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        This study dealt with the subject "Entrepreneurship 
strategies and their role in achieving competitive 
Advantages communication companies in Jordan" . The 
researcher had developed  a model to examine the 
relationship between Entrepreneurship strategies 
(innovation, creativity, risk tacking, proactiveness, 
uniqueness) and competitive advantage (cost leadership, 
differentiation,  allinace) . 
        The data were collected from (109) managers working 
in (4) Jordanian communication companies after 
submitting (140) questionnaiares. The researcher selected 
(50) questionnaires by random sampling after preparing 
pilot study icluding (12) questionnaires and finding same 
results after analysis    
        The variables analysis was processed by descriptive 
statistical analysis, means, standard deviation, coefficient 
variance, and by use of inferential statistics: the 
correlation, canical correlation, the effects were tested by 
stepwise and multiple regression and linear regression. 
          The main results of the field analysis: 
1- There are positive relations between 

Entrepreneurship strategies and competitive 
advantage in communucation companies. 

2- There are positive relations between elements 
Entrepreneurship strategies and competitive 
advantage in communucation companies. 

3- There are positive effects between the change in 
Entrepreneurship strategies and competitive 
advantage in communication companies. 

         
        The main recommendations were: 

ABSTRACT 
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1- To conduct  future related studies and researches in 
Entrepreneurship strategies in many sectors 
(Industrial, Services, Education, Health, 
Agriculture, Banks). 

2- To emphasize innovation and creativity for 
emplopees through participating  in meeting and 
conferences and decision making . 

3- To emphasize on risk taking and proactiveness 
thruogh taking opourtuinity in markets and make 
alliances with other companies for developing  
services to customers . 

4- To emphasize on uniquness in technology  and 
human resources to be sussecful to customers 
stasfaction . 

5- Maenwhile  the researcher recommended to  make 
other studies on differnet variables . 

6- To conduct  future related studies and researches in 
Entrepreneurship strategies in Entrepreures 
Individuals . 

 
Key Words : (Entrepreneurship strategies ,innovation, 

creativity, risk tacking, proactiveness, uniqueness, 
competitive advantage ) 

 
 
 

 
تلعب المنظمات الريادية دوراً بارزاً ومهماً في الحياة االقتصادية في العالم على 

 الحياة فيلما لذلك من تأثير ، وجه التحديد وفي األردن على وجه الخصوص 
 أداء كثير من منظمات فيالعامة، وما تشهده اليوم من تطورات وتغيرات أثرت 

ستراتيجياتها ا وكيفية االستفادة من التكنولوجية الحديثة في التغيير ب،األعمال
وأدواتها التي تستخدمها من أجل كسب رضا الزبائن وزيادة الربحية والحصة 

السوقية. لذا جاءت هذه الدراسة  لتطوير استراتيجيات للريادة تساهم  في تحقيق 
 وللتأكد من  ، وتحسين األداء لشركات االتصاالت في األردن ،الميزة التنافسية

 الملخص
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ذلك فقد تم تطوير نموذج من أجل اختبار العالقات بين متغيرات الدراسة 
 تكونت من استراتيجيات الريادة المكونة  ، والمتغيرات المستقلةالمستقلة والتابعة

ن ا المتغيرتكونخذ المخاطرة، المبادأة). وأمن (اإلبداع، االبتكار، التفرد، 
 . الميزة التنافسية المكونة من (التمايز، قيادة التكلفة، التحالفات)  :ن  مناالتابع

مجتمع الدراسة المتمثل وقد تم جمع البيانات المتعلقة بالدراسة الميدانية من خالل 
 أربع شركات  تعمل في مجال في شركات االتصاالت في االردن والبالغ عددها 

 الذين  )من مديري اإلدارات140مكونة من (، أما عينة الدراسة  فاالتصاالت 
 ، وبعد ) استبانة109 وكانت االستبانات المسترجعة (استلموا جميعا االستبانات .

) استبانة على  العينة نفسها   12أن تم إجراء دراسة استطالعية مكونة من (
 وعلى ضوء ذلك تم اختيار عينة ولكون النتائج اإلحصائية كانت  متقاربة 

) استبانة من العينة السابقة، وباستخدام األساليب 50عشوائية عبارة عن (
) تم تحليل العالقة ما بين متغيرات SPSSاإلحصائية المتقدمة من خالل (

الدراسة حيث خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 
توجد عالقة  ذات داللة إحصائية بين تطبيق استراتيجيات الريادة وتحقيق  -۱

الميزة التنافسية لشركات االتصاالت. 
توجد عالقات  ذات داللة إحصائية بين تطبيق عناصر استراتيجيات الريادة  -۲

(اإلبداع، االبتكار، التفرد،  أخذ المخاطرة، المبادأة) وتحقيق الميزة التنافسية 
لشركات االتصاالت. 

توجد عالقات تأثير  بين التغيرات التي تحصل في استراتيجيات الريادة  -۳
وتحقيق الميزة التنافسية لشركات االتصاالت. 

  على النحو التالي :جاءتهم التوصيات أ 
لما كانت نتائج الدراسة أبرزت وجود عالقات بين استراتيجيات الريادة  -۱

المكونة من (االبداع واالبتكار والتفرد واخذ المخاطرة والمبادأة ) ، والميزة 
 أن تبادر شركات التنافسية (قيادة الكلفة والتمايز والتحالفات ) يوصي الباحث 

نموذج  المقترح لما له من فائدة في الاالتصاالت إلى االستفادة من تطبيق   
تحسين األعمال لديها. 

 عقد الندوات واللقاءت  من خالل للعاملين على اإلبداع واالبتكارالتركيز -۲
 االستفادة من أفكارهم وآرائهم والمشاركة ومناقشة القضايا المرتبطة بالعمل و

بعمليات اتخاذ القرار. 
استخدام المعدات التركيز على التفرد في الخدمات واألعمال من خالل  -۳

 تطوير الموارد البشرية لدى شركات االتصاالت والذي يتم التكنولوجية ،وكذلك 
.  وطرق االختيار والتعيينباستقطاب الكفاءات العلمية والفنية المتخصصة

 المبادأة وأخذ المخاطرة في اغتنام الفرص باألسواق والتوسع تركيز علىال -٤
  تقديم  ،وكذلك عقد الصفقات بين الشركات والتحالفات التي تساعد فيفيها

 عن الشركات األخرى. تميزة خدمات  م
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في ضوء اجراء الدراسة على المنظمات الريادية(شركات االتصاالت )فإن .5
البنوك  اخرى كقتصاديةأ قطاعات  على  الباحث يوصي أن يتم تطبيق الدراسة

والتأمين والصناعة والخدمات والتعليم والزراعة.  
 .  إجراء مثل هذه الدراسات المستقبلية التطبيقية باستراتيجيات الريادة ليس 6

 . ةريادي لهم صفات فراد أفقط على المنظمات الريادية وإنما كذلك على 
  

خذ المخاطرة، أ (استراتيجيات الريادة ،اإلبداع، االبتكار، التفرد، الكلمات الدالة
 .المبادأة،الميزة التنافسية ) 

 
- االطار العام للدراسة 1

ن التطور التكنولوجي والعلمي في منظمات األعمال الحديثة قد ساعد على إ
 وخصوصا ،بلورة كثير من المنظمات الريادية في قطاعات مختلفة من األعمال

 ،مع ازدياد المنافسة العالمية وظهور عوامل أخرى لتصبح المنظمات أكثر ريادية
 وكذلـك ،واستغالل الفرص االستثمارية بالسوق  مـن خـالل اإلبداع واالبتكار

وهنالك .عمال هذه المنظماتألعمليات الريادة أصبحت مـن اإلدارة االستراتيجية  
 سواء قيام  كافةمتغيرات تكنولوجية على مستوى العالم في  مجاالت الحياة

 نتيجة تالشي حدود التكنولوجيا وثورة  ،صناعات جديدة وإمكانات جديدة
والتحــول إلى منظمات المعرفة وليس ،  وتحييد أثار التباعد المكاني  ،المعلومات

. األعمال الروتينية وتحسين مؤ شرات المعرفة 
 المنظمات الريادية  من خالل نوعين من العمليات هما: األول  تطوير وتنشأ 

 المشاركة في مكان من خالل اإلبداع الداخلي أأنماط جديدة من األعمال سواء أ
طة التحديث ا يتــم من خالل تطوير  المنظمات بوسآلخر و ا .المخاطرة

 وتستطيع المنظمات الريادية  الدخول .االستراتيجي أو التكامل ما بين الموارد 
 من خالل  ،طة منتجات جديدة ومخاطرة جديدة وفرص جديدةا األسواق بوسإلى

 المخاطرة أخذ مكانت باإلبداع اأاالستفادة من عناصر مرتبطة بذلك سواء 
 وعناصر مرتبطة  ،والمغامرة واالستقاللية  واالبتكار و الميزة التنافسية والتفرد

دراة قادرة على إ إلىن المنظمات الريادية بحاجة إ و.بالبيئة واألفراد والمنظمات 
  والتخطيط  ،يجاد نوع من  التناغم بين ما تمتلكه من معرفة كلية وقدرات فنيةإ

 وصوال  بها إلى  ،هداف المنظمة الرياديةأل الثاقبة ةاالستراتيجي وامتالك  الرؤي
ن إمركز تنافسي للولوج إلى عالم المنظمات المتميزة . وحتى يتحقق ذلك المركز ف

هنالك العديد من المحأور العملياتية التي على المنظمات الريادية أن تتبناها 
ها التنظيمي كاالبتكار واإلبداع والبحث والتطوير والقاعدة ئلتجسيدها في بنا

 المعرفية والممارسات اإلدارية.  
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مشكلة الدراسة   ۱-۱
الغرض من هذه الدراسة هو تطوير استراتيجيات للريادة تساهم في 

 زيادة إلىمما يودي ، ردن ألتحقيق الميزة التنافسية   لشركات االتصاالت في ا
 وتقديم  ،قدرة المنظمات على المنافسة من خالل خفض الكلف  وتحسين الجودة

خرى ،وقد استدل الباحث من ألسلع وخدمات مميزة  عن غيرها من الشركات ا
اهمية فحص ودراسة  على خالل التوصيات التي جاءت عبر الدراسات السابقة 

دراك المشكلة إ حيث يمكن  ،العالقة بين استراتيجيات الريادة والميزة التنافسية 
 من التساؤالت التالية: جابة على عدد إلمن خالل ا

 ما مدى تطبيق شركات االتصاالت باألردن الستراتيجيات الريادة. .۱
ما مدى تأثير استراتيجيات الريادة في تحقيق الميزة التنافسية لشركات  .۲

 االتصاالت. 
هل يوجد ارتباط بين استراتيجيات الريادة والميزة التنافسية  لشركات  .۳

 االتصاالت 
هل توجد فروق (اختالف ) بين استراتيجيات الريادة والميزة التنافسية   .٤

 لشركات االتصاالت.
 

همية الدراسة أ ۱-۲
     تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية المنظمات الريادية في االقتصاد الوطني 

 وكذلك لما للريادة  ، لما لها من دور بارز تم تحقيقه في هذا االقتصاد ،األردني
من مدلوالت اقتصادية واجتماعية وفكرية وتكنولوجية في تطوير منظمات 

وكذلك  ، وتحسين أداء األعمال لديها ، ودفعها نحو تحقيق ميزة تنافسية ،األعمال
وهذا كله شكل دافعاً قوياً لدى  ، ندرة الدراسات التي تبحث في المنظمات الريادية 

الباحث في تعرف  هذه المنظمات من خالل معرفة استراتيجيات الريادة ودورها 
 يشهده من تطور  لشركات االتصاالت في االردن لما في تحقيق الميزة التنافسية

ملحوظ في كافة الجوانب . وتاتي أهمية هذه الدراسة من أهمية استراتيجيات 
الريادة وما لها من تاثير على كافة أنواع المنظمات المختلفة والتي يمكن تحديدها 

بما يلي : 
عمال وبالتالي ألدارة منظمات  اإالدور الذي تلعبة استراتيجيات الريادة في  .۱

  من تحقيق الميزة التنافسية .يرونيستطيع المد
دور استراتيجيات الريادة في تحقيق ميزة تنافسية لمنظمات االعمال وكيفية  .۲

 أخذخرى من خالل اإلبداع واالبتكار والتفرد وألمواجهة المنظمات ا
 المخاطرة والمبادأة .

ردن (مجتمع الدراسة ) وإلسهاماته ألهمية قطاع االتصاالت في اأ .۳
 الواضحة في االقتصاد االردني .
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هداف الدراسة أ 1-3
 بيان دور استراتيجيات الريادة في تحقيق الميزة إلى    تهدف هذه الدراسة 

 ردن، وبالتحديد تسعى الدراسةإلى ما يلي:ألالتنافسية لشركات االتصاالت في ا
 خصائصها. والتعريف بمفهوم استراتيجيات الريادة وعناصرها .۱
والمهارات التي  التعريف بمفهوم الريادة والمنظمات الريادية والخصائص  .۲

      في هذه المنظمات.ونن يتمتع بها العاملأيجب 
براز دوراستراتيجيات الريادة في تعزيز الميزة التنافسية لشركات إ .۳

 االتصاالت.
 تطوير نموذج الستراتيجيات الريادة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية   .٤

 ردن .أللشركات االتصاالت في ا
  فرضيات الدراسة 1-4

 صياغة الفرضيات التالية بناًء على أهمية ومشكلة الدراسة  تم هذه الدراسةفي 
 بعين االعتبار عناصر الدراسة على النحو التالي : مع األخذ 

الفرضية الرئيسية االولى : 
 حصائية ما بين تطبيق استراتيجيات الريادة وإال توجد عالقة ذات داللة 

 الميزة التنافسية  لشركات االتصاالت.تحقيق 
الفرضيات الفرعية : 

 وتحقيق اإلبداع تطبيق    ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين 1-1
الميزة التنافسية  لشركات االتصاالت. 

 تحقيق  االبتكار و تطبيق ما بين    ال توجد عالقة ذات داللة احصائية1-2
ألميزة التنافسية لشركات االتصاالت . 

 تحقيق  التفرد و تطبيق   ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين1-3
لشركات االتصاالت.   الميزة التنافسية

 أخذ المخاطرة وتطبيق    ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين 1-4
الميزة التنافسية لشركات االتصاالت. تحقيق 

 تحقيق  المبادأة و تطبيق ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين ٥-۱
 لشركات االتصاالت . ألميزة التنافسية

الفرضية الرئيسية الثانية: 
ال تتأثر الميزة التنافسية بالتغييرات التي تحصل في استراتيجيات الريادة.  

 
 منهجية الدراسة   -2

 مجتمع وعينة الدراسة 2-1
      تمثل مجتمع الدراسة في شركات االتصاالت العاملة في االردن والبالغ 

 تتكون  ،لعينة التي تم توزيع استبانة الدراسة عليها ،وا) اربع شركات4عددها (
 وقد تم توزيع  ، االداراتيرين ومساعديهم ومدي العاميرينمن كافة المد
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بعد اختبار النموذج المقترح من حيث الصدق  مديرا )140االستبانات على (
والثبات على شركات االتصاالت في األردن مجتمع الدراسة، و حسب نسبة تمثيل 

 وبعد  ، اإلداراتيريالعامين ومساعديهم ومديرين العينة ليتم تعبئتها من قبل المد
ذلك ثم مراجعتهم من أجل الحصول على االستبانات وكان مجموع االستبانات 

) استبانة. 109المعبأة بشكل صحيح (
 ساليب جمع البيانات وتحليلها    أ 2-2

أوال: مصادر جمع البيانات  
تم  الحصول على البيانات المتعلقة بالدراسة ومتغيراتها باستخدام الطرق التالية:- 

دبية ذات العالقة أل – تم مراجعة الكتب والمقاالت االبيانات الثانوية- 1
هدف توضيح المفاهيم االساسية ب  ، وكذلك شبكة االنترنت ،بنموذج الدراسة

واالبعاد المختلفة لموضوع البحث. 
 - البيانات األولية : 2

اعتمدت الدراسة في جمع البيانات األولية على ما يلي :- 
     ليها في الملحق إجراء عدد من المقابالت وهي المشار إالمقابالت : تم   1.

   ولية الالزمة للبحث أل.االستبانة : تم تطويراستبانة خاصة لجمع البيانات ا2  
 االساليب االحصائية المستخدمة  2-3
.االساليب االحصائية الوصفية : 1
 لإلجابات . ةوالنسب المئوي .التوزيع التكراري2
.الوسط الحسابي لتحديد مستوى المتغيرات . 3
.االنحراف المعياري لمعرفة التشتت . 4
تشتت النسبي لقيم اإلجابات عن وسطها ال.معامل االختالف لقياس درجة 5

الحسابي 
ساليب اإلحصاء االستداللي  : أب- 

.معامل ارتباط بيرسون لقياس درجة العالقة بين المتغيرات . 1
وتحليل التباين لقياس التاثير بين المتغيرات .   .تحليل االنحدار2
 الختبار فرضيات التاثير . ( stepwise). تحليل االنحدار الخطي المتعدد بطريقة 3

  صدق مقياس الدراسة وثباته 2-4
بعد اكتمال مقياس الدراسة  المقترح تم إجراء اختبارات الصدق والثبات 

عليه للتحقق من جودته على النحو التالي: 
 :(Validity)الصدق  .۱
  ، تم من خالله التحقق من أن أداة القياس صالحة لقياس ما تهدف إلى قياسه 

وتم االعتماد على قياس صدق  المواجهة والمحتوى والبناء  من خالل عرض 
المقياس على عدد من السادة المحكمين من ذوي االختصاص  ، وتم األخذ بكافة 
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  من حيث التعديل والحذف واإلضافة، إلى أن استقر المقياس على مالحظاتهم 
 الشكل النهائي .

 : (Reliability)الثبات .۲
يشير مصطلح الثبات إلى أن مؤشرات االستقرار والرسوخ في اإلدارة 

 Sakran, 2001)فرة لقياس المفهوم الذي يساعد في تقدير جودة المقياس امتو
p125)  ، وقام الباحث بتوزيع أداة القياس على عينة استطالعية تكونت

مبحوثاً من شركات االتصاالت وتم إدخالها إلى الحاسب اآللي وباستخدام 12من
 تبين أن ثبات المقياس =  Cronbach's Alpha)/ معامل SPSSبرنامج (

 (Sakran, 2001. P86)وهي درجة عالية من الموثوقية بحسب رأي 0.94
فإنه كلما كان المعامل أعلى فإن أداة القياس أفصل. 

وبذلك يكون النموذج قد تم اختباره والتحقق من مدى الموثوقية به والذي دفع 
الباحث نحو القيام بالدراسة الميدانية على شركات االتصاالت. 

  إجراءات الدراسة:5- 2
قام الباحث بإجراء عدد من المقابالت مع المديرين الذين يعملون في شركات  .۱

االتصاالت وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت وسوق عمان المالي من أجل 
ستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وخبراتهم حول طبيعة الدراسة والنموذج اال

.   المقترح
قام الباحث بإجراء مقابالت مع عدد من األساتذة واألكاديميين والباحثين في  .۲

الجامعات األردنية والمختصين في مجال الريادة وإدارة األعمال واالتصاالت 
 . الستشارتهم واالستماع إلى خبراتهم

-1) عبارة: خصصت العبارات من (59صمم الباحث استبانة احتوت على ( .۳
) متغيرات الدراسة 59-8 وتناولت العبارات من ( ،) لتمثل البيانات التعريفية7

وهي استراتيجيات الريادة كمتغير مستقل والميزة التنافسية  كمتغير تابع 
لشركات االتصاالت في األردن وذلك باالعتماد على مقياس ليكرت الخماسي  

(Sakaran. 2001 p110). 
تم مراعاة أن يكون عدد المتغيرات الفرعية في مجموعها  متقاربة نوعاً ما  .٤

 ،إذ جاءت خمسة للمتغير الرئيسي المستقل وأربعة للمتغير التابع الرئيسي 
) عبارة عن المتغير التابع  12) عبارة للمتغير المستقل، و(30وتفرع عنها (

 وذلك على النحو التالي:
 استراتيجيات الريادة تكونت من خمسة والمتغير المستقل  الرئيسي وه -أ

متغيرات فرعية هي (اإلبداع، االبتكار، التميز (التفرد)، أخذ المخاطرة، 
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) عبارات لكل من 7) عبارة بواقع (30المبادأة) وقد تم قياسها من خالل (
 عبارات ألخذ المخاطرة 3 عبارات للتميز و6(اإلبداع، االبتكار، المبادأة) و

  ،  بالنسبة لألول(weaver.2002)وذلك باالعتماد على األدبيات السابقة مثل 
أو االعتماد على أدبيات أخرى بالنسبة لألخرى وكذلك استشارة األكاديميين  

المختصين. 
 المتغير التابع  هو الميزة التنافسية من أربعة متغيرات فرعية تتعلق بها  -ب

) 12 وقد تم قياسها من خالل     ( ،وهي (قيادة الكلفة، التمايز،  التحالفات)
االستبانة ببعض ضبط  عبارات لكل واحدة منها وتم 3عبارة توزعت بمعدل 

 (lynch, 2000)، (Covin, miles, 2000)المقاييس الموجودة مثل 
وغيرهم . 

بعد ذلك أدخلت جميع هذه االستبانات والبيانات المرتبطة بها على برنامج   و
(SPSS) ليتم معالجتها وتحليلها ومبدأ المقارنة  بين هذه النتائج و التي 

 وبعد ذلك تم  ، ) استبانة كدراسة استطالعية12استخدمت في العينة    (
) استبانة  عشوائيا و أجريت عليها التجربة مرة أخرى، وكذلك مع 12اختيار(

) استبانة وجدت متقاربة من حيث النسب المئوية 109العينة المقدمة من (
المرتبطة بالوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف أو 

(Cronbiach, Alpha)) لفقرات االستبانة ومتغيرات 91.57 يساوي (
) استبانة عبارة عن 109 ضوء ذلك تم اختيار عينة عشوائية من (في الدراسة، و

 (Cronbahis Alpha)) استبانة والتي وجدت أيضا نتائجها من حيث 50(
) وكذلك النسب المئوية واالنحراف المعياري والوسط الحسابي 90.69يساوي (

ومعامل االختالف لفقرات االستبانة ومتغيرات الدراسة، وقد أجري التحليل الالزم 
 عن تساؤالت مشكلة الدراسة وافتراضاتها  بناء على ذلك.

 - االطار النظري والدراسات السابقة3
  االطار النظري 3-1

تناولت الدراسة مجموعة من المفاهيم والمتغيرات ذات العالقة بالدراسة وهي 
على النحو التالي : 

 : (Enterpreneurship Organizations)- المنظمات الريادية1
 من  ،    هي تلك المنظمات التي يكون لديها القدرة على اإلبداع واالبتكار

 واسواق جديدة ونماذج جديدة  ، طرق جديدة في االنتاجأوخالل منتجات جديدة 
  والمنظمة دارة االستراتيجة في تحسين األداءإ والتي تركز على  ،في المنظمات

الريادية هي تلك المنظمة التي تكون قادرة على ايجاد شيء جديد ذي قيمة في 
الوقت المناسب، مع األخذ باالعتبار الموارد المالية، المعنوية، المخاطر 
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االجتماعية، وتوفير الحوافز واالستقاللية للعاملين لكسب قناعاتهم،وقد حددا عدة 
 مفاهيم مرتبطة بالمنظمة الريادية  وهي :-

لريادة مرتبطة بايجاد اشياء جديدة ذات قيمة سواء أكان بابتكار  أعمال ا .۱
جديدة، ام اجراءات إدارية جديدة، وتطوير اسلوب الخدمة في المؤسسات غير 

 الربحية.
الريادة مرتبطة بالمخاطرة وهي تأخذ نماذج مختلفة سواء أكانت مادية او  .۲

 معنوية ام سيكولوجية واجتماعية.
الريادة مرتبطة بتوفير الحوافز للعاملين واالستقاللية من أجل زيادة القناعات  .۳

 .Histrich and Others .  2005. P-10) لديهم. (
Entrepreneurship ُوكذلك تعرف الريادة من معجم الرائد هي رودا 

وريادا وتعني راد الشيء طلبه، وراد األرض تفقد ما حولها مــن المراعي 
  ).     379 ص 1995والمياه ليرى هـــل هـــي صالحة للنزول (مسعود

(druid 2001. P-4) و مفهوم  الريادة وهو  ذلك الشخص الذي لديه القدرة .
 أن المنظمة الريادية ال بد من وعلى أخذ المخاطرة  ضضائع  )جديدة ام قديمة 

. األفراد الرياديين الذي  لن يكون 1أن يتوافر فيها ثالثة عناصر اساسية :-  
. البعد التنظيمي المرتبط بالرؤية، الثقة، المثالية، 2هنالك ابداع من دونهم 

. البعد البيئي 3اإلبداع، التحوط للفشل، التحوط للغموض، الرقابة الداخلية 
 المرتبط بالتنوع باالسواق.  

 - استراتيجيات الريادة : 2
  هي تلك االستراتيجيات التي تشجع المنظمات على اإلبداع واالبتكار والتفرد 

 وكذلك تشجيع العاملين على اتخاذ القرارات وأخذ  ، وأخذ المخاطرة والمبادأة
 إلى أن استراتيجيات الريادة هي تلك  المرتبطة ؤولية عن هذه القرارات ،سالم

          : )(    Histrich and Others .  2005) بعدد من  المفاهيم التالية 
استغالل توسع الفرص في السوق ووجود موارد  جديد ة و التكامل ما بين  -۱

الموارد والزبائن و األسواق . 
االبتكارو اإلبداع و التحديث الذي يحدث داخل وخارج المنظمة.  -۲
القدرة على اجراء  التغييرات السريعة المرتبطة بالصناعة وهيكلة السوق  -۳

وحاجات الزبائن والتكنولوجيا و القيم االجتماعية. 
االلتزام بالتطوير والتوسع في الميزة التنافسية في األسواق.  -٤
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القدرة على  تحقيق النجاحات المالية والنمو واستمرارية البقاء على المدى  -٥
 الطويل.

      ومن استراتيجيات الريادة مايلي : 
 :  )(Innovationاوال - اإلبداع

فكار الجديدة لتأتي بشيء األعادة عمل إ أوعادة تشكيل إ   يعني التجديد بوصفه 
 أو إلى فكرة جديدة وتطبيقها ،  ، حل خالصة لمشكلة ماإلىجديد، ويتم التوصل 

  التحويل من الفكرة إلى المنتجأوتنفيذ الوان اإلبداع هو الجزء الملموس المرتبط ب
 إلى أن (Daft , Note. 2001, P. 120). وأشار الباحثان  

 هو  القدرة على جمع أو مشاركة المعلومات بطرق ( Innovation)اإلبداع
 عكستطوير أفكار جديدة . وبعبارة  أخرى هو تطوير األفكار االبتكارية التي ت

الحاجات المدركة و تستجيب للفرص في المنظمة، وهو يعتبر الخطوة األولى 
لالبتكار ويساهم في نجاح المنظمة على المدى الطويل ، كما أنه يحسن من عملية 
صنع القرار من خالل تشجيع العصف الذهني كأحد االساليب المستخدمة في جمع 

أعضاء الجماعة معا لتطوير أفكار جديدة بحرية وعفوية دون انتقاد. 
 : )(Creativityثانيا- االبتكــــار

 المؤسسات المجتمعية، في  إلى فكرة جديدة ترتبط بالتكنولوجيا وتؤثر الوصولهو
 .Weaver.2002 . P)وأشار واالبتكار هو الجزء المرتبط بالفكرة الجديدة .

 إلى أن المنظمة االبتكارية هي تلك المنظمة التي تبتكر أشياء ذات قيمة في (20
الخدمات واألفكار واإلجراءات والعمليات ضمن مجموعة من العاملين مع بعضهم 

بعضاً في ظل اإلطار االجتماعي للمنظمة الذي يتكون من األفراد والجماعات  
للتأثير في السلوك االبتكاري الذي يحدد االبتكار التنظيمي للمنظمة. 

 
ثالثا - أخذ المخاطرة  : 

 آخذا سواقألن يقوم الريادي بأخذ المجازفة في طرح منتجات جديدة باأوهي 
 . من مخاطر الغموض وعدم التأكد بعين االعتبار ما يوجد في السوق

بانه   (Webister, 1998. P 1200 )تم تعريف أخذ المخاطرة في قاموس 
 )ما يتم أخذه بعين االعتبار مع إمكانية التعرض للخسارة، وقد أشار كل من 

Patrick and Others. 2002, P8 إلى أن أخذ المخاطرة ثم تصنيفها من(
 الباحثين كما يلي:

۱- (Mccle, land , 1960)  إن الريادة تعد جزءاً من أخذ المخاطرة 
۲- (Palich and Bayby 1995) إن الريادية تتجه إلى امتالك  األعمال 

مع أقل قدر من المخاطرة ، وبمعنى آخر إن الرياديين ال يتجهون إلى  
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األعمال مع البداية بأخذ جزء كبير من المخاطرة مثل غير الرياديين ولكن 
يتم التنبؤ بتمييز وضع  األعمال أكثر إيجابية. 

۳- Busenitz 1999 أثبت أن الرياديين يدرسون الوضع بشكل عام أكثر من 
غيرهم ، وأنهم أكثر ثقة في عملية اتخاذ القرارات من المديرين في منظمات  

األعمال الكبيرة. 
 : )(Uniquenessرابعا - التفرد 

 طريقة م منتجات جديدة امكانت تكنولوجية اأدخال طرق جديدة سواء إ و     وه
 وذلك بصورة  ، في ادارة التنظيم وهيكلتهأو الخدمة أوجديدة في تقديم المنتج 
 ) في قاموس Uniqueness) .وقد تم تعريف التفرد (مختلفة عن اآلخرين 

Webister, 1998, p1292) بانه  فريد في  النوع  ، و بديع و رائع ،  و 
وحيد من شاكلته  ويكون  األول في المصانع. 

   إن التفرد  يتكون في  منظمات  األعمال  من خالل قدرتها على التميز عن 
غيرها من  المنظمات ال أخرى المنافسة في نفس قطاع  األعمال ، سواء أكان 

ذلك  بطبيعة المنتجات أم الخدمات التي تقدمها ، وكذلك  طبيعة الموارد التي 
مكنها من تحقيق الميزة التنافسية  و  تستطيع  تحقيق االستمرارية  يتمتلكها ، وهذا 

وتقديم المنتجات األفضل  التي يصعب تقليدها.  وال يمكن استمرارتحقيق الميزة 
 ,Johnson)على المدى الطويل اال من خالل الموارد النادرة (المتميزة) 

Scholes, 2002. P155) .
 : )Proactivenessخامسا - المبادأة (

 ومدى تقديم  ،     وهي المشاركة في مشاكل المستقبل والحاجات والتغييرات
 .Caruana, Al Bert)أشار منتجات جديدة وتكنولوجية وتقنيات ادارية .

2000, P16)إلى أن المبادأة (Proactiveness)   أخذ  هي القدرة على 
مخاطرة عالية أكثر من ظروف البيئة المحيطة بالمنظمات وهي تتضمن ثالثة 

عناصر اساسية : 
اقرار مالحقة أو عدم مالحقة المنافسين باإلبداع.  -۱
المفاضلة بين المحاوالت الحقيقية في النمو واإلبداع والتطوير.  -۲
 محاولة التعاون مع المنافسين من أجل احتوائهم. -۳

وأشارالباحث  أيضا إلى  أن المبادأة  تتكون    بتنفيذ  األعمال الريادية، بحيث  
يكون  في أخذ هذه المخاطرة مسوو الً عن الفشل وعدم تحقيق النجاحات المتوقعة  

- الميزة التنافسية : 3
رباح ألالمصدر الذي يعزز وضع الشركة في السوق بما يحقق لها ا       هي 
 ، منافسيها في مجاالت المنتج والسعر والتكلفةن من خالل امتيازها ع،االقتصادية



 2008كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة                        العدد السابع عشر ايار 
 

91 

 ) وبناًء عليه يمكنNarayanan, 2001p-211والتركيز على االنتاج (
  توضيح الميزة التنافسية بما يلي:

تتمثل الميزة التنافسية بالقدرة بالتقدم على اآلخرين بالسعر و اإلنتاج وحجم  -۱
السوق المستهدف والتمايز بالموارد.  

ان المنظمات لديها القدرة على إضافة قيمة و ندرة الموارد وعدم القدرة على  -۲
 التقليد.

 الخصائص المميزة التي تمكنها من السيطرة واالستمرارية بنفس الموقع في السوق.  -۳

.القدرة لدى المنظمات بالقيام بأداء أعمالها من خالل تقديم وتطوير خدمات 4
جديدة والفوز على اآلخرين. 

 وبالتالي البد من  ،وتعّد الميزة التنافسية هي إحدى متغيرات الدراسة الحالية
تحديد العناصر المرتبطة بالميزة التنافسية لقياس العالقة واألثر ما بين المتغيرات 

 ومن خالل المراجعة المكتبية تم تعرف على العناصر التي  .الرئيسية للدراسة
 ). 1- 3تساهم في تحقيق الميزة التنافسية المبينة في الجدول رقم (
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) نماذج تحقيق الميزة التنافسية1-3جدول (  
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التكلفة 
تقديم خدمات وسلع بتكلفة منخفضة. 
السعي إلى تخفيض التكلفة المتغيرة 

. والتسويقية والتشغيلية
 دعم أنشطة البحث والتطوير.

1 

التمايز 
من خالل إنتاج سلع وخدمات متميزة عن 

 اآلخرين.
 

 من خالل وجود خبرات ومهارات
 متميزة.

 

      
 

2 

 
  

 التحالفات
عقد  تحالف مع منظمات أخرى لتحقيق أهداف 

. همحدود
 

تنفيذ مشاريع خارج الحدود الجغرافية للمنظمة 
 الفنية.

 
اقتسام السلطة والمعرفة مع المنظمات األخرى، 

   

3 

عناصر 
 الميزة

التنافسية 

وعليه فإن العناصر السالفة الذكر سوف تكون هي المعتمدة في الميزة 
وذلك ألن شركات ،  وكذلك سيتم إضافة عنصر ثالث وهو التحالفات ،التنافسية

 في االردن وهي مجتمع  الدراسة الحالية تحاول  إجراء التحالفات  االتصاالت
) عناصر الميزة التنافسية 1- 3لضمان البقاء في دائرة المنافسة. ويوضح الشكل (

وأبعادها. 

 ) عناصر الميزة التنافسية وأبعادها 1-3الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دناه مع بعض التصرف  أالمصدر:الشكل كما ورد من المصادر 

2. Buckland & Obrien 1984: P 21 1. Best. 1997. P 154. 

4. Churchill & Peter 1995. P 631. 3. Shore. 1996. P 224 
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 الدراسات السابقة  3-2
  (Tino, 2004)دراسة  -۱

 through Innovation and. Strategic Management بعنوان 
Perspectives Entrepreneurship Organization  

 تكوين فيؤثر بها اإلبداع يالتي  هذه الدراسة النظرية لتعرف  الكيفية تهدف 
منظمة ريادية وذلك في ظل المنافسة الشديدة  بين المنظمات العالمية . وقد ا 

وضح الباحث في هذه الدراسة كافة المظاهر المرتبطة بمفاهيم الدراسة وناقش 
عدة جوانب منها: 

المنظمة الريادية واإلبداع وتطوير األعمال وكيفية االستفادة من عمليات  .۱
البحث والتطوير واالستفادة من التكنولوجيا في تحسين مستوى الخدمة للزبائن. 

المنظمة الريادية والمنظمة المغامرة حيث أن المنظمة الريادية تبحث في  .۲
 واغتنام الفرص وأخذ  ،تطوير الخدمات والمنتجات والموارد واألسواق

المخاطرة وعلى العكس المنظمة المغامرة. 
عناصر النجاح في المنظمة المغامرة ووضحا من خالل نموذج معين  .۳

والمرتبط باستراتيجية المنظمة، ووظائف األعمال، العمليات، األصول المادية 
والمعنوية، الموارد والخدمات والمنتجات ومدى ارتباطها بالبيئة المحيطة. 

اإلبداع وتطوير المنافسة والقدرة على تحقيق الميزة التنافسية عن بقية  .٤
 الشركات المنافسة .

 وقد أوصى الباحث بضرورة تطوير القدرات اإلبداعية لمنظمات األعمال 
 وتحسين الموارد واالستفادة من الخبرات والمعرفة الموجودة.

  (Alexander. 2004)دراسة  -۲
 Entrepreneurship and Enterprise Developmentبعنوان 

Through a Formal E- Business Model Frame World. 
لمشاريع والريادة ا هذه الدراسة تعرف  الكيفية التي يتم بها تطوير تهدف

  ،فيها وهي مشاريع اإلنترنت واالستفادة من تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
وذلك في الدول المتقدمة وقد قامت الدراسة على عدد من المتغيرات المرتبطة بها 

ومنها: 
اإلبداع في المنتج من خالل تطوير القدرات وإضافة قيمه على األعمال.  1  

إدارة البنية التحتية من خالل بناء قاعدة من المصادر واألصول  2     
وإضفاء قيمة عليها وكذلك بناء شبكة من االتصاالت فيما بينها. 
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العالقات مع الزبون من خالل استراتيجية المعلومات  واإلحساس    ۳
وتطوير الثقة بالوالء. 

التمويل المرتبط بمعدل العائد والربحية والكلف.  ٤
ولهذا فقد وضع الباحث في هذه الدراسة النظرية كافة األبعاد المرتبطة 

كون عليها اإلطار العام لنموذج األعمال باإلنترنت يبالكيفية التي يجب أن 
 للوصول للريادة.

)  Jenningsـ2004-  دراسة ( 4
 Corporate Entrepreneurship and Equifinality anبعنوان 

Emppirical Analysis of Strategy-Structure-Performance.  
        

 هذه الدراسة إللقاء الضوء على العالقة  بين المنظمات الريادية والجودة تهدف 
) 148وارتباطها باالستراتيجية والهيكل واألداء، وكانت عينة الدراسة تتكون من (
شركة تعمل في مجال توزيع الكهرباء في الواليات المتحدة االمريكية ، وتم 

-   1هذه الشركات، أما المتغيرات المتعلقة بالدراسة:-يري توزيع االستبيان على مد
-  األداء 3-   الهيكل    2االستراتيجية    

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية :- 
الشركات التي لديها االستراتيجية والهيكل المثالي تكون ذات أداء مرتفع.  -۱
  بين الهيكل التنسيق لى ععملشركات توزيع الكهرباء الريادية ت -۲

 واالستراتيجية.
شركات  توزيع الكهرباء الريادية لديها آلية االستراتيجية والهيكل  - 3

 على المدى الطويل .
 (Irigoyen, 2003 )دراسة  5- 

     Where do Entrepreneurs come fromبعنوان 
 هذه الدراسة لتوضيح الكيفية التي يصبح بها األشخاص رياديين بعد أن تهدف 

 Bellبمشاريع جديدة أمثال ن  ومن ثم ينطلقوا ، يتركوا وظائفهم السابقة
Gates ،Doll :وغيرهم وتكونت  الدراسة من  عدة متغيرات 

 المهارات المرتبطة باألنشطة اإلدارية والموهبة لدى األفراد وأنشطة  .۱
الرقابة. 

 طبيعة المنظمة واألنشطة والخدمات والمنتجات التي تقدمها.  .۲
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 التكنولوجيا والمرتبطة بتطوير قدرات الموارد البشرية وتحسين  .۳
األداء لديهم وكذلك المرتبطة بتحسين نوع الخدمة والجودة في المنتجات. 

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 
 هناك عالقة ارتباطية بين المنتجات والخدمات  واألنشطة اإلدارية.  .۱
 أهناك عالقة بين حجم المنظمة وطبيعة نطاق الرقابة على األنشطة اإلدارية. .۲
. هناك عالقة ارتباطية بين جودة المنتج ومقاييس التكنولوجيا باإلنتاج. 3
- تحليل النتائج واختبار الفرضيات  4

 خصائص مجتمع الدراسة  4-1    
) خصائص السمات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة 1-4  يظهر الجدول رقم (

حيث تضمن سبعة متغيرات فرعية على النحو التالي:  
% 6) بنسبة 3% وعدد اإلناث (94) بنسبة 47 بلغ عدد الذكور (الجنس:  -۱

من المجموع الكلي. 
 توزعت أعمار العينة على فئات عمرية ثالثة ولكن بنسب مختلفة العمر:  -۲

) سنة ما نسبته 44-40 (نية%) والفئة الثا10) سنة ما نسبته (39-30 من (:وهي
 %).20) سنة ما نسبته (59-50 (ثالثة%)، والفئة ال70(

%) من 80 شكل حملة البكالوريوس ما نسبته (مستوى التحصيل العلمي: -۳
  ،عينة الدراسة وبذلك تكون النسبة األكبر بين مستويات التحصيل العلمي األخرى

%) 18تالها في المرتبة الثانية نسبة الحاصلين على شهادة الماجستير بما نسبته (
%) من العينة. 2 كما شكل حمل الدكتوراه ما نسبته ( ،من العينة

، %) 30)  سنوات ما نسبته (10-6مدة العمل في المؤسسات الحالية :  بلغت الفئة  ( -٤
، %) 42) سنة ما     نسبته (20-16  والفئة ( ،%)28) سنة ما نسبته (15-11والفئة (

وهي من المؤشرات التي تدل على تمتع أفراد عينة الدراسة بالخبرات الوظيفية 
طويلة األمد. 

  شكلت الفئة األكثر وهيعدد المؤسسات التي عمل بها الموظف سابقا: -٥
نسبه بن  ي مؤسستالتي تمثلالفئة تليها   ،%)48 ثالث مؤسسات ما نسبته (تمثل

 على اً %) وهذا يعطي مؤشر6 ( بنسبة  مؤسسة واحدةالتي تمثل%) والفئة 46(
 تنوع الخبرات والدور الوظيفي لعينة الدراسة.

 شكلت الفئــــــة مــدة الخبرة في المؤسسات التي عمـل بها الموظف :  -٦
 21 ثم تلتها الفئة الخامسة ( ،هي األعلىو% 50) سنة ما نسبته 20-16الرابعة (

%). 10) سنة ما نسبته (15-11وشكلت الفئة الثالثة (، %) 40 (ا نسبتهوسنة فأكثر) 
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  ،%)84 شكلت أعلى نسبة فئة (مدير إدارة) ما نسبته ( الوظيفي :سمىالم -۷
وفئة مساعد مدير عام ما ، %)10ثم تلتها فئة (مستشار أو خبير) ما نسبته (

 %).2 وفئة نائب مدير عام ما نسبته ( ،%)4نسبته (
  )  خصائص عينة الدراسة 1- 4الجدول (

النسبة العدد الفئات والمسميات المتغير 
% 94 47ذكر  - الجنس  1

% 6 3أنثى  

% 100 50المجموع  

   29-20- العمر  2

30-39 5 10 

40-49 5 70 %

50-59 35 10 %

% 20 10 سنة فأكثر  60

% 100 50المجموع 

- المستوى 3
التعليمي  

  ثانوية عامة  

  دبلوم كلية مجتمع  

% 80 40بكالوريوس  

% 18 9ماجستير  

% 2 1دكتوراه  

% 100 50المجموع 

- مدة العمل في 4
المؤسسة الحالية  

 -  سنوات فما دون  5

% 30 15 سنوات 6-10

% 28 14 سنة  11-15

% 42 21 سنة  16-20

- -  سنة فأكثر  21

% 100 50المجموع 

- عدد 5
المؤسسات التي 

% 6 3واحد  

% 46 23اثنتان  
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عمل بها الموظف 
سابقا 

% 48 24ثالثة  

- - أربعة  

- - خمسة فأكثر  

% 100 50المجموع 

- مدة الخبرة في 6
المؤسسات التي 

عمل بها الموظف 

- -  سنوات فما دون  5

- -  سنوات 6-10

% 10 5 سنة  11-15

% 50 25 سنة  16-20

% 40 20 سنة فأكثر 21

% 100 50المجموع 

- الموقع 7
الوظيفي  

  مدير عام  

% 2 1نائب مدير عام  

% 4 2مساعد مدير عام  

% 84 42مدير إدارة  

% 10 5أخرى (مستشار، خبير) 

% 100 50المجموع  

 
 ) قد شكلت اعلى نسبة ويعود 40-44) ان الفئه العمرية (1يظهر من الجدول (

ذلك إلى ان الغالبية من  المديرين تكون في هذه الفئة العمرية وهذا ما اشارت اليه 
% من عينة 90ايضا نتيجة السؤال المتعلق بمدة الخبرة ووصلت الى نسبة 

 سنة ، علما بان الغالبية العظمى منهم من 16الدراسة و مدة خدمتهم اكثر من 
الذكور مما يظهر ان الرجال يتمتعون بمواقع المسوؤلية  في هذه الشركات ، 

% من عينة الدراسة في مستوى التحصيل العلمي يحملون 80وتبين ايضا ان 
درجة البكالوريوس ، وهذا يشير  الى ان هذه الشركات ال توظف الميرين  

 % من العينة لديهم خبرة عمل في مثل هذه 70الموهلين علميا ،ويتضح ايضا ان 
 سنة) مما يدل على مدى احتفاظ مثل هذه الشركات 11الشركات  (المدة تتجاوز 

بالعاملين لديها الكبر مدة ممكنة ويتضح ذلك  من خالل االرتفاع في اجور العمل 
 والحوافز والمكافات .
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 مستوى المتغيرات كافة : 4-2
  ) األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 2-4 يوضح الجدول (

 وكذلك األوساط الحسابية المعيارية واالنحرافات  ،ومعامالت االختالف العامة
المعيارية ومعامالت االختالف المعيارية ما يلي: 

) تاله متغير 4.55سجل متغير الميزة التنافسية أعلى وسط حسابي إذ بلغ ( -۱
). 4.16) وأخيرا متغير استراتيجيات الريادة وكان (4.21األداء (

) تاله 0.66 سجل متغير الميزة التنافسية أقل تشتت فكان انحرافه المعياري ( -۲
) وأخيرا متغير األداء وكان انحرافه 0.67متغير استراتيجيات الريادة وكان (

). 0.71المعياري (
) وتاله 15.17 سجل متغير الميزة التنافسية أقل معامل اختالف وكان ( -۳

). 16.86) وأخيرا متغير األداء وكان (16.11متغير استراتيجيات الريادة وكان (
) واالنحراف 4.24 سجل الوسط الحسابي المعياري للمتغيرات كافة ( -٤

)، ويمكن تمثيل ذلك 15.63) ومعامل االختالف الكلي (0.68المعياري الكلي (
    ).1-4من خالل الشكل (

 ) مستوى متغيرات الدراسة1-4الشكل (

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

الكلي األداء استراتيجيات الريادة الميزة التنافسية

الوسط الحسابي  االنحراف المعياري معامل االختالف
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األوساط الحسابية العامة واالنحرافات المعيارية العامة ومعامالت االختالف 

ختالفات المعيارية لمستوى متغيرات الدراسة كافة األالعامة وتعامالت 

المتغير ت 
الوسط 

الحسابي 
العام 

االنحراف 
المعياري 

العام 

معامل 
االختالف 

العام 
 
1 
2 
3 
4 
5 

استراتيجيات الريادة  
اإلبداع  
االبتكار  
التفرد  
المخاطرة  
المبادأة  

 
4.21 
4.67 
4.14 
4.17 
4.13 

 
0.68 
0.65 
0.72 
0.72 
0.69 

 
16.15 
13.42 
17.39 
17.26 
16.71 

األوساط المعيارية  
واالنحرافات 

المعيارية ومعامالت 
االختالف المعيارية 

4.16 0.67 16.11 

 
6 
7 
8 
9 

الميزة التنافسية 
قيادة التكلفة 

التمايز 
التحالفات 

 
4.42 
4.29 
4.33 

 
0.59 
0.71 
0.65 

 
13.35 
16.55 
15.01 

األوساط المعيارية  
واالنحرافات 

المعيارية ومعامالت 
االختالف المعيارية 

4.35 0.66 15.17 

مستوى التغيرات  
كافة  

4.24 0.68 15.63 

 

الميزة التنافسية استراتيجيات الريادة الكلي  
 4.35 4.16 4.24الوسط الحسابي  

 0.66 0.67 0.68االنحراف المعياري 

 15.17 16.11 15.63معامل االختالف 
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  اختبار فرضيات الدراسة :4-3
      ان اجراء اختبار لفرضيات الدراسة تم من خالل ارتباط بيرسون لمعرفة 

درجات المعنوية وكذلك تحليل الو  وقوة العالقة بين متغيرات الدراسةهاتجا
االنحدار واالرتباط القانوني وستكون قاعدة القرار رفض الفرضية العدمية وقبول 

 المحسوبة المستخرجة من نتائج الحاسوب (F,T)الفرضية البديلة اذا كانت قيمة 
 وذلك عند مستوى   ، الجدولية(F,T)اكبر من قيمة ( SPSS)طة نظام  ابواس

سوف يتم توضيحها كما يلي.  و (0,05)معنوية

 اختبار العالقات بين المتغيرات  4-4-1
اختبار الفرضية الرئيسيةاالولى: 

۱- )Ho ان الفرضية الرئيسية االولى هي  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية (
 ما بين تطبيق استراتيجيات الريادة والميزة التنافسية لشركات االتصاالت.

۲- )H1 الفرضية األساسيةاالولى البديلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين (
 تطبيق استراتيجيات الريادة والميزة التنافسية لشركات االتصاالت .

 
) 3-4الجدول (

نتيجة تحليل االنحدار بين متغيري استراتيجيات الريادة والميزة التنافسية 
 

 R R2 R-2المتغير 
المعدل 

 fقيمة 
المحسوبة 

 fقيمة 
الجدولية 

استراتيجيات الريادة + 
الميزة التنافسية 

0.83 0.73 0.71 235.5 8.27 

 
 باستخدام تحليل االرتباط للقياس مدى االولىتم التعرف على الفرضية 

) يظهر (4-3العالقة بين متغيري استراتيجيات الريادة والميزة التنافسية والجدول 
 وهي تشير إلى وجود عالقة قوية طردية عند مستوى (0.83)قيمة االرتباط  

  وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي (0.05)المعنوية 
تنص على وجود عالقة   بين استراتيجيات الريادة والميزة التنافسية لشركات 

 االتصاالت .
اما لقياس تأثيراستراتيجيات الريادة في الميزة التنافسية لشركات و

يظهر تحليل (4-3) والجدول  االتصاالت فقد تم استخدام تحليل االنحدار البسيط
 (8.27) أكبر من القيمة الجدولية (235.5)المحسوبة  ) fالتباين و بما أن قيمة (
 وتقبل الفرضية (Ho)) ترفض الفرضية العدمية 0.05عند مستوى المعنوية (
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 التي تنص  على وجود تأثيرذات داللة معنوية بين (H2)األساسية البديلة الثانية 
استراتيجيات الريادة والميزة التنافسية لشركات االتصاالت. 

 فهي تشير إلى أن (0.73)أما قيمة معامل التحديد المعدل والبالغة و 
  التغيرات الحاصلة في التغير التابع الميزة التنافسية ناتجة عن التغيرات (0.73)

الحاصلة في المتغير المستقل استراتيجيات الريادة. 
الفرضيات الفرعية: 

 تنص على أنه ال توجد عالقة ذات داللة (Ho.a)أ-الفرضية الفرعية األولى 
إحصائية بين اإلبداع والميزة التنافسية لشركات االتصاالت. 

الفرضية البديلة األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين (H1.a)  ب- 
اإلبداع والميزة التنافسية لشركات االتصاالت. 

 
 )4-4 الجدول (

نتيجة تحليل االنحدار بين متغيري اإلبداع والميزة التنافسية 
 

  R R2 R-2المتغير 
المعدل 

 Fقيمة 
المحسوبة 

 Fقيمة 
الجدولية 

 4.28 257.9 0.56 0.58 0.59اإلبداع 
 

 وهي تشير إلى قوة R (0.59)) قيمة إيجابية لمعامل 4-4   يظهر الجدول (
االرتباط والعالقة الطردية بين متغير اإلبداعومتغير الميزة التنافسية وهذا يعني  

 (H1.a) الفرعية األولى وتقبل الفرضية البديلة (Hoa)رفض الفرضية العدمية 
  اإلبداع والميزة يالتي تنص على وجود عالقة ذات داللة معنوية بين متغير

التنافسية لشركات ا التصاالت. 
اما لقياس تأثيرمتغير اإلبداع في الميزة التنافسية لشركات االتصاالت           و 

يظهر تحليل التباين  (4-5) والجدول  فقد تم استخدام تحليل االنحدار البسيط
 وبما أن قيمة (4.28) الجدولية (f) و قيمة (257.9) المحسوبة (f)وبماأن قيمة 

(f) فقد تم  (0.05)  المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى المعنوية
 (H1.a) الفرعية األولى وتقبل الفرضية البديلة (Hoa)رفض الفرضية العدمية 

 اإلبداع والميزة يوالتي تنص على وجود تأثيرذات داللة معنوية بين متغير
التصاالت. االتنافسية لشركات  

  (0.58) تشير إلى أن (0.58)     وأما قيمة معامل التحديد المعدل والبالغة 
التغيرات الحاصلة في متغير الميزة التنافسية ناتجة عن التغيرات الحاصلة في 

متغير اإلبداع. 
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ب- الفرضية الفرعية الثانية: 
(Ho.a) ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين متغير االبتكار والميزة التنافسية 

لشركات االتصاالت. 
(H1.a) الفرضية الفرعية البديلة الثانية: توجد عالقة ذات داللة احصائية  ما بين 

متغير االبتكار والميزة التنافسية لشركات االتصاالت. 
 

 )5-4الجدول (
نتيجة تحليل االنحدار بين متغيري االبتكار والميزة التنافسية 

 R R2 R-2المتغير 
المعدل 

 fقيمة 
المحسوبة 

 fقيمة 
الجدولية 

 2.1 3.81 0.61 0.63 0.655االبتكار 
 

ما لقياس تأثيرمتغير االبتكار  في الميزة التنافسية لشركات االتصاالت وأ
يظهر تحليل التباين و (4-5 ) والجدول  فقد تم استخدام تحليل االنحدار البسيط

 (f) وبما أن قيمة (2.1) الجدولية (f) وقيمة (3.81) المحسوبة (f)قيمة 
رفض فقد تم  (0.05)المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى المعنوية 

  وتقبل الفرضية الفرعية الثانية البديلة (Ho.a)الفرضية العدميةالفرعية الثانية 
(H1.a)االبتكار والميزة التنافسية ي والتي تنص على وجود تأثير بين متغير 

لشركات االتصاالت. 
 تشير الى ان  (0.61) أما قيمة معامل التحديد المعدل والبالغة و

تغير التابع الميزة التنافسية ناتجة عن التغيرات الحاصلة مالتغيرات الحاصلة في ال
في المتغير المستقل االبتكار.  

 
ج- الفرضية الفرعية الثالثة: 

(Ho.a) ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين التفرد والميزة التنافسية 
لشركات االتصاالت. 

(H1.a) الفرضية الفرعية الثالثة البديلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين 
التفرد والميزة التنافسية لشركات ا التصاالت.  
 

) نتيجة تحليل االنحدار بين متغيري التفرد والميزة 6-4            الجدول (
 التنافسية
 R R2 R-2المتغير 

المعدل 
 fقيمة 

المحسوبة 
 fقيمة 

الجدولية 
 2.3 5.37 0.79 0.81 0.86التفرد 
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 والتي تشير إلى قوة االرتباط R (0.86)) ارتفاع قيمة 6-4تظهر نتيجة الجدول (
 التفرد والميزة التنافسية لشركات يووجود عالقة قوية  وطردية بين متغير

 وتقبل (Ho.a) وهذا يعني رفض الفرضية العدمية الفرعية الثالثة  ،االتصاالت
 التي تنص على وجود عالقة  بين متغير  (H1.a)الفرضية الفرعية الثالثة البديلة 

التفرد والميزة التنافسية لشركات االتصاالت. 
 اما لقياس تأثيرمتغير التفرد في الميزة التنافسية لشركات االتصاالت فقد تم و    

 (يظهر تحليل التباين  قيمة ) 6-4( والجدولاستخدام تحليل االنحدار البسيط
f ( وقيم (5.37)المحسوبة (f)  وبما أن قيمة (2.3) الجدولية ( f)  المحسوبة

رفض الفرضية فقد تم  (0.05)الجدولية عند مستوى المعنوية fأكبر من قيمة
 (H1.a) وتقبل الفرضية الفرعية الثالثة البديلة (Ho.a)العدمية الفرعية الثالثة  

والتي تنص على وجود تأثير  بين  متغير التفرد والميزة التنافسية لشركات 
االتصاالت. 

  (0.79) فهي تشير إلى أن (0.79)أما قيم معامل التحديد المعدل والبالغة و
التغيرات الحاصلة في المتغير التابع الميزة التنافسية ناتجة عن التغيرات الحاصلة 

في المتغير المستقل التفرد. 
 

د- الفرضية الفرعية الرابعة : 
(Ho.a) ال توجد عالقة ذات داللة  احصائية ما بين متغير  أخذ المخاطرة 

والميزة التنافسية لشركات االتصاالت. 
(H1.a) الفرضية الفرعية البديلة الرابعة: توجد عالقة ذات داللة احصائية  ما 

 بين متغير  أخذ المخاطرة والميزة التنافسية لشركات االتصاالت.
 

 )نتيجة تحليل االنحدار بين متغيري اخذ المخاطرة والميزة التنافسية7-4الجدول ( 
 R R2 R-2المتغير 

المعدل 
 fقيمة 

المحسوبة 
 fقيمة 

الجدولية 
أخذ 

المخاطرة 
0.77 0.68 0.67 3.45 2.37 

 
 والتي تشير إلى قوة R (0.77)) ارتفاع قيمة 7-4     تظهر نتيجة الجدول (

االرتباط ووجود عالقة طردية بين متغير أخذ المخاطرة والميزة التنافسية 
لشركات االتصاالت وهذا يعني رفض الفرضية العدمية الفرعية الرابعة  

(Ho.a) وتقبل الفرضية الفرعية الرابعة البديلة (H1.a) والتي تنص على وجود 
عالقة  بين متغير أخذ المخاطرة والميزة التنافسية لشركات االتصاالت. 

 اما لقياس تأثيرمتغير اخذ المخاطرة  في الميزة التنافسية لشركات االتصاالت و   
)  يظهر تحليل التباين 7-4( والجدولفقد تم استخدام تحليل االنحدار البسيط
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 )f ( وبما أن قيمة(2.37) الجدولية  (f) وقيم (3.45) المحسوبة )f(قيمة
رفض فقد تم  (0.05) الجدولية عند مستوى المعنوية f) (المحسوبة أكبر من قيمة

 وتقبل الفرضية الفرعية الرابعة (Ho.a)الفرضية العدمية الفرعية الرابعة  
 والتي تنص على وجود تأثيرما بين متغير أخذ المخاطرة والميزة (H1.a)البديلة 

التنافسية لشركات االتصاالت. 
  (0.67) فهي تشير إلى أن (0.67)أما قيم معامل التحديد المعدل والبالغة و

التغيرات الحاصلة في المتغير التابع الميزة التنافسية ناتجة عن التغيرات الحاصلة 
في المتغير المستقل أخذ المخاطرة. 

 
هـ- الفرضية الفرعية الخامسة : 

(Ho.a) ال توجد عالقة ذات داللة احصائية  بين المبادأة والميزة التنافسية 
لشركات االتصاالت. 

(H1.a) الفرضية الفرعية البديلة الخامسة: توجد عالقة ذات داللة احصائية ما 
   بين المبادأة والميزة التنافسية لشركات االتصاالت.
 

)نتيجة تحليل االنحدار بين متغيري المبادأة والميزة 8-4   الجدول (        
 التنافسية

 R R2 R-2المتغير 
المعدل 

 fقيمة 
المحسوبة 

 fقيمة 
الجدولية 

أخذ 
المخاطرة 

0.60 0.52 0.51 2.94 2.37 

 
 والتي تشير إلى وجود R (0.60))  القيمة اإليجابية لـ 8-4تظهر نتيجة الجدول (

ارتباط وعالقة طردية ما بين متغير المبادأة والميزة التنافسية لشركات االتصاالت 
 وتقبل الفرضية (Ho.a) وهذا يعني رفض   الفرضية العدمية الفرعية الخامسة 

 والتي تنص على وجود عالقة بين متغير (H1.a)الفرعية الخامسة البديلة 
 ومتغير والميزة التنافسية لشركات االتصاالت. ةالمبادأ

 اما لقياس تأثيرمتغير اخذ المبادأة  في الميزة التنافسية لشركات االتصاالت و    
 ) يظهر تحليل التباين  قيمة8-4( والجدولفقد تم استخدام تحليل االنحدار البسيط

)f( وقيم (2.94) المحسوبة f)  ( وبما أن قيمة(2.37)الجدولية ) f( المحسوبة 
رفض الفرضية فقد تم  (0.05) الجدولية عند مستوى المعنوية )f (أكبر من قيمة

 وتقبل الفرضية الفرعية الخامسة البديلة (Ho.a)العدمية الفرعية الخامسة 
(H1.a) والتي تنص على وجود تأثير بين متغير المبادأة ومتغير الميزة التنافسية 

لشركات االتصاالت. 
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  (0.51) فهي تشير إلى أن (0.51)أما قيم معامل التحديد المعدل والبالغة و
التغيرات الحاصلة في المتغير التابع الميزة التنافسية ناتجة عن التغيرات الحاصلة 

استخدام معادلة االنحدار المتعدد لمتغيرين  في المتغير المستقل المبادأة.وكذلك تم
 وتعني              Ent = -2.311 + 0.63 + 0.57 + 5.531مستقلين هي

ستراتيجيات الريادة اهذه النتيجة إلى أن زيادة وحدة واحدة في المتغير المستقل 
 أي (0.57)يؤثر في الريادة يؤثر في المتغير التابع (الميزة التنافسية) بمقدار 

) الموجبة إلى أن العالقة طردية بين Betaوكما تشير قيمة ()  (%57بنسبة 
المتغير المستقل والمتغير التابع وأنها أقوى الستراتيجيات الريادة. 

 االرتباط partial correlates)وكذلك باستخدام معامل ارتبط بيرسون (
%  وهي مؤثر إيجابي 63الجزئي وجد أن هنالك نسبة ذات داللة معنوية مقدارها 

على مدى تأثيراستراتيجيات الريادة في الميزة التنافسية. 
اختبارات التأثير بين المتغيرات(الفرضية الثانية) : 4-4-2

 مستقلة  ومتغيرات تابعة تم استخدام االنحدار الخطي اتبما أن هنالك متغير
وكذلك تحليل التباين في االنحدار  للقياس مدى ،  (stepwise)المتعدد وبطريقة 

 ,sekaran)تأثيرالمتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة  كونها الطريقة األفضل 
2003). 

) 9-4الجدول (
 (n=50)نتيجة تحليل االنحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة 

معامالت معامالت غير معيارية المتغير 
 Betaمعيارية 

sig F 
 المحسوبة

F  
الجدولية  B Std.E 

Ent. 0.63 0.101 0.86 0 4.5 3.17 
Com 0.57 0.21 0.41 0   

(Ho) الفرضية  األساسية الثانية: التتأثر األداء والميزة التنافسية بالتغيرات التي 
تحصل في استراتيجيات الريادة. 

(H1) الفرضية  األساسية الثانية البديلة: تتأثر الميزة التنافسية بالتغيرات التي 
تحصل في استراتيجيات الريادة. 

 (4.5) المحسوبة (f)) قيمة 9-4 تظهر نتائج تحليل االنحدار في الجدول (
 المحسوبة أكبر من الجدولية عند (f)، وبما أن قيمة (3.17) الجدولية (f)وقيمة 

 وتقبل الفرضية (Ho) ترفض الفرضية العدمية (0.05)مستوى المعنوية 
 التي تبين تأثيراستراتيجيات الريادة في الميزة (H1)األساسية الثانية البديلة 

   التنافسية لشركات االتصاالت.
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 )نتيجة تحليل االنحدار الخطي البسيط للميزة التنافسية10-4  لجدول (
معامل معياري معامالت غير معيارية المتغير 

Beta 
t المعنوية t  

الجدولية  B Std.E 
  0.43 0.53  3.52 7.104ثابت 
ميزة 

تنافسية 
1.07 0.06 0.88 18.17 0 2.9 

، (2.7) والقيمة الجدولية (18.17) المحسوبة (t)) قيمة 10-4ويظهر الجدول (
 المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى المعنوي (t)وبما أن قيمة 

 التي (H1.a) ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية األولى البديلة (0.05)
تبين أنه تتأثر الميزة التنافسية لشركات االتصاالت باستراتيجيات الريادة 

 Yi = Boوالتغيرات التي تحصل فيها وحيث أن معادلة االنحدار الخطي البسيط:
+ B1X  

 Yi = 7.014 + 1.07           وبالتعويض يتضح ميل انحدار الخطي البسيط 
x       وهو ما يشير إلى أن أي زيادة وحدة واحدة في متغير استراتيجيات الريادة

  Beta (0.88) وكما تشير قيمة (1.07)يؤثر في زيادة الميزة التنافسية بمقدار 
إلى العالقة الطردية بين متغير استراتيجيات الريادة ومتغير الميزة التنافسية. 

وكما تم استخدام تحليل التباين االحادي لمعرفة تأثيرمتغير استراتيجيات      
الريادة على الميزة التنافسية من اجل تاكيد النتيجة السابقة وهو ما يوضحه 

 ) .11-4الجدول (
 ) 11-4الجدول (

جدول تحليل التباين في االنحدار بين متغيري استراتيجيات الريادة والميزة 
التنافسية 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

F 
 المحسوبة

F 
الجدولية 

 19 257 14398 1 14398 االنحدار
    114 3987 المتبقي
    115 18385 المجموع

  
 ) وبما 19 الجدولية (F ) وقيمة257 المحسوبة (F) قيمة11-4ويظهر الجدول (

 %)5 الجدولية عند مستوى المعنوية ()(Fقيمة المحسوبة اكبر من) F(ان قيمة
ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة وتوكد النتيجة السابقة  مدى 

 تأثيراستراتيجيات الريادة في الميزة التنافسية 
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–النتائج 5
توصلت الدراسة الى النتائج الرئيسية التالية : 

أظهرت نتائج اختبار العالقات عن وجود عالقات قوية ومعنوية بين تطبيق  -۱
استراتيجيات الريادة وتحقيق الميزة التنافسية لشركات االتصاالت إذ حققت 

 .Covin milles) وهو ما يتفق مع نتائج دراسة (%83) (R)نتيجة 
2000 .(

وجود عالقات طردية وذات داللة معنوية بين عناصر استراتيجيات  -۲
الريادة (اإلبداع، االبتكار، أخذ المخاطرة، المبادأة، التفرد) وتحقيق الميزة 

 .Weaver)التنافسية لشركات االتصاالت وهذا ما يتفق مع دراسة 
2002. Dany miller.2000,  2002بتي حمدان (

أظهرت نتائج اختبارات التأثير عن وجود تأثير مباشر وطردي في  -۳
الزيادة المتحصلة في تحقيق الميزة التنافسية نتيجة تطبيق استراتيجيات 

 لتحقيق الميزة التنافسية وهو ما يتفق 88%الريادة بواقع زيادة مقدارها  
). 2002 (بتي حمدان (Daniel 2000)مع دراسة 

وأسفرت نتيجة اختبار التأثير عن وجود تأثير معنوي وقوي في تحقيق  -٤
ن الزيادة بمقدار وحدة واحدة إالميزة التنافسية  لشركات االتصاالت حيث 

في متغير استراتيجيات الريادة يؤثر في زيادة الميز التنافسية  بمقدار 
 أي تحقيق زيادة الميزة التنافسية لشركات االتصاالت وهذا ما (1.07)

 ).2002ي حمدان ن و (ب(Kuratko 2000)يتفق مع دراسة 
وجود عالقات ارتباطية  وتبادلية ومعنوية ذات داللة احصائية  بين  -٥

عناصر متغير استراتيجيات  الريادة  فيما بينها  وهي كل من(اإلبداع 
 واالبتكار والتفرد وأخذ المخاطرة والمبادأة ) .

 وجود عالقات ارتباطية وتبادلية ومعنوية ذات داللة احصائية بين  -٦
معظم عناصر متغير  استراتيجيات الريادة وبين عناصر متغير الميزة 
التنافسية باستثناء (أخذ المخاطرة – قيادة الكلفة ) و(أخذ المخاطرة – 
التحالفات ) و( المبادأة – قيادة الكلفة ) التي اثبتت الدراسة الميدانية  

 وجود عالقات سلبية بينهم .
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  في ضوء ما تقدم من نتائج واستنتاجات، فقد تبلور للباحث جملة من التوصيات 
واالتجاهات البحثية المستقبلية التي يأمل أن تخدم الجهات المبحوثة إذا ما أخذت 

بها. 
   لما كانت نتائج الدراسة ابرزت وجود عالقات بين استراتيجيات الريادة  -1

والمكونة (اإلبداع واالبتكار والتفرد وأخذ المخاطرة والمبادأة ) والميزة التنافسية 
 أن تبادر شركات االتصاالت (قيادة الكلفة والتمايز والتحالفات )  يوصي الباحث 

نموذج  المقترح لما له من فائدة في تحسين األعمال الإلى االستفادة من تطبيق   
لديها. 

لما كانت شركات االتصاالت التشجع  المبادأة في تنمية اتجاهات العاملين ، -2
 بالتركيز على التدريب من خالل إشراك كافة العاملين ال بد ان تقوم  كان 

بشركات االتصاالت بدورات تدريبية تساعد في كيفية استخدام التكنولوجيا 
.  وتطوير افكارهم واتجاهاتهمالحديثة بصورة صحيحة وسليمة

 عقد الندوات واللقاءت  من خالل للعاملين على اإلبداع واالبتكارالتركيز -۳
 االستفادة من أفكارهم وآرائهم والمشاركة ومناقشة القضايا المرتبطة بالعمل و

بعمليات اتخاذ القرار. 
استخدام المعدات التركيز على التفرد في الخدمات واألعمال من خالل  -٤

 هذا يتمو ، تطوير الموارد البشرية لدى شركات االتصاالتالتكنولوجية وكذلك 
.  وطرق االختيار والتعيينباستقطاب الكفاءات العلمية والفنية المتخصصة

البحث العلمي  لشركات االتصاالت وذلك من أجل  التطويرو التركيز على -٥
 الخدمة للزبائن. ىتطوير وتنمية قدرات العاملين وتحسين مستو

األسواق والتوسع في اغتنام الفرص ب المبادأة وأخذ المخاطرة تركيز علىال -٦
  تقديم ،  وكذلك عقد الصفقات بين الشركات والتحالفات بما يساعد فيفيها

 عن الشركات األخرى. تميزة خدمات  م
لما كانت شركات االتصاالت ال تهتم بأخذ المخاطرة والمبادأة في قيادة الكلفة   -۷

 التي سوف  التكنولوجية والبشريةردا كافة الموكان عليها ان تقوم بالتركيز على
 ض وما يرتبط بذلك من تخفي ، تحقيق الميزة التنافسيةفييتم االستفادة منها 

 تكاليف الخدمات للزبائن. ضساعد في تخفيت تي الكلف ال
لما اظهرت الدراسة  وجود عالقات ارتباطية بين اإلبداع واالبتكار  والنمو  -۸

واالنتاجية وتحسين العمليات ، كان على شركات االتصاالت التركيز على فاعلية 
العملية االدارية من تخطيط ورقابة وتنظيم وقيادة وتبسيط اجراءات الخدمات 

 .للزبائن بما  يساعد  على تحسين مستوى الخدمة للزبائن  
 

التوصيات 
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