير المثالي  0.131 0.043 0.133 *3.031 0.003

 االعتبارية الفردية  0.140 0.034 0.186 *4.162 0.000

 االستثارة الفكرية 0.395 0.044 0.411 *8.914 0.000

  ).α ≥ 0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى(

) أن المتغيرات الفرعية t)، ومن متابعة قيم اختبار(10يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم(
التالية والمتعلقة(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) لها تأثيرًا في ميزة المرونة 

) tبوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية، حيث بلغت قيم(
). α ≤0.05) على التوالي، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة(8.914، 4.162، 3.031، 9.645المحسوبة(
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مما سبق يتضح ما يلي: رفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 
) للقيادة التحويلية (الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة α≥0.05داللة (

 المرونة بوصفها بعدًا  من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية..
 لتحديد أهمية كل متغير Stepwise Multiple Regressionوعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 

مستقل على حدة في المساهمة في النموذج الرياضي، الذي يمثل أثر أبعاد القيادة التحويلية (الدافع اإللهامي، 
التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة المرونة بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في 

) والذي يبين ترتيب دخول المتغيرات المستقلة 11مجموعة شركات االتصاالت األردنية، كما يتضح من الجدول رقم(
%) من التباين في 23.1في معادلة االنحدار، فإن متغير الدافع اإللهامي قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره (

%) من التباين في المتغير 29.9المتغير التابع، ودخل متغير  االستثارة الفكرية حيث فسر مع الدافع اإللهامي (
%) من التباين في المتغير 33.4التابع، ودخل ثالثًا متغير االعتبارية الفردية حيث فسر مع المتغيرات السابقة(

%) من التباين في ميزة 35.2التابع، دخل أخيرًا متغير التأثير المثالي حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره(
 كمتغير تابع.  المرونة

 للتنبؤ بميزة المرونة من "Stepwise Multiple Regression")   نتائج تحليل االنحدار المتعدد 11جدول (
 خالل القيادة التحويلية كمتغيرات مستقلة

ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في 
 معادلة التنبؤ

  R2قيمة 
 معامل التحديد

 tقيمة 
 المحسوبة

 tمستوى داللة 

 0.000 *10.471 0.231 الدافع اإللهامي 
 0.000 *9.046 0.299 االستثارة الفكرية

 0.000 *5.108 0.334 االعتبارية الفردية 

 0.000 *4.781 0.352 التأثير المثالي 
  ).α ≥ 0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى(

) ألبعاد القيادة التحويلية (الدافع ≥0.05αالفرضية الرابعة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (
اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة التسليم بوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق 

 الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية.  
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)  نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر أبعاد القيادة التحويلية في ميزة التسليم بوصفها بعدًا 12جدول رقم (
 من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية  

مستوى 
 tداللة 

 t  قيمة 
 المحسوبة

Beta  الخطأ
 المعياري

B  القيادة التحويلية 

 الدافع اإللهامي  0.490 0.042 0.596 *14.142 0.033

 التأثير المثالي  0.173 0.043 0.161 *4.064 0.000

 االعتبارية الفردية  0.102 0.033 0.142 *3.114 0.002

 االستثارة الفكرية 0.478 0.041 0.509 *11.689 0.000 

  ).α ≥ 0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى(

) أن المتغيرات الفرعية t)، ومن متابعة قيم اختبار(12يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم(
التالية والمتعلقة(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) لها تأثيرًا في ميزة التسليم 

) tبوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية، حيث بلغت قيم(
). α ≤0.05) على التوالي، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة(11.689، 3.114، 4.064، 14.142المحسوبة(

مما سبق يتضح ما يلي: رفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 
) للقيادة التحويلية (الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة α≥0.05داللة (

 التسليم بوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية.
 للتنبؤ بميزة التسليم من "Stepwise Multiple Regression") نتائج تحليل االنحدار المتعدد 13جدول (

 خالل القيادة التحويلية كمتغيرات مستقلة
ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

  R2قيمة 
 معامل التحديد

 tمستوى داللة   المحسوبةtقيمة 

 0.000 *15.255 0.379 الدافع اإللهامي 

 0.000 *12.259 0.453 االستثارة الفكرية

 0.000 *6.119 0.486 التأثير المثالي 

 0.000 *5.247 0.501 االعتبارية الفردية 

  ).α ≥ 0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى(

 لتحديد أهمية كل متغير Stepwise Multiple Regressionوعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
مستقل على حدة في المساهمة في النموذج الرياضي، الذي يمثل أثر أبعاد القيادة التحويلية (الدافع اإللهامي، 
التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة التسليم بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في 

) والذي يبين ترتيب دخول المتغيرات المستقلة 13مجموعة شركات االتصاالت األردنية، كما يتضح من الجدول رقم(
%) من التباين في 37.9في معادلة االنحدار، فإن متغير الدافع اإللهامي قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره (

%) من التباين في المتغير 45.3المتغير التابع، ودخل متغير االستثارة الفكرية حيث فسر مع الدافع اإللهامي (
%) من التباين في المتغير 48.6التابع، ودخل ثالثًا متغير تحسين التأثير المثالي حيث فسر مع المتغيرات السابقة(
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%) من التباين في 50.1التابع، دخل أخيرًا متغير االعتبارية الفردية حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره(
 ميزة التسليم كمتغير تابع. 

)  ألبعاد القيادة التحويلية ≥0.05αالفرضية الخامسة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (
(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في الميزة اإلبتكارية بوصفها بعدًا 

 من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية. 

)  نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر أبعاد القيادة التحويلية في الميزة اإلبتكارية بوصفها 14جدول رقم (
 بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية.

مستوى 
 tداللة 

 t  قيمة 
 المحسوبة

Beta  الخطأ
 المعياري

B  القيادة التحويلية 

 الدافع اإللهامي  0.382 0.044 0.367 *8.729 0.000

 التأثير المثالي  0.193 0.042 0.186 *4.552 0.000

 االعتبارية الفردية  0.113 0.034 0.141 *3.310 0.001

 االستثارة الفكرية 0.266 0.045 0.262 *5.950 0.000

  ).α ≥ 0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى(

) أن المتغيرات الفرعية t)، ومن متابعة قيم اختبار(14يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم(
التالية والمتعلقة(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) لها تأثيرًا في الميزة اإلبتكارية 

) tبوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية، حيث بلغت قيم(
). α ≤0.05) على التوالي، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة(5.950، 3.310، 4.552، 8.729المحسوبة(

مما سبق يتضح ما يلي: رفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 
) للقيادة التحويلية (الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في الميزة α≥0.05داللة (

 اإلبتكارية بوصفها بعدًا  من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية.

 للتنبؤ بالميزة اإلبتكارية من "Stepwise Multiple Regression")  نتائج تحليل االنحدار المتعدد 15جدول (
 خالل القيادة التحويلية  كمتغيرات مستقلة

ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في 
 معادلة التنبؤ

  R2قيمة 
 معامل التحديد

 tقيمة 
 المحسوبة

 tمستوى داللة 

 0.000 *9.978 0.356 الدافع اإللهامي 
 0.000 *8.155 0.441 االستثارة الفكرية

 0.000 *4.938 0.469 التأثير المثالي 
 0.001 *3.401 0.487 االعتبارية الفردية 

  ).α ≥ 0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى(

 لتحديد أهمية كل متغير Stepwise Multiple Regressionوعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
مستقل على حدة في المساهمة في النموذج الرياضي، الذي يمثل أثر أبعاد القيادة التحويلية (الدافع اإللهامي، 

التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في الميزة اإلبتكارية بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في 
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) والذي يبين ترتيب دخول المتغيرات المستقلة 15مجموعة شركات االتصاالت األردنية، كما يتضح من الجدول رقم(
%) من التباين في 35.6في معادلة االنحدار، فإن متغير الدافع اإللهامي قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره (

%) من التباين في المتغير 44.1المتغير التابع، ودخل متغير االستثارة الفكرية حيث فسر مع الدافع اإللهامي (
%) من التباين في المتغير 46.9التابع، ودخل ثالثًا متغير تحسين التأثير المثالي حيث فسر مع المتغيرات السابقة(

%) من التباين في 48.7التابع، دخل أخيرًا متغير االعتبارية الفردية حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره(
 الميزة اإلبتكارية كمتغير تابع. 

) ألبعاد القيادة التحويلية α≥0.05الفرضية السادسة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (
(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة التميز بوصفها بعدًا من 

 أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية  . 

)  نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر أبعاد القيادة التحويلية في ميزة التميز بوصفها بعدًا 16جدول رقم (
 من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية.

مستوى 
 tداللة 

 t  قيمة 
 المحسوبة

Beta  الخطأ
 المعياري

B  القيادة التحويلية 

 الدافع اإللهامي  0.370 0.043 0.375 *8.639 0.000

 التأثير المثالي  0.206 0.056 0.163 *3.658 0.000

 االعتبارية الفردية  0.124 0.056 0.048 *2.240 0.026

 االستثارة الفكرية 0.412 0.053 0.319 *7.705 0.000
  ).α ≥ 0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى(

) أن المتغيرات الفرعية t)، ومن متابعة قيم اختبار(16يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم(
التالية والمتعلقة(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) لها تأثيرًا في ميزة التميز 

) tبوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية، حيث بلغت قيم(
). α ≤0.05) على التوالي، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة(7.705، 2.240، 3.658، 8.639المحسوبة(

مما سبق يتضح ما يلي: رفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 
) للقيادة التحويلية (الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة α≥0.05داللة (

 التميز بوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية.
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 للتنبؤ بميزة التميز من "Stepwise Multiple Regression")  نتائج تحليل االنحدار المتعدد 17جدول (
 خالل القيادة التحويلية كمتغيرات مستقلة

ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في 
 معادلة التنبؤ

  R2قيمة 
 معامل التحديد

 tقيمة 
 المحسوبة

 tمستوى داللة 

 0.000 *9.337 0.363 الدافع اإللهامي 
 0.000 *8.284 0.435 االستثارة الفكرية

 0.000 *3.927 0.472 التأثير المثالي 
 0.022 *2.296 0.491 االعتبارية الفردية 

  ).α ≥ 0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى(

 لتحديد أهمية كل متغير Stepwise Multiple Regressionوعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
مستقل على حدة في المساهمة في النموذج الرياضي، الذي يمثل أثر أبعاد القيادة التحويلية (الدافع اإللهامي، 
التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية) في ميزة التميز بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في 

) والذي يبين ترتيب دخول المتغيرات المستقلة 17مجموعة شركات االتصاالت األردنية، كما يتضح من الجدول رقم(
%) من التباين في 36.3في معادلة االنحدار، فإن متغير الدافع اإللهامي قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره (

%) من التباين في المتغير 43.5المتغير التابع، ودخل متغير االستثارة الفكرية حيث فسر مع الدافع اإللهامي (
%) من التباين في المتغير 47.2التابع، ودخل ثالثًا متغير تحسين التأثير المثالي حيث فسر مع المتغيرات السابقة(

%) من التباين في 49.1التابع، دخل أخيرًا متغير االعتبارية الفردية حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره(
 ميزة التميز كمتغير تابع. 

 مناقشة النتائج:
. دلت النتائج أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة بـ(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، 1

االستثارة الفكرية) لها تأثيرًا في تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية، وٕان متغير الدافع 
%) من التباين في المتغير التابع، ودخل متغير نمط 50.7اإللهامي قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره (
%) من التباين في المتغير التابع، ودخل ثالثًا متغير التأثير 60.3االستثارة الفكرية حيث فسر مع الدافع اإللهامي (

%) من التباين في المتغير التابع، دخل أخيرًا متغير االعتبارية 63.5المثالي حيث فسر مع المتغيرات السابقة (
%) من التباين في الميزة التنافسية كمتغير تابع. وهذا 65.7الفردية حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره (

يعكس مقدرة القادة على تقديم رؤى مستقبلية واضحة للشركة، وتقديم الفهم الواضح للدور الذي يتوجب على العاملين 
القيام به لتحقيق تلك الرؤى. األمر الذي يولد لدى العاملين الشعور باألمل لمستقبل أفضل إذ ما تحققت تلك الرؤى. 

مما قد يزيد من الشعور بالرضا الوظيفي والدافعية للرغبة بعمل أي شيء لتحقيق األهداف المتفق عليها. كما أن 
القادة الممارسين لهذا السلوك عامة ما يتسمون بكفاءة ومقدرة عالية على التنبؤ فهم محل ثقة العاملين واحترامهم 

األمر الذي يزيد من دافعية العاملين لبذل أكثر من المتوقع لتحقيق األهداف. والقائد التحويلي عادة ما يعمل على 
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تنمية التعاون بين العاملين بتنمية الثقة والمشاركة كوسيلة لتحسين اإلنتاجية، وصقل مهارات العاملين ، توفير 
المساندة لهم بالتدريب الالزم، واالهتمام، والعناية، والتوجيه، لتزداد دافعيتهم ألداء يتجاوز توقعاتهم. والتقت مع 

 ).2010) ودراسة (الشريفي، والتنح، 2010دراسة (العياش، 
. دلت النتائج أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، 2

بوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات  االستثارة الفكرية) لها تأثيرًا في ميزة التكلفة األقل
%) من التباين في 28.1االتصاالت األردنية، وٕان متغير الدافع اإللهامي قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره (

%) من التباين في المتغير 37.4المتغير التابع، ودخل متغير االستثارة الفكرية حيث فسر مع الدافع اإللهامي (
%) من التباين في المتغير 40.1التابع، ودخل ثالثًا متغير االعتبارية الفردية حيث فسر مع المتغيرات السابقة(

%) من التباين في ميزة 42.1التابع، دخل أخيرًا متغير التأثير المثالي حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره(
من أحد المؤثرات المحفزة على تحقيق القيادة التحويلية وتُفّسر هذه النتيجة أيضًا على أن كمتغير تابع.  التكلفة األقل

 يسهم في سيادة التفاعل والحوار بين األفراد، ووجود  التعاون القيادة التحويليةالميزة التنافسية، حيث إّن توافر أبعاد 
واالنسجام بينهم وبين اإلدارة، وٕاتاحة الفرصة للنمو والتطور وتحقيق الطموحات الفردية، وتسهيل طرق وأساليب 

العمل، بما يكفل االستفادة من الطاقات والقدرات الكامنة لدى اإلفراد والعاملين بالشركة؛ من أجل تحقيق مصلحة 
المنظمة والفرد معًا، كما تُفّسر هذه النتيجة أيضًا على أن العاملين يحتاجون إلى خلق إجماع حول رؤية ورسالة 

للعاملين، فأنهم بال شك الشركة والقيم واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها. فعند إيضاح رؤية ورسالة الشركة 
 والتقت نتيجة هذه سيشعرون بامتالكهم القدرة على التصرف بحرية في عملهم بدًال من انتظار األوامر والتوجيهات.

) 2008)  ودراسة (طالفحة، 2009)  ودراسة (الشيشاني، 2009الدراسة مع ما جاءت به دراسة (إسماعيل، 
 ) والتي أشارت نتائجها إلى أن الميزة2007) ودراسة (داسي، 2007) ودراسة (القرعان، 2007ودراسة (بارحمة، 

التنافسية في قطاع المصارف الحكومية السورية كان إيجابيًا وبدرجة مرتفعة، واتفقت أيضًا مع ما جاءت به دراسة 
) والتي توصلت إلى أن التمّيز للمنظمات يحتاج إلى استثمار ثقافة وبيئة المنظمة الداخلية 2004(العضايلة، 
 والخارجية.
. دلت النتائج أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، 3

االستثارة الفكرية) لها تأثيرًا في ميزة المرونة بوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات 
%) من التباين في 23.1االتصاالت األردنية، وٕان متغير الدافع اإللهامي قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره (

%) من التباين في المتغير 29.9المتغير التابع، ودخل متغير  االستثارة الفكرية حيث فسر مع الدافع اإللهامي (
%) من التباين في المتغير 33.4التابع، ودخل ثالثًا متغير االعتبارية الفردية حيث فسر مع المتغيرات السابقة(

%) من التباين في ميزة 35.2التابع، دخل أخيرًا متغير التأثير المثالي حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره(
مجموعة شركات االتصاالت ومثل هذه النتيجة ملموسة ومستشعرة؛ حيث تُفّسر على أن كمتغير تابع.  المرونة

تواجه تحديات متجددة ومتغيرة تتطلب من اإلدارات العليا تبني سياسات واستراتيجيات تتكيف مع هذه األردنية 
باألسلوب الناجح. ونظرًا للتغير السريع والمتجدد في بيئة العمل فإنه يتوجب على الشركة التحديات؛ لتحقيق أهداف 

اإلدارات العليا أن تفسح مجال الحرية للموظفين في مختلف المستويات اإلدارية التخاذ القرارات المناسبة من دون 
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الرجوع لإلدارة العليا إال في الحاالت الضرورية وفي حالة القرارات الحاسمة، بغية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة 
من أحد المؤثرات المحفزة على تحقيق الميزة الشركة وفاعلية.  وتُفّسر هذه النتيجة أيضًا على أن القيادة الفعالة في 

التنافسية، حيث إّن توافر هذه أبعاد القيادة التحويلية يسهم في سيادة التفاعل والحوار بين األفراد، ووجود  التعاون 
واالنسجام بينهم وبين اإلدارة، وٕاتاحة الفرصة للنمو والتطور وتحقيق الطموحات الفردية، وتسهيل طرق وأساليب 

 العمل، بما يكفل االستفادة من الطاقات والقدرات الكامنة لدى اإلفراد والعاملين بالشركة.
. دلت النتائج أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، 4

االستثارة الفكرية) لها تأثيرًا في ميزة التسليم بوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات 
%) من التباين في 37.9االتصاالت األردنية، وٕان متغير الدافع اإللهامي قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره (

%) من التباين في المتغير 45.3المتغير التابع، ودخل متغير االستثارة الفكرية حيث فسر مع الدافع اإللهامي (
%) من التباين في المتغير 48.6التابع، ودخل ثالثًا متغير تحسين التأثير المثالي حيث فسر مع المتغيرات السابقة(

%) من التباين في 50.1التابع، دخل أخيرًا متغير االعتبارية الفردية حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره(
ميزة التسليم كمتغير تابع. وتُفسر تلك النتيجة أن توافر أبعاد القيادة التحويلية يولد في نفوس العاملين اإلحساس 

بالراحة والثقة النفسية وترفع من معنوياتهم وتثير حماسهم الستخدام ُجل طاقاتهم نحو تحقيق أهداف التنظيم، مما 
 يساعد في تحقيق متطلبات الميزة التنافسية.

. النتائج أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، 5
االستثارة الفكرية) لها تأثيرًا في الميزة اإلبتكارية بوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات 

%) من التباين في 35.6االتصاالت األردنية، وٕان متغير الدافع اإللهامي قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره (
%) من التباين في المتغير 44.1المتغير التابع، ودخل متغير االستثارة الفكرية حيث فسر مع الدافع اإللهامي (

%) من التباين في المتغير 46.9التابع، ودخل ثالثًا متغير تحسين التأثير المثالي حيث فسر مع المتغيرات السابقة(
%) من التباين في 48.7التابع، دخل أخيرًا متغير االعتبارية الفردية حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره(

 يسهم في دعم وتعزيز الثقافة أبعاد القيادة التحويليةوتفسر هذه النتيجة على أن توافر الميزة اإلبتكارية كمتغير تابع. 
المشجعة في القدرة على تسهيل تعلم اآلخرين وذلك بأن يقوم القائد بدور المدرب والمرشد عن طريق تقديم الحوافز 

المناسبة وبرامج التدريب والتطوير والتسامح وتفادي توجيه اللوم، ووجود مستوى عال من التكامل بين الوظائف 
المختلفة واألقسام المختلفة، والتركيز القوي على السلطة التي تستند إلى الكفاءة والخبرة ال على المستوى الوظيفي أو 

 السلطة التي يمنحها المنصب.
. دلت النتائج أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة(الدافع اإللهامي، التأثير المثالي، االعتبارية الفردية، 6

االستثارة الفكرية) لها تأثيرًا في ميزة التميز بوصفها بعدًا من أبعاد تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة شركات 
%) من التباين في 36.3االتصاالت األردنية، وٕان متغير الدافع اإللهامي قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقداره (

%) من التباين في المتغير 43.5المتغير التابع، ودخل متغير االستثارة الفكرية حيث فسر مع الدافع اإللهامي (
%) من التباين في المتغير 47.2التابع، ودخل ثالثًا متغير تحسين التأثير المثالي حيث فسر مع المتغيرات السابقة(
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%) من التباين في 49.1التابع، دخل أخيرًا متغير االعتبارية الفردية حيث فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره(
 ميزة التميز كمتغير تابع. 

غالبًا ما يعزز أوضاع العاملين وتجعلهم يتفاعلون إيجابيًا  القيادة التحويليةتوافر أبعاد ومما يفسر هذه النتيجة أن 
ليس فقط في كيفية اإلجراءات بل أيضًا في تنمية القيادات اإلدارية الدنيا في صفوف العاملين وتشعرهم بأهميتهم 

كعناصر فعالة في التنظيم، مما يشجعهم على التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في كل المسائل التي تهمهم، كل ذلك 
يعزز التزام العاملين أخالقيًا وشخصيًا وأدبيًا نحو قيم وأهداف المنظمة مما يدفعهم إلى بذل المزيد من الجهود 

غالبًا ما يسهم في توزيع األعمال وتحديد مهام األفراد  القيادة التحويليةأبعاد لتحقيق أهداف الشركة. كما إّن توافر 
والمجموعات لتحقيق أهداف الشركة. وتحديد المستويات اإلدارية ونطاق اإلشراف وتحديد عمليات تنسيق المهام مع 

كوحدة واحدة، وتحديد قنوات االتصال وانسياب المعلومات وحركتها  بعضها وتحقيق الترابط بينها لجعل الشركة تعمل
 في الشركة.               

 التوصيات
 اعتمادا على النتائج السابقة، يمكن تقديم التوصيات التالية:

 . أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ألبعاد القيادة التحويلية في الميزة التنافسية. وعليه توصي الدراسة بما يلي:1
  على األداء المتميز.شركة االتصاالت األردنيةأ. تشجيع وتحفيز األفراد العاملين في 

 ب. إيجاد مناخ وبيئة تنظيمية محفزة ومساندة لتحقيق الميزة التنافسية في الشركة.

 بأهداف وأهمية تحقيق الميزة التنافسية والنتائج المترتبة على شركة االتصاالت األردنيةجـ. توعية العاملين في 
 ذلك من خالل الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات وورش العمل حول ذلك.

 على التكنولوجيا المتاحة بهدف االستفادة المثلى منها شركة االتصاالت األردنيةد. تدريب جميع العاملين في 
 في أداء العمل. 

. أظهرت نتائج الدراسة إلى أن أكثر أبعاد القيادة التحويلية تنبؤًا في تحقيق الميزة التنافسية التأثير المثالي ومن ثم 2
 الحث على الرؤية المشتركة، لذا توصي الدراسة:

  في هذا الجانب. شركة االتصاالت األردنيةأ. بتنمية مهارات القادة 

ب. بزيادة وعي القادة واهتمامهم بتقديم االستثارة الفكرية واالعتبارية الفردية لما لها من اثر ايجابي على 
 نتاجات العملية اإلدارية.

 بإخضاعهم شركة االتصاالت األردنية. زيادة الوعي واالهتمام بتنمية ممارسات القيادة التحويلية لدى العاملين في 3
 لدورات تدريبية في هذا المجال، لما لها من اثر ايجابي على تحقيق الميزة التنافسية.

 التحويلية القيادة ممارسة أثر لتحديد دراسة وٕاجراء ، أخرى متغيرات على المماثلة العلمية الدراسات من مزيد . إجراء4

 .األداء المؤسسي في تحقيق الميزة التنافسية تحسين على
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 بسم هللا الرحمـن الرحيم
أخي الموظف الفاضـل : 

    تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر القيادة التحويلية في تحقيق الميزة التنافسية في مجموعة 
علماً بأن المعلومات  رجو التلطف بتعبئة فقرات هذه اإلستبانة،أشركات االتصاالت األردنية، 

) في المربع الذي يتوافق مع xستعامل بسرية تامة وألغراض البحث العلمي، وذلك بوضع إشارة(
 حالتك. 

شاكرا لكم حسن تعاونكم 
       الباحثان
 

 القسم األول: معلومات شخصية
 ) حول اإلجابة المناسبة :X أوًال : ضع إشارة (

 - المؤهل التعليمي :   (   ) ثانوية عامة فما دون.   (   ) دبلوم متوسط.1
                          (   ) بكالوريوس.            (   ) دراسات عليا.

 
  سنة.40-31   (   )    سنة فأقل.     30- العــمر :         (   ) 2

  سنة فأكثر.51 سنة.          (   ) 41-50                        (   ) 
 
  سنوات.10-6 (   )        سنوات فأقل. 5- الخبرة الوظيفية :   (   ) 3

  سنة فأكثر.16    (   )   سنة.     11-15                        (   ) 
 
 - المستوى الوظيفي :  (   ) مدير إدارة.         (   ) نائب مدير إدارة.4

                          (   ) رئيس قسم.          (   )  موظف 
   
 - الجنس :           (   )  ذكر.                  (   ) أنثى.5
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في الجدول الذي أمامك مجموعة من الفقرات. يرجى قراءة كل فقرة من هذه الفقرات ووضع إشارة(×)  القسم الثاني:
 عند البديل الذي يعكس رأيك. 

2Bالرقم 
0Bالفقره 

تنطبق 
 دائماً 

تنطبق 
 غالباً 

تنطبق 
 إحياناً 

تنطبق 
 نادراً 

ال 
تنطبق 
 إطالقاً 

      التأثير المثالي 

      العمل. انجاز عند الشركة   أهداف لتحقيق األولوية القائد يعطي  .۱
      للمرؤوسين. الشركة   أهداف  توضيح بيان في القائد يساعد  .۲
      فيها. العاملين جميع إلى الشركة   أهداف بنقل القائد يقوم  .۳
      الشركة . أهداف حول واقتراحاتهم مالحظاتهم إبداء على األفراد القائد يشجع  .٤
      المستقبلية. الشركة أهداف بتحديد القائد يقوم  .٥
      الشركة . داخل للمرؤوسين التامة الحرية بإعطاء القائد بقوم  .٦
 بالحضور االلتزام عم حاالت في المرؤوسين محاسبة في القائد يتساهل  .۷

 للشركة .
     

      الرسمي. الدوام أثناء الشركة   بمغادرة للمرؤوسين السماح من القائد يكثر  .۸
      الدافع اإللهامي 

      العاملين. لدى واالتجاهات القيم يهتم القائد بتنمية  .۹
      اإلدارية. ممارساته في العالية القائد األخالق يمثل  .۱۰
      الموظفين. جميع لدى محببة يتميز القائد بشخصية  .۱۱
      العاملين. به يحتذي ومثاالً  قدوة يكون يهتم القائد بأن  .۱۲
      اإلقناع. على عالية يتمتع القائد بقدرة  .۱۳
      أهداف الشركة  . لتحقيق جماعي إحساس توفر أهمية القائد على يؤكد  .۱٤
      العمل. الصعوبات في على للتغلب مدخل المتبادلة الثقة يؤمن القائد أن  .۱٥
      المنشود للشركة  التي أعمل بها. المستقبل عن تفاؤلية يتميز القائد بشخصية  .۱٦

      االعتبارية الفردية 
      وزارته. في العاملين وقدرات يثق القائد بإمكانيات  .۱۷
      الواحد. الفريق بروح العمل معه العاملين يثير القائد في  .۱۸
 التي على العقبات للتغلب على مساعدة العاملين معه يثق القائد بمقدرته  .۱۹

 تواجههم.
     

      معه لإلنجاز العاملين دافعية من يقوي مما للنجاح القائد رمًزا يعد  .۲۰
      مصالحة الذاتية تغليب من أكثر كبيًرا اهتماًما يهتم القائد بالعاملين  .۲۱
      أداء العاملين. تحسين تساعد في الجذابة القائد شخصية  .۲۲
      ومشاعرهم. الموظفين يهتم القائد بحاجات  .۲۳

      االستثارة الفكرية 
      ومفاجئة. متكررة بصفة العمل موقع بالتجوال القائد يقوم  .۲٤
      العاملين. لدى االبتكار بأهمية الشعور القائد ينمي  .۲٥
      العاملين. لدى التخطيط بأهمية الشعور القائد ينمي  .۲٦
      فيها. العاملين لتدريب محددة خطه بوضع القائد يقوم  .۲۷
      مسئولة. عمل فرق على والتطوير التغيير في القائد يعتمد  .۲۸
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3Bالرقم 
1Bالفقره 

تنطبق 
 دائماً 

تنطبق 
 غالباً 

تنطبق 
 إحياناً 

تنطبق 
 نادراً 

ال 
تنطبق 
 إطالقاً 

 االستراتيجي التحليل خالل من الشركة   في والضعف القوة نقاط القائد يحدد  .۲۹
 الداخلية. للبيئة

     

 للبيئة االستراتيجي التحليل خالل من القائمة الفرص بتحديد القائد يقوم  .۳۰
 الخارجية.

     

      ميزة التكلفة األقل 
      تسعى الشركة  لالستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية.   .۳۱
      تسعى الشركة  إلى تخفيض تكلفة توزيع خدماتها.   .۳۲
      تمارس الشركة  رقابة مركزيه شديدة على اإلنفاق.   .۳۳
      تهتم إدارة الشركة  بزيادة إنتاجية العاملين.   .۳٤
تميل إدارة الشركة  إلى التركيز على التطوير من أجل تقليل التكاليف وعدم   .۳٥

 التوسع في اإلنفاق. 
     

      ميزة المرونة 
      تحرص شركتي على تحقيق المّيزة التنافسية الخاّصة بالشركة .  .۳٦
تضع شركتي معايير المتالك خطط وسياسات تتسم بالمرونة لتحقيق   .۳۷

 توقعات أصحاب المصالح.
     

تحرص شركتي على تسهيل الحصول على المعلومات الالزمة ألي موظف   .۳۸
 في مجال تحقيق الميزة التنافسية.

     

      تتمتع شركتي  بالمرونة في أعمالها ونشاطاتها لتتماشى مع أهداف شركتي.  .۳۹
تتصف الخطط والسياسات في منظمتي بالمرونة لتحقيق أهدافها بما يتالئم   .٤۰

 والظروف التي تواجهها مستقبالً .
     

      ميزة التسليم 
      تستخدم شركتي عدد كاٍف من العاملين يتناسب وحجم العمل.  .٤۱
      تستخدم شركتي نظام ومعلومات لمتابعة المراجعين.  .٤۲
      تولي شركتي االهتمام المناسب لكل مراجع.  .٤۳
      تحرص شركتي على تسليم المشاريع الخدمية في الوقت المناسب.  .٤٤
يمتلك العاملون في الشركة  المعرفة الكافية لإلجابة على أسئلة المراجعين   .٤٥

 واستفساراتهم.
     

      الميزة االبتكارية 
      .تقوم شركتي بتنفيذ أية أفكار جديدة من شأنها تحسين األداء  .٤٦
      .تحاول شركتي متابعة األفكار التي تتسم بمخاطرة عالية  .٤۷
      .تشجع شركتي األفراد الذين يبتعدون عن الروتين السلبي في العمل  .٤۸
      .تشجع شركتي األفراد الذين يفكرون خارج نطاق اختصاصهم  .٤۹
تحاول شركتي تحديد درجة الغموض في المواقف التي تواجه العاملين عند   .٥۰

  .أدائهم المهام الموكلة اليهم في العمل
     

      ميزة التميز 
      تحرص شركتي على إقناع المرؤوسين بأساليب العمل المحتملة.  .٥۱
      تمتلك الشركة  الرؤية المستقبلية إزاء ما تسعى لتحقيقه.  .٥۲
      توفر إستراتيجية الشركة   المناخ الذي يعزز مستويات األداء المطلوبة.  .٥۳
      تمنح ثقافة الشركة العاملين االستقاللية  لتحقيق أهداف العمل.  .٥٤
      توفر الشركة فرص المبادأة للمرؤوسين للتميز في العمل.  .٥٥
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