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 وتاثيرهما فيالتنظيمي  واإلبداع اإلستراتيجية القيادة
 *التنافسية الميزةتحقيق 

 بحث ميداني في شركات وزارة اإلعمار واإلسكان العراقية
 

 د. أكرم محسن مهدي الياسري
 كمية اإلدارة واالقتصاد / جامعة كربالء

 الممخص
واإلبداع التنظيمي وقياس تاثيرىما فػي تحقيػؽ الميػزة  القيادة االستراتيجيةييدؼ البحث إلى دراسة العالقة بيف 

التنافسػػيةو ومػػػف اجػػػؿ تحقيػػػؽ ذلػػػؾ تػػـ التعبيػػػر تػػػف القيػػػادة بابعػػػاد طتوجيػػو الرؤيػػػة االسػػػتراتيجيةو تطػػػوير راس المػػػاؿ 
تمػى الفكريو والمحافظة تمى الثقافة التنظيمية( وتف اإلبداع بابعاد طالقدرة تمى حؿ المشاكؿ واتخاذ القػرارو القػدرة 

بيػػػرو روح المجازفػػػػةو وتشػػػػجيي اإلبػػػداع( فيمػػػػا تػػػػـ التعبيػػػػر تػػػف الميػػػػزة بابعػػػػاد طالكمفػػػةو النوتيػػػػةو وقػػػػت التسػػػػميـو غالت
والمرونػػػة(م تػػػـ اسػػػتخداـ اسػػػتمارة االسػػػتبانو كملػػػدر أساسػػػي لمحلػػػوؿ تمػػػى المعمومػػػات وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ إجابػػػات 

( مديراو وتولؿ الباحث 68تمار واإلسكاف بمغ تددىـ ط( شركة مف شركات وزارة اإل12القيادات اإلدارية العميا لػط 
 إلى تدد مف االستنتاجات منيا:

 والتي تنص تمى وجود تالقات ارتباط معنوية بيف متغيػرات 85.4تحقؽ الفرضية الرئيسية األولى بنسبة ط )%
 البحثم

 اع فػػػي تحقيػػػؽ الميػػػزة %( والتػػػي تػػػنص تمػػػى تػػػاثير القيػػػادة واإلبػػػد75تحقػػػؽ الفرضػػػية الرئيسػػػية الثانيػػػة بنسػػػبة ط
 التنافسيةم

 وخمص البحثو إلى تدد مف التوليات منيا:
 الكبير في تحقيؽ الميزةم ااالىتماـ بابعاد القيادة واإلبداع لدورىم 

 الدتوة إلى دراسة متغيرات أخرى تؤثر في تحقيؽ الميزة لـ تدخؿ في نطاؽ البحث الحاليم 

 : Introductionالمقدمة
الدراسػػات النظريػػة بػػاف  توقػػد اشػػار تحقيقػػوو  إلػػى كافػػة المعالػػرةتسػػعى المنظمػػات  ايأساسػػىػػدفا  الميػػزةتعػػد 

التنافسيةو وانطالقا مف ذلؾ فاف البحث الحػالي ىػو محاولػة الختبػار  في تحقيؽ الميزة وتاثيرتالقة لمقيادة واالبداع 
 تالقات االرتباط والتاثير بيف ىذه المتغيراتم
طتوجيػػػو الرؤيػػػة االسػػػتراتيجيةو تطػػػوير راس المػػػاؿ الفكػػػريو  بابعػػػاديػػػادة ومػػػف اجػػػؿ ذلػػػؾو تػػػـ التعبيػػػر تػػػف الق
طالقػػػدرة تمػػػى حػػػؿ المشػػػاكؿ واتخػػػاذ القػػػرارو القػػػدرة تمػػػى  بابعػػػاد اإلبػػػداعوالمحافظػػػة تمػػػى الثقافػػػة التنظيميػػػة(و وتػػػف 

                                                 
*

 القيادة االستزاتيجيت، و)اإلبذاع( اختصارا لمفهىم اإلبذاع التنظيمي، وكذا بالنسبت للميزة لتذل على الميزة التنافسيت.سيتن استخذام لفظ ) القيادة( اختصارا لمفهىم  
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قػػػػت التسػػػػميـو ( فيمػػػػا تػػػػـ التعبيػػػػر تػػػػف الميػػػػزة بابعػػػػاد طالكمفػػػػة النوتيػػػػةو و اإلبػػػػداعالتغييػػػػرو روح المجازفػػػػةو وتشػػػػجيي 
 إجابػػػاتلمحلػػػوؿ تمػػػى المعمومػػػات وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ  أساسػػػيوالمرونػػػة(و تػػػـ اسػػػتخداـ اسػػػتمارة االسػػػتبانو كملػػػدر 

 ( مديرام68العراقية بمغ تددىـ ط واإلسكاف اإلتمار( شركة مف شركات وزارة 12ط ػالعميا ل اإلداريةالقيادات 
 لإلجابة تف التساؤالت اآلتية: البحث تمحور

 بعالقات ذات داللو معنوية؟ الميزةو و واإلبداعو القيادةىؿ ترتبط  -1
 في شركات وزارة اإلتمار واإلسكاف؟ الميزةفي تحقيؽ  واإلبداعو القيادةىؿ تؤثر  -2

وخلػص  ونظػريال االطػارمبحػث األوؿ تنػاوؿ الاإلجابة تف ىذه التساؤالت مف خالؿ أربعػة مباحػث:  تمتو 
اسػػتعرض تػػـ النتػػائو ومناقشػػتيا مػػف نلػػيب المبحػػث الثالػػثو فيمػػا  رفسػػيف تامنيجيػػة البحػػثو وكػػلالثػػاني المبحػػث 

 استنتاجات البحث وتولياتو في المبحث الرابي واألخيرم
 مفاهيمي لمتغيرات البحث مدخلالمبحث األول: 

 Strategic Leadership االستراتيجية القيادة -:أوال
 The conceptالمفهوم  - أ

( القيػادة بانيػا Certo, 1997: 400و حيػث يعػرؼ طالقيػادةمفيػـو  تعددت آراء الكتػاب والبػاحثيف فػي توضػي 
تمميػػػة توجيػػػو سػػػموؾ اآلخػػػريف نحػػػو تحقيػػػؽ ىػػػدؼ معػػػيفو والتوجيػػػو يعنػػػي جعػػػؿ األفػػػراد يتلػػػرفوف بطريقػػػة معينػػػةو 
جػراءات وأولػاؼ الوظػائؼ  ويتبعوف مسارا معيناو ويكوف ىذا المسار متناسػقا تمامػا مػي توامػؿ معينػة كسياسػات وات

 نظمةمفي الم
 Competitiveط الميػزةتمميػة تتعمػؽ بتحقيػؽ  القيػادة(اف Macmillan & Tompoe, 2000:1ويػرى ط

Advantage ) لعممية اإلدارة االستراتيجيةو وىي في ذات الوقت تمثؿ حالػة  اتمثؿ نتاج إنياقياسا بالمنافسيفو كما
( اف لمقيػادة Ibid, 2000: 197م ويػذكر طياأىػداففػي سػبيؿ تحقيػؽ  اإلدارةتمتمكيػا  آليػةمػف كونيػا  أكثػر( Stateط

عنػػي بػػامتالؾ ت( التػػي Charismatic Leadershipمتعػػددة يمكػػف تمخيلػػيا بنػػوتيف ىمػػا: القيػػادة الفاتنػػة ط اً أوجيػػ
لتنفيػػذ الميػػاـ ضػػمف  أساسػػا( التػػي تتوجػػو Transactionalطالتحويميػػة( ط اإلجرائيػػةو والقيػػادة اآلخػػريفقمػػوب وتقػػوؿ 

    ود الميزانية والموالفات المطموبةمالوقت المحددو وحد
 Strategicالقدرة تمى توضي  الرؤيا االستراتيجية ط بانيا القيادة إلى( Hill & Jones, 2001: 15وينظر ط

vision )أو إقناتيـ لمتفاتؿ مي ىذه الرؤيام فتالوة تمى القدرة تمى تحفيز المرؤوسي 
نيػا باالقيػادة  افمنسػجما مػي المفػاىيـ السػابقة إذ يلػف ( لمقيػادةDaft & Noe, 2001: 379ويػاتي مفيػوـ ط

 العالقة التاثيرية بيف القادة والتابعيف الذيف يرغبوف في إحداث تغيرات حقيقة تعكس أىدافيـ المشتركةم
بالقػدرة تمػى التوقػي والرؤيػا والمحافظػة تمػى  القيػادة( Hitt, et al, 2001: 486وفػي السػياؽ نفسػوو يلػؼ ط

 ( تند الضرورةمStrategic changeتدة اآلخريف بإحداث التغير االستراتيجي طالمرونةو ومسا
فريػػؽ العمػػؿ تمػػى  أومقػػدرة العػػامميف  إنيػػاتمػػى  القيػػادة( مفيػػـو Beatty & Quinn, 2002: 3ويػػوجز ط

 مالميزةبالشكؿ الذي تستطيي معو المنظمة تحقيؽ  اآلخريففي  التاثير أوالسموؾ  أو التلور
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لمقيػػػادة فػػػي تحقيػػػؽ  وتػػػاثيراص مػػػف العػػػرض المػػػوجز السػػػابؽ ليػػػذه المفػػػاىيـو اف ىنػػػاؾ دورا مويمكػػػف اف نسػػػتخ
 البحثم أىداؼكيدؼ مف  التاثيرو وىو ما وجو اىتماـ الباحث لقياس مدى ىذا الميزة

( ويػػػػػػػرى Strategistsؿ االسػػػػػػػتراتيجييف طبػػػػػػػتػػػػػػػتـ مػػػػػػػف ق القيػػػػػػػادةاف تمميػػػػػػػة  إلػػػػػػػىىنػػػػػػػاو  اإلشػػػػػػػارةالبػػػػػػػد مػػػػػػػف 
 اإلدارةومػػديري  اإلدارةمػػف مجمػػس  تتػػالؼة االسػػتراتيجياف القمػػة  المجػػاؿو( فػػي ىػػذا Mintzeberg, 1994: 11ط

 & Wright, et al, 1998; Hitt, et al, 2001; Beatty)  العميػا ويشػير بعػض الكتػاب والبػاحثيف ومػنيـ

Quinn, 2002) ىما: القيادةوجود جيتيف تتحمالف مسؤولية  إلى 
( ويتمثػؿ ىػػؤالء بالمػػدير Chief Executive officersط(CEOsفػػي المنظمػة ط فيالرئيسػيف يالتنفيػػذي راءالمػد -1

 العاـ أو المدير المفوض أو الرئيسم

وىػػي مجموتػػة لػػغيرة مػػف التنفيػػذييف يتػػراوح  (Top Management Team( طTMTفريػػؽ اإلدارة العميػػا ط -2
مػف نػواب الػرئيس لشػؤوف  ( وتتػالؼ ىػذه المجموتػةPiemont, 2002: 7تػددىـ بػيف ثالثػة إلػى تشػرة أفػراد ط

 والتسويؽ والموارد البشريةو والبحث والتطويرو وغيرىام العممياتو
وقػػد شػػممت تينػػة البحػػث المػػديريف التنفيػػذييف الرئيسػػييف ومػػديري اإلدارة العميػػا فػػي المنظمػػات المبحوثػػة حيػػث 

 يمثموف القيادات االستراتيجية في منظماتيـم
 The Modelsالنماذج  - ب

  :باحثيف ومنيـيتفؽ تدد مف ال
(Mintzberg, 1973:44-53; Mason, 1980: 72-86; Handscombe & Norman, 1989; 

Thompson, 1997: 70-76; Creto, 1997: 401; Hagen & Hassan, 1998; Macmillan & 

Tampoe, 2000: 202; Hitt, et al, 2001: 497-513; Byham, et al, 2002; Willcoxson, 2003: 

38)  
 م(1التي تتضمنيا مف خالؿ الجدوؿ ط واألدوارو ويمكف تمخيص ابرز ىذه النماذج ناؾ نماذج شائعة لمقيادةباف ى

( ىو مػف Hitt, et al, 2001ط أنموذج أفنجد المذكور ومف خالؿ نظرة فاحلة لمنماذج الواردة في الجدوؿ 
ة، االسههتراتيجيتوجيهها الرةيههة جػػو التحديػػد: التػػي يتضػػمنيا وتمػػى و  القيػػادةالنمػػاذج شػػمولية وواقعيػػةو واف ادوار  أكثػػر

تكػرارا  وأكثرىػا األدوار أىػـو ىػي مػف الميهزةتنظيميهة، وتحقيهق الثقافهة التطوير راس المال البشري، المحافظة عمى 
بػيف ىػذه النمػاذج ممػا يػدؿ تمػى اتفػاؽ ىػؤالء المشػترؾ تمثػؿ القاسػـ  أنيػافي النماذج المعروضةو بحيث يمكف القػوؿ 

داني ػػالميمنيا تمييدا الستخداميا في الجانب  ةاحثيف تمى أىمية ىذه األدوار التي سيتـ التطرؽ إلى ثالثالكتاب والب
ومتغيػرا مػف متغيػرات البحػث األساسػية فػي الفقػرة  القيػادةلميػزة باتتبارىػا دورا مػف ادوار المبحثو تمى اف تتـ مناقشة 

 ثالثا القادمةم
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 قيادة اإلستراتيجية واألدوار التي تتضمنها( أبرز نماذج ال 1جدول رقم ) 

  

 القيادةادوار  األنموذج ت

1-  Mintzberg, 1973 

 Roles  Interpersonal األدوار الشخلية                                       -1

 Roles  Informational األدوار المعموماتية                                     -2

  Decisional Role ية                                           األدوار القرار  -3

2-  Mason, 1986 

                 Development Strategic Vision تطوير الرؤية االستراتيجية                  -1

 Define Resources &    Relationship تعريؼ الموارد والعالقات -2

 Determine Organizational  Goals               تحديد األىداؼ التنظيمية    -3

  Implementation & Action التنفيذ والعمؿ                                    -4

  Controlling الرقابة -5

3-  Handscombe & 

Norman, 1989 

 Strategic Intent Evaluation         تقييـ الغرض االستراتيجي  - 1

  & Integration Between  Strategic دارة التنفيذية واالستراتيجيةالتكامؿ بيف اإل - 2

Implantation   Management  
 Strategic & Managing التنافس االستراتيجي واإلداري لفريؽ القيادة - 3

competitive of Leadership  

4-  Thompson, 1997 

 Strategic vision الرؤية االستراتيجية                                    -1

  Pragmatism االستشراؼ العممي                                                     -2

  Structure & Policies الييكؿ والسياسة -3

  Communication Network شبكة االتلاالت -4

  Governance & Management السيطرة واإلدارة -5

  Culture الثقافة   -6

  Managing Change                                     رة التغيير               إدا -7

5-  Hagen & Hassan, 

1998 

 Competitive Advantage  Development                الميزةتطوير  -1

           Human Capital Development                تطوير راس الماؿ البشري          -2
Effective 

 technological employment االستخداـ الفاتؿ لمتكنولوجيا -3

 Strategic appropriate action التلرؼ االستراتيجي المناسب -4

 Organizational Structural &  Culture تطوير الييكؿ والثقافة التنظيمية -5

Development 

6-  Hitt, et al, 2001 

  Strategic vision Direction                        توجيو الرؤية االستراتيجية       -1

 Human capital Development                          تطوير راس الماؿ البشري -2

  Effective Organizational Culture Keeping المحافظة تمى ثقافة تنظيمية فاتمة -3

 Competitive Advantage والمحافظة تمييا الميزةتحقيؽ  -4

 Ethics Roles Emphasis    التاكيد تمى الممارسات األخالقية               -5

  Balance Organizational Control System إقامة نظاـ رقابة متوازف  -6
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 ,Mintzberg, 1973: 44-53; Mason, 1986: 72-80; Thompson: اعهداد الباحهث باعتمهاد عمهى المصهادر)المصهدر

1997: 70-76; Hitt, et al, 2001: 497-513; Willcoxson, 2003: 31-38)  ولمزيهد مهن التفاصهيل يمكهن الرجهوع  لهى
 (39-54: 2004)جالب، 

 
  Strategic Visionالرةية االستراتيجية  وجيات -1 -1

 (Wit et al, 1998: 70)يعػرؼ تعػد الرؤيػة االسػتراتيجية الخطػوة األولػى فػي تمميػة التخطػيط االسػتراتيجي و 
ذا ما استطاع القائد االستراتيجي بياف  يمبؤية بالفكرة المجردة ذات المضموف الفمسفي والمنظور المستقالر  لإلدارةو وات

شراكيـ فييا فانو سيناؿ تاييدىـ ودتميـ ليا وتتكوف الرؤية مف وجيػة نظػر ط ( Hitt, 2001رؤيتو ألفراد المنظمة وات
 (مEnvisioned Futureور طنظ( والمستقبؿ المCore Ideologyىما االيدولوجية الجوىرية ط فمف جزئيي

( بعض الخلائص الواجب توافرىا في الرؤية ىي: اف تحػدد الفػرص  Ginter, et al, 1997: 143ويحدد ط
(و اف تحػػدد مػػدى اتمػػاؿ المنظمػػة فػػي uniquenessبشػػكؿ واسػػيو اف تتمتػػي بالثبػػات النسػػبيو اف توضػػ  التفرديػػةط

واضػػحةو اف تظيػػر فييػػا روح التحػػديو اف تتوافػػؽ مػػي ثقافػػة المجتمػػيو اف تكػػوف  مجػػاؿ الخدمػػة والسػػوؽو اف تكػػوف
 محفزةو واف تكوف مستقبميةم

  Human Capital Development البشري تطوير راس المال -2 
( راس المػاؿ البشػري بانػو مجموتػة األفػراد الػذيف يمتمكػوف ميػارات Younolt, et al, 1996: 839يعػرؼ ط

 سيـ في زيادة القيمة االقتلادية لممنظمةمتومعارؼ وقابميات 
رات والميػارات المكونػة لػراس المػاؿ البشػري غيػر متسػاوية بػيف األفػرادو فينػاؾ بػومف الواض  اف القػدرات والخ

فئػػػة تمتمػػػؾ المكونػػػات المػػػذكورة بشػػػكؿ يفػػػوؽ اآلخػػػريف ويمكػػػنيـ إنتػػػاج أفكػػػار جديػػػدة تػػػنعكس ايجابيػػػا تمػػػى المنظمػػػة 
 Intellectualراس المػاؿ الفكػري بػسوقية وقد أطمؽ تمى ىؤالء األفراد في األدبيات الحديثػة ومنتجاتيا وحلتيا ال

Capital وىو يمثؿ راس الماؿ الحقيقي لممنظماتم 
ـ راس المػاؿ الفكػري بػالموجودات التنافسػية التػي تقػوـ بعمميػة و ( مفيػHansen, et al, 1999: 106ويحػدد ط

د الػذي يعػد المفتػاح المػؤدي إلػى البقػاء فػي بيئػة العمػؿ يػمد تمى االبتكػار والتجدالتطوير الخالؽ واالستراتيجي المعت
 المتغيرة تغيرا سريعام

راس الماؿ الفكريو إذ يرى انو مجموتة مػف المػوارد المعموماتيػة ل( مفيوما متميزا Daft, 2001: 258ويقدـ ط
يسػيؿ التعبيػر   Explicit knowledgeلألشخاص المتكونة تمى ىيئة نوتيف مف المعػارؼ ىمػا: معػارؼ ظػاىرة 

 Tacit knowledgeتنيػا أو كتابتيػا وبالتػالي نقميػا إلػى اآلخػريف بشػكؿ وثػائؽو والنػوع الثػانيو معػارؼ ضػمنية 

 البدييية التي تستخدـ في تطوير المنظمةم والقواتد مبنية تمى الخبرات الشخلية
 ure KeepingOrganizational Cultالمحافظة عمى الثقافة التنظيمية  -3 -2

مػػزيو مػػف القػػيـ والمعتقػػدات واالفتراضػػات  بانيػػا( الثقافػػة Hodge & Anthony, 1991: 443يعػػرؼ ط
لسػػموكيـ  االجماتػػات فػػي المنظمػػة والتػػي يسػػتخدمونيا كمؤشػػر  أو فػػراداألوالمعػػاني والتوقعػػات المشػػتركة التػػي يحمميػػا 

 وحال لمشاكميـم
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المنظمػة مػي  أتضػاءوتػة مػف القػيـ التػي تحكػـ تفػاتالت مجم بانيػا( الثقافػة Jones, 1999: 176ويلػؼ ط
( انو باالمكاف استخداـ ثقافػة المنظمػة Jonesط أشارخارج المنظمةو وقد  واآلخريفبعضيـ ومي المجيزيف والزبائف 

 و وينسجـ ىذا المعنى مي توجيات البحثماألفرادتمى سموؾ  تاثيرىامف خالؿ  الميزةلتحقيؽ 
اف الثقافػة تتكػوف مػف مجموتػة مػف القػيـ والمعتقػدات وطػرؽ التفكيػر المشػتركة  (Daft, 2001: 314ويػرى ط

 المنظمةم أتضاءبيف 
التػػي يمكػػف  و الرمػػوزاألولالمسههتو  ( اف ثقافػػة المنظمػػة توجػػد فػػي مسػػتوييف Ibid, 2001: 415ويػػذكر ط
المراسػػػػـ و  المالبػػػػسو القلػػػػصو الشػػػػعارات والمنظػػػػورة األشػػػػياء( وتشػػػػمؿ Observable Symbolsطمالحظتيػػػػا 

( وتشػمؿ Underlying valuesو المعتقػدات غيػر المالحظػة طالمسهتو  الثهانيالمنظمػةو و أتضػاءركة بػيف تالمش
 االفتراضات والمعتقدات واالتجاىات والمشاتر التي تحكـ السموؾم

 Organizational Innovationالتنظيمي  اإلبداع -ثانيا

 -:The Conceptالمفهوم  - أ
ذا قضههى أمههرا ف نمهها يقههول لهها كههن فيكههونبههديا السههموات واألر  " القػػراف الكػػريـ: فػػي اإلبػػداعورد مفيػػـو  " وا 

حبة ابديا السموات واألر  أنى يكون لا ولد ولهم تكهن لها صه" (101:سورة األنعػاـطوجاء في  (117:سورة البقرةط
الحسػنى إلبداتػو والبػديي مػف أسػماء ا   وفيػو البػديي األوؿ قبػؿ كػؿ شػيء و"وخمق كل شيء وهو بكل شهيء عمهيم

حداثو إياىام  األشياء وات
 & Robbinsو حيػث يعػرؼ طلإلبػداعو فقػد اسػتعرض الكتػاب والبػاحثوف مفػاىيـ متنوتػة اإلداري األدبوفي 

coulter, 1990: 404 )اتتمادىا  أوالمبتكرة وتقديميا تمى شكؿ سمي وخدمات نافعة  األفكاراتتماد  بانو اإلبداع
 في توجيو ابتكاراتيا نحو مخرجات ناجحةم بإمكانياتيالمنظمات المبدتة ىي التي تمتاز واف ا العممياتوفي  أسموبا

وتنػد تطبيقيػا  باألشػياءبالطريقػة الجديػدة لمقيػاـ  اإلبػداع( Hodge & Anthony, 1991: 595ؼ طلػوي
يختمػػؼ  اإلبػػداعتسػػاتد المنظمػػة تمػػى التعامػػؿ الكامػػؿ والنػػاج  مػػي التيديػػدات والفػػرص البيئيػػةممممواف مفيػػـو  فانيػػا

 اف التغيير ال يتضمف شيئا جديداماذ نوتا ما تف مفيـو التغييرو 
 اإلنتػاجىػو تحقيػؽ تطػور وتمػؿ خػالؽ بمػا يحقػؽ االبتكػار فػي  اإلبػداع(  اف Licker, 1997:461ويػرى ط 

ائـ في ميػاديف توزيي المنتوجات بشكؿ يختمؼ تما ىو ق أوو/ إلنتاجطرائؽ جديدة  إيجاد أووالتكنولوجيا المستعممة 
 العمؿم

االسػتراتيجية حيػث تتضػمف  اإلدارة أنشػطة( احػد Turban, et al, 1999: 77مف وجية نظر ط اإلبداعويعد 
بقػوة  اإلبػداعمممممويرتبط اإلبػداع وو اإلدارةو اسػتجابة األمػدمختمفػة ىػي: التخطػيط طويػؿ  أنشػطةثالثة  األخيرةىذه 
( وتوليػد Creativity( والتي يمكػف اف تسػيؿ االبتكػار طInformation Technologyالمعمومات ط اتكنولوجيمي 

 (مgenerating of Ideasط األفكار
بفكػرة مبتكػرة واف تمميػة التنفيػذ النػاج  لممشػاريي  يبػدأالبػد واف  أبػداع( اف كػؿ Ambile, 1998: 77ويػرى ط

الػذي يحلػؿ مػا  اإلبػداعجديػدةو واف  أفكػارليػـ  أفػرادمجموتػة  أوتقديـ منتجات جديدة تعتمػد تمػى فػرد  أوالجديدة 
 متف نطاؽ حالتيا التي ولدت فييا األفكارتطوير لتمؾ  إالىو 
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 أوتركيبػػة المعرفػػة القائمػػة  إتػػادة أوجديػػدة  بافكػػار اإلتيػػاف بانػػو( 122: 1999كمػػا يػػراه طالشػػماعو  اإلبػػداعو 
الوسػػائؿ  إيجػػادرس ويتعمػػؽ بيػػدؼ ويػػد األسػػبابدائمػػا ويبحػػث فػػي  يتسػػاءؿفالمبػػدع  ومػػداخؿ لحػػؿ المشػػكالت إيجػػاد

 ماألفضؿ
( وتمى النحو 1شكؿطالمف خالؿ خمسة توامؿ يوضحيا  لإلبداع( مفيوما متميزا Daft, 2001: 358وقدـ ط

 :االتي

: إف األفكػػار الجديػػدة ىػػي األسػػاس فػػي تنػػافس المنظمػػة ونموىػػاو واف الفكػػرة ىػػي طريػػؽ جديػػد Ideasاألفكههار  -1
 محديثأو خدمة جديدة بمفيـو إداري  اجديد اوجلعمؿ األشياء وربما تكوف منت

: تعد الحاجة ىي األساس في توليد األفكار الجديدة نحو التغير واإلبداع وتندما يالحظ المدراء Needالحاجة  -2
( بػػيف األداء الفعمػػي واألداء المطمػػوب فػػاف الحاجػػة لمتغييػػر تلػػب  واجبػػة التحقػػؽ ويمكػػف Gapظيػػور الفجػػوة ط

 عبارة اف الحاجة أـ االختراعمتمخيص ىذه النقطة ب

: يحػػدث التبنػػي تنػػد اختيػػار المػػدير لمفكػػرة الجديػػدة وىنػػا تحتػػاج المنظمػػة إلػػى اتفػػاؽ جميػػي Adoptionالتبنههي  -3
 العامميف إلسناد التبني كعامؿ ميـ مف توامؿ نجاح اإلبداعم

ألػػعب  مػػف التنفيػػذ دالسػػموؾ الجديػػدو ويعػػ أوالتقنيػػة  أوتطبيػػؽ الفكػػرة ويعنػػي : Implementationالتنفيههذ  -4
 ماالىمية تديمةتوامؿ االبداع االخرى وبدونو تلب  مراحؿ تممية التغيير واإلبداع 

 مويعني الموارد المادية والبشرية الواجب توافرىا لعوامؿ االبداع االخرى:Resourcesالموارد  -5

 

 الحاجات -2

 األفكار -1

 التنفيذ -4 التبني -3

 الموارد -5

إدران 

 كلبالمش

 أو الفرص 

راث االبخكب

بث ػخراخواال

 الذاخليت

 نوالمجهز

 الجمؼيبث المهىيت

 نوالمسخشبر

 المحبضراث والبحىد المطبىػت

 الزببئه 

 المىبفست

 األوظمت

 المىاويه

 لىة الؼمل

البيئت 

 الخبرجيت

Source: Daft,  2001: 358 

 Daftكمب يراهب  اإلبذاع( حؼبلب ػىامل وجبح 1شكل )

 ةههالمنظم
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 األوشطت اإلبذاػيت

 وىػيت المىخىج

 لزبىنللميمت اخلك 

ححميك 

 الميمت

 مه اإلبذاع 

 ػىائك الخكبمل 
 .اخخالف حىجه الىلج الىظيفي 

  اختتخالف الل تتت الىظيفيتتت والخىجهتتبث

 مب بيه األشخبص.

 .اخخالف حىجهبث األهذاف 

 .رسميت الهيكل 

 

 سهالث الخكبملم
 .الميم المشخركت 

 .الميبدة راث الرؤيب 

  الميزاويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبث المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبػذة

 والخخصيصبث.

 .وظم االحصبالث الفبػلت 

 

 حكبمل الخمبطغ الىظيفي 

 بطغ حصميم فرق الخم

 الىظيفي

 ( ححصيل الميمت مه اإلبذاع الذاخلي للمىظمت2شكل )

 ولج الخسىيك

Source: Hitt, et al, 2001: 

538 

البيئػػة الخارجيػػة  مثػػؿ تػػاثيرتيو اإلبػػداعتػػاثير البيئػػة الداخميػػة والخارجيػػة تمػػى توامػػؿ  ايضػػا( 1يبػػيف الشػػكؿ طو 
البيئػة  تمثؿ تاثيريو م تمى األفكار: بالمجيزيفو والجمعيات المينيةو والمستشاريفو والمحاضرات والبحوث المطبوتة

 الخارجية تمى الحاجات: بالزبائفو والمنافسةو واألنظمة والقوانيفو وقوة العمؿم
تمثؿ تػاثير البيئػة الداخميػة يبتكارات واالختراتات الداخميةو و تمثؿ: بااليأما تاثير البيئة الداخمية تمى األفكار ف
 تمى الحاجات: بادراؾ المشاكؿ أو الفرصم

  Gaining value from innovation اإلبداعتحصيل القيمة من  - ب
حيػػوي لتطػػوير المزايػػا و ميػػـ  اإلبػػداعمنيػػاو اف  لإلبػػداعيػػا تديػػدة ا( مز Hitt, et al, 2001: 524يػػذكر ط
قطػػاع الخدمػػة كمػػا ىػػو فػػي قطػػاع التلػػنييو وىػػو ملػػدر النجػػاح التنافسػػي لممنظمػػات المتنافسػػة فػػي  التنافسػػية فػػي

 االقتلاد العالميم
قيمػػة  فػػي تاكيػػدالتكامػػؿ الػػوظيفي  ودور ياإلبػػداتتحقيػػؽ القيمػػة لممنظمػػة مػػف النشػػاط كيفيػػة ( 2يبػػيف الشػػكؿ ط

واف مسػاتدة المنظمػة تمػى  واضػحة فػي الشػكؿال (Barriers of Integration)التكامػؿ  اتعوقػمتجاوز و  اإلبداع
 الواضػحة فػي الشػكؿ Facilitators of Integration)طمػف خػالؿ مسػيالت التكامػؿ  يػاتي اتعوقػمتجػاوز ىػذه ال

 مأيضا
ويسػػػمط الشػػػكؿ كػػػذلؾ تمػػػى ثػػػالث محلػػػالت مطموبػػػة لتحقيػػػؽ التكامػػػؿ الػػػوظيفي ومػػػا يعبػػػر تنيػػػا باألنشػػػطة 

 ة المنتوجو وخمؽ القيمة لمزبوفمؽو نوتيياإلبداتية وىي: وقت التسو 
وتندما تكوف المنظمة قادرة تمى تطوير سمعة أو خدمة معينة ونقميػا إلػى السػوؽ بشػكؿ أسػرع مػف المنافسػيف 

 مالميزةفاف ذلؾ يؤدي إلى حلوؿ القيمة اإلبداتية وتحقيؽ 
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   AdvantageCompetitive التنافسية الميزة -ثالثا:
 tThe concepالمفهوم  - أ

نيػا ا( Reed & Deffilipi, 1990:90تعددت آراء الكتاب والباحثيف في توضي  مفيػـو الميػزة حيػث يػرى ط
وملادرىا مقارنة بالمنافسيفمممواف تحقيؽ  ياالموقي الفريد الذي تطوره المنظمة مف خالؿ االستخداـ الفاتؿ لميارات

 ميلات الميزة سيتولد تنو بشكؿ مباشر أو ضمني أداء
ميػزة مػف خػالؿ تقػديميا قيمػة اكبػر لمزبػوف الف تمميػة حلػوؿ المنظمػة تمػى ( أDoyle, 1994: 49ويػرى ط

 إلى تكرار تممية الشراء مف المنظمة وبالتالي زيادة حلتيا السوقيةم وتدفع
( الميػزة بػاداء المنظمػات ألنشػطتيا بلػورة أكثػر كفػاءة وفاتميػة مقارنػة Mc Gahan, 1994: 120لؼ طتو 

 بالمنافسيفم
 األنشػػطة أداء( ىػػي اسػتغالؿ المنظمػػة لنقػاط قوتيػػا الداخميػة فػػي Pitts & Lei, 1996: 68تنػػد ط ميػزةالو 

 مألنشطتيـ أدائيـالخالة بيا بحيث تخمؽ قيمة ال يستطيي المنافسوف تحقيقيا في 
 أسػػاليبتػدة  أوواحػد  باسػموب األداءقابميػػة المنظمػة تمػى  بانيػا الميػزةؼ لػ( فيKotler, 1997: 53ط أمػا

 مستقبالم أوحاليا  إتباتوليس بامكاف المنافسيف 
المفػػاىيـ السػػابقة حيػػث يػػرى انػػو يمكػػف تعريػػؼ  إليػػوممػػا ذىبػػت  أكثػػر إلػػى( Lynch, 2000: 153ويػػذىب ط

و فيي تممية تحديد وتطوير واستخداـ الميزة بشكؿ واض  وممموس بحيػث الميزة إدارة إنياة تمى االستراتيجي اإلدارة
 حافظة تميياممم فيي قدرة المنظمة تمى خمؽ شيء متفرد ومختمؼ تف بقية المنافسيفميمكف تطبيقيا والم
الوسػيمة التػي تسػتطيي المنظمػة  إنيػا( مفيػـو الميػزة تمػى Macmillan & Tampoe, 2000: 89وينػاقش ط

ة لمميػػزة نمػاذج جديػػد إيجػػادواف نجػػاح المنظمػػات مسػتقبال يعتمػػد تمػى  واآلخػريفمػف خالليػػا الفػوز فػػي منافسػتيا مػػي 
 معروفة ومتاحة لمجمييم ألبحتالتنافسية طالما اف النماذج القديمة قد 

مفيوما متميزا لمميػزة باتتبارىػا ىػدفا لالسػتراتيجيةو حيػث درس تػددا  أوض ( قد Porter, 1996: 27وكاف ط
 ,Harrison & John, 1998: 65; Daftط أساسػيةتنافسػية  تاسػتراتيجيا أربػييلػؼ  إطػاراواتػد  األتمػاؿمػف 

 ( وىي : 3( كما يوضحيا الشكؿ ط159 :2001
  قيادة الكمفة المنخفضة    Low-cost Leadership 

 التمايز         Differentiation 

  التركيز تمى التمايز            Differentiation Focus 

 التركيز تمى قيادة الكمفة المنخفضة  Low-cost Leadership Focus 

 
 *التنافسية  Porter ستراتيجيات من خالل التنافسية ق الميزة يوضح تحقي( 3شكل )

                                                 
*

( االستراتيجية Thompson & Strickland, 1992: 103( مف أكثر االستراتيجيات التنافسية تناوال وشيوتاو إذ يعرؼ طPorter, 1980تعد استراتيجيات ط 
مؿ الضغط التنافسيو وتحسيف مركزىا مف خالؿ اللراع مي المنافسيف حية بانيا كافة التحركات والمداخؿ التي تتبناىا المنظمة بيدؼ جذب الزبائفو وتالتنافس

دامالميزة( االستراتيجية التنافسية باالستراتيجية التي تعمؿ تمى خمؽ Wit & Meyer, 1998: 34و ويلؼ طالميزةوتحقيؽ  تيا إذا كانت موجودة و و وتعزيزىا وات
 .( فف تحقيؽ واستغالؿ المزايا التنافسية التي يلعب تقميدىا والتي تتلؼ بالديمومةMintzberg, et al, 1998: 95ويراىا ط
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فػػي و ، والمههد  التنافسههيالتنافسههية الميههزةوالسػػتعماؿ األنمػػوذج فػػاف المػػدراء يقيمػػوف تػػامميف رئيسػػييف ىمػػا: 

ف خػالؿ القابميػة تمػى تقػديـ سػمي أو الميزة يحدد المدراء فيما إذا تتنػافس المنظمػة مػف خػالؿ الكمفػة المنخفضػة او مػ
وفي المدى التنافسػي يحػدد المػدراء فيمػا إذا تتنػافس المنظمػة تمػى مػدى تنافسػي واسػي و خدمات متميزة وبسعر تاؿ

 او مدى تنافسي ضيؽم
إنيػا الموقػي الػذي تلػؿ إليػو المنظمػة  :وضػي المفيػـو اآلتػييمكف مف خالؿ استعراض مفاىيـ الميزة السابقة 

ويعجػػػػز  وىػػػػا فريػػػػدا ومتميػػػػزا ويمبػػػػي حاجػػػػات ورغبػػػػات الزبػػػػائفؤ داار امكاناتيػػػػا الداخميػػػػة بحيػػػػث يكػػػػوف إتثمنتيجػػػػة اسػػػػ
 مف مف الولوؿ إليو حاليا أو مستقبالو المنافس

 Competitive Dimensionsاألبعاد التنافسية  –ب 
لتػػي ( اف المقلػػود األبعػػاد التنافسػػية ىػػي الخلػػائص اKrajewski & Ritzman, 1999: 33يػػذكر ط

تختارىا المنظمة وتركز تمييا تند تقديـ السمي والخدمات وتمبية احتياجات السوؽ والتي تتمكف المنظمة تف طريػؽ 
 احدىا أو أكثر اف تحلؿ تمى مزايا مقابؿ المنافسيفم

 ;Schroeder, 1989: 29; Dilworth, 1996: 57-58ويتفػػؽ تػػدد مػػف الكتػػاب والبػػاحثيف مػػنيـ ط

Krajewski &Ritzman, 1996: 36-42; Kotler, 1997: 280; Slack, et al, 1998:51 بػاف ىنػاؾ )
أربعة أبعاد تنافسية يعد كػؿ منيػا بمثابػة ملػدر لمميػزة التنافسػية فػي المنظمػةو ويمكػف اسػتعراض ىػذه األبعػاد تمػى 

 النحو اآلتي:
( Capital costط ليةتعػػد الكمفػػة مػػف األبعػػاد األساسػػية لمتنػػافسو وتتضػػمف الكمػػؼ الرأسػػما (: Costالكمفههة ) -1

الكمػػؼ إلػػى اسػػتخداـ التكنولوجيػػا  (و وتسػػعى المنظمػػة التػػي تيػػدؼ تقميػػؿOperating costط والكمػػؼ التشػػغيمية
  (مSchroeder, 1989: 41المعتمدة تمى كثافة راس الماؿ وتقميؿ المرونة في تمميات اإلنتاج ط

Source: Macmillan & Tampoe, 2000: 143; Daft, 2001: 59; Hitt et al, 2001: 154 
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طمبػػات لػػدتـ تخفػػيض كمفػػة اإلنتػػاج ( اف المنظمػػة تحقػػؽ مجموتػػة مػػف المتDilworth, 1996: 61ويػػذكرط
منياو تخفيض الكمؼ الثابتػةو واسػتخداـ معػدات وتسػييالت إنتػاج ذات تػرض خػاصو والرقابػة الشػديدة تمػى المػواد 

  و تخفيض نسبة األجور والليانة وتكاليؼ االحتفاظ بالمخزوفمأاألوليةو 
كبيرة مف ىذه المنتوجات برب  حػدي وغالبا ما تعوض المنظمات تف انخفاض اسعار منتوجاتيا ببيي كميات 

 م(Krajewski & Ritzman, 1996: 50منخفض لموحدة الواحدة يعوضو الحجـ الكبير لمبيعاتياط
نجاحا ىي المنظمػة التػي  األكثراف المنظمة  إلى( Pitts & Lei, 1996: 103يشير ط :(Qualityلنوعية )ا -2

 اتجاىيف ىما زيادة الحلة السوقية والتميزممف خالؿ  والربحية الميزةتركز تمى النوتية حيث يمكف اف تحقؽ 
 Qualityىما: نوتية التلميـ ط وتسعى المنظمة التي تركز تمى تحقيؽ النوتية إلى التميز بجانبي النوتية

Designو ونوتيػػة التطػػابؽط)Quality of conformanceمػػف اجػػؿ التفػػوؽ تمػػى المنافسػػيف ط )Adam & 

Epert, 1996: 47-48م) 
( الجانب األوؿ تف طريؽ تحقيؽ خلائص متميزة فػي التلػميـ Krajewski & Ritzman, 1999: 34ط ويفسر

مػف حيػث األداء العػالي لمسػمي والخػدماتو فػي حػيف يشػير الجانػب الثػاني إلػى تحقيػؽ نسػبة التطػابؽ فػي الموالػػفات 
 المحددة في التلميـم

رة المنظمػة تمػى مقابمػة مواتيػد التسػميـ بانتظػاـو يمثؿ ىذا البعد قد (:Deliveryالتسميم ) أو( Timeالوقت ) -3
ىػي: وقػت  أبعػاديػتـ مػف خػالؿ ثالثػة  اإلنتػاج( اف تػوفير Krajewski & Ritzman, 1999: 34ويشػير ط

(و وسػرتة التطػوير on-time delivery(و والتسػميـ فػي الوقػت المحػددطFast delivery timeتسػميـ سػريي ط
 (مDevelopment speedط

 الوقت يحقؽ مزايا تديدة لممنظمة منيا: أساس( اف التنافس تمى Evans, 1993: 120ويذكر ط
  تاليػة  أسػعارجديػدة بسػرتة اكبػر يمػن  المنظمػة القػدرة تمػى تحديػد  أسػواؽتقديـ منتوجػات جديػدة واختػراؽ

 السوؽ الجديدم إلىوخالة قبؿ دخوؿ المنافسيف 

  ف ويزيد مف مرونة االستجابة لطمبات الزبائفمزيادة دقة التنبوء بالمبيعات ويقمؿ المخزو  إلىيؤدي 

النجػاح فػي تكييػؼ نظػاـ الطاقػة  إنيػا( المرونػة تمػى Evans, 1993: 120ط يعػرؼ (Flexibilityالمرونهة ) -4
 لمتغيرات البيئية وتمميات الطمبم اإلنتاجية

ىمػا:  أساسػييف( اف المرونػة تشػمؿ نػوتيف Dilworth, 1996: 57; Slack, et al, 1998: 68ويػذكر ط
( وىػػي قػػدرة المنظمػػة تمػػى Customizationطء باإليلػػامػػا يعػػرؼ  أو( Product Flexibilityمرونػػة المنتػػوج ط

النػوع الثػانيو  أمػايالت الزبػائف والتطػورات التكنولوجيػةو ضػجة تف تغير تفوج والناتمسايرة التغيرات في تلميـ المنت
لمواجيػػة التقمبػػات فػػي  اإلنتػػاجمعػػدؿ  إبطػػاء أوجيػػؿ ( وىػػي القػػدرة تمػػى تعVolume Flexibilityمرونػػة الحجػػـ ط

 الطمبم
( اف المنظمة تستطيي الحلػوؿ تمػى ميػزة تنافسػية نتيجػة Vonderembse & White, 1996: 36ويذكرط

 الستخداـ المرونة تف طريؽ:
 التنويي الواسي في المنتوجات لمقابمة احتياجات الزبائف المختمفةم 
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  وقت ممكفم باقؿالتغيرات في حجـ وتلميـ المنتوجات  إجراءالقدرة تمى الوفاء بمواتيد التسميـ نتيجة 

 تخفػػػيض تكػػػاليؼ التحويػػػؿ طChangeover costs تخفػػػيض تكػػػاليؼ  إلػػػى( بػػػيف المنتوجػػػات التػػػي تػػػؤدي
 التشغيؿم

  متابعة التغيرات المفاجئة في تفضيالت الزبائف والتكيؼ معيا باقؿ التكػاليؼ وخالػة تكػاليؼ إتػادة تلػميـ
 ات وتسييالت اإلنتاجمالمعد

( وقػد تػـ Innovation( إلى األبعاد طاألسبقيات( التنافسية السابقةو اإلبداع طEvans, 1997: 88ويضيؼ ط
 فيما سبؽ توضي  ىذا المفيـو باتتباره متغيرا أساسيا مف متغيرات البحثم
 المبحث الثاني: منهجية البحث

  :اآلتيةسئمة يمكف حلر مشكمة البحث باألمشكمة البحث:  -أوال:
 ؟ ىؿ ترتبط بعالقة ذات داللة معنوية؟الميزةو و اإلبداعو القيادةما ىي طبيعة العالقة بيف متغيرات البحث:  - أ

 ؟مالميزةكؿ تمى انفراد في تحقيؽ  واإلبداع القيادةىؿ تؤثر - ب

 ؟مالميزةبشكؿ مجتمي في تحقيؽ  واإلبداع القيادةىؿ تؤثر - ت

 :اآلتيةة البحث مف خالؿ سعيو لتحقيؽ النقاط تاتي أىمي البحث: أهمية -ثانيا:
( وقيػػاس تاثيرىمػػا فػػي تحقيػػؽ اإلبػػداعو  القيػػادةىمػػا ط اإلداري األدبمفيػػوميف حيػػوييف فػػي  دراسػػةيتنػػاوؿ البحػػث  - 1

تحقيقػػو المنظمػػات كافػػةو وال يػػدتي  إلػػى( وىػػو اليػػدؼ الػػذي تسػػعى الميػػزةوىػػو ط أىميػػةمفيػػوـ ال يقػػؿ تنيمػػا 
نماىذه المتغيرات بحد ذاتياو  البحث الحداثة في تناوؿ الحداثػة مػف طبيعػة العالقػة بػيف ىػذه المتغيػرات  تػاتي وات
 وفي ىذا القطاع الحيوي بالذاتم والتاثيراختبرت ىذا االرتباط  أف أخرىحيث لـ يسبؽ لدراسة 

 تفػػوؽبيئػػة تنافسػػية مفتوحػػةو مػػا يػػدتو لالىتمػػاـ والبحػػث تػػف توامػػؿ ال واإلسػػكاف اإلتمػػاروزارة  تتعػػيش شػػركا - 2
واالسػػتراتيجية  اإلداريػػةوالقيػػادات والمنافسػػةو ويشػػكؿ بحػػث تػػاممي القيػػادة واإلبػػداع بػػادرة لتوجيػػو أنظػػار الػػوزارةو 

 التفوؽ والتميزم ألىداؼتحقيقا  أخرىفي الشركات تينة البحثو والباحثيفو لدراسة ىذه العوامؿو وتوامؿ 

  :تحقيؽ اآلتيييدؼ البحث إلى أهداف البحث: -ثالثا:
 و والميزةماإلبداعو ختبار تالقات االرتباط بيف القيادةا - أ

 اإلبداع كؿ تمى انفراد في تحقيؽ الميزةمو القيادةاختبار اتجاىات تاثير - ب

 شكؿ مجتمي في تحقيؽ الميزةمبواإلبداع  القيادةاختبار اتجاىات تاثير - ت

 ىي: أساسيةرات : اتتمد البحث الحالي تمى ثالثة متغيمتغيرات البحث وطرق قياسها -:رابعا
( الػػذي اسػػتخدمتو دراسػػة Hitt, et al, 2001ط ألنمػػوذجوفقػػا  القيػػادة أبعػػاد: تػػـ تحديػػد االسههتراتيجية القيههادة - أ

البحػثو  وأىػداؼلػيالئـ طبيعػة  األنمػوذجتكييػؼ  تػـ أف( وقد تـ االستفادة مف ىذه الدراسػة بعػد 2004طجالبو
 مبشري، والثقافة التنظيمية، راس المال الةاالستراتيجيالرةية : أبعادهفكانت 

( Ettlie & Okeefe, 1982وفقػػا لممؤشػػرات التػػي اتتمػػدىا ط اإلبػػداع: تػػـ تحديػػد أبعػػاد التنظيمههي اإلبههداع- ب
وقػػد تػػـ ( 2002الكبيسػػيو  ;1998ملػػطفىو  ;1995لنعيمػػيو وآخػػروفو اطات تديػػدة منيػػا واسػػتخدمتيا دراسػػ
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القهدرة لػتالئـ طبيعػة وأىػداؼ البحػثو فكانػت أبعػاده:  بعد اف تـ تكييػؼ المؤشػرات اتاالستفادة مف ىذه الدراس
 ماإلبداععمى حل المشاكل واتخاذ القرار، القدرة عمى التغيير، روح المجازفة، وتشجيا 

 & Pitts & Lei, 1696; Krajewski)التػي حػػددىا  لألبعػػادوفقػػا  الميػزة: تػـ تحديػػد التنافسههية الميههزة- ت

Ritzman, 1999) وقػػد تػػـ االسػػتفادة مػػف ىػػذه الدراسػػة بعػػد تكييػػؼ 2001يسػػيو واسػػتخدمتيا دراسػػة طالكب )
 مالكمفة، النوعية، الوقت، والمرونة: ىي األبعادالبحثو و  وأىداؼلتالئـ طبيعة  األبعاد

التػػي يضػػعيا الباحػػث فػػي مشػػكمة  لألسػػئمةمحتممػػة  إجابػػة أو: تعػػد الفرضػػية تفسػػيرا مؤقتػػا فرضههيات البحههث -:خامسهها
 : اآلتيةتمى تساؤالت البحث تـ لياغة الفرضيات لإلجابة و موضوع ال أدبياتبحثوو وفي ضوء 

ارتبػػاط ذات داللػػة  اتفػػي الشػػركات تينػػة البحػػث بعالقػػ الميػػزةو و اإلبػػداعو القيػػادة: تػػرتبط الفرضههية الرسيسههية األولههى
  :فرتيةفرضيات   ثالثإحلائية معنويةو وتنبثؽ تنيا 

 ماإلبداعة معنوية مي بعالق القيادةترتبط : الفرضية الفرعية األولى 

 مالميزةبعالقة معنوية مي  القيادةترتبط : الفرضية الفرعية الثانية 

 مالميزةبعالقة معنوية مي  اإلبداعيرتبط :  الفرضية الفرعية الثالثة 

 تينػة الشركاتفي  الميزةانفرادو وبشكؿ مجتمي في تحقيؽ  ىكؿ تم واإلبداع القيادة: تؤثر الفرضية الرسيسية الثانية
 :فرضيات فرتيةثالث البحثو وتنبثؽ تنيا 

 مالميزةمعنويا في تحقيؽ  القيادةتؤثر : الفرضية الفرعية الرابعة 

 مالميزةمعنويا في تحقيؽ  اإلبداعيؤثر : الفرضية الفرعية الخامسة 

 مالميزةبشكؿ مجتمي معنويا في تحقيؽ  اإلبداعو  القيادةتؤثر : الفرضية الفرعية السادسة 

( 5( شػركة ط12البػالغ تػددىا ط واإلسػكافتمػار : وقي االختيار تمى شركات وزارة اإلد البحث وعينتاحدو  -:سادسا
( مػديرا فػي شػركات الطػرؽ والجسػور 30( مدراء لكؿ شركة أي بعػدد ط6( لممباني وبواقي ط7منيا لمطرؽ والجسور وط

و اً ( مػدير 60( مديرا تاما وط12منيـ ط( مديرا 72( مديرا في شركات المبانيو أي اف مجتمي البحث يتكوف مف ط42ط
(و وقػػد اسػػتغرقت تمميػػة التوزيػػي واالسػػترداد فتػػرة %94.4( أي بنسػػبة اسػػترداد ط68ة طدر سػػتوبمػػغ تػػدد االسػػتمارات الم

م ويعػػود سػػبب اختيػػار ىػػذه الشػػركات كونيػػا تعمػػؿ ضػػمف بيئػػة تمػػؿ واسػػعة 2005مػػف تػػاـ  وآبشػػيريف ىمػػا تمػػوز 
 مليذه الشركات الميزةفي تحقيؽ  يةاإلبداتالقيادات االستراتيجية والنشاطات دور  إلبرازومتميزة مما يسم  

 وساسل البحث: -ا:سابع
الرئيسػية فػي جمػي البيانػات المطموبػةو  األداة( (1ط ممحػؽال: شػكمت االسػتبانة طانظػر وساسل جمها البيانهات - أ

( 8-1( فقرةو اختلت الفقرات ط26طوتكوف مف  القيادة أبعادمنيا لتحديد  األوؿو خلص أجزاءوقد تضمنت ثالثة 
( لمثقافػػة التنظيميػػةو وجسػػدت فقػػرات 26-18( لػػراس المػػاؿ البشػػري والفقػػرات ط17-9لمرؤيػػة االسػػتراتيجية والفقػػرات ط

( تف القدرة تمى حػؿ المشػاكؿ 29-27( فقرةو تبرت الفقرات ط12وتكونت مف ط اإلبداعالجزء الثاني مف االستبانة 
( تػف روح المجازفػةو 35-33( تػف القػدرة تمػى التغييػرو وتبػرت الفقػرات ط32-30لفقػرات طواتخاذ القرارو وتبرت ا

مػػف االسػػتبانة فقػػد خلػػص  واألخيػػرالجػػزء الثالػػث  أمػػام اإلبػػداع( تػػف تشػػجيي 38-36الفقػػرات ط تفػػي حػػيف تبػػر 
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( بالنوتيػػةو 43-41( بالكمفػػة والفقػػرات ط40-39( فقػػراتو اختلػػت الفقػػرات ط10وتكػػوف مػػف ط الميػػزة أبعػػادلتحديػػد 
 ( لممرونةم48-47( بالوقتو والفقرات ط46-44والفقرات ط

( ال 1( اتفػؽ تمامػا و ط5الػذي يتػراوح بػيف ط اإلجابػةالخماسػي لقيػاس شػدة  Likertوقد تـ اسػتخداـ مقيػاس 
 ( وفؽ المعادلة :3اتفؽ تماماو وبوسط فرضي مقداره ط

n

Y

Y

n

i

i
 1

 
 اتتمد الباحث في إتداد االستبانة تمى النقاط اآلتية:

( 3(م ط2004جػػالبو  2001;الكبيسػػيو  ;1995و وآخػػروفو ألنعيمػػي( الدراسػػات السػػابقة ط2البحػػثم ط أىػػداؼ(1)
سػتمارةم بيػا وتعػديؿ اال األخذمتخلليف وابدوا مالحظاتيـ وتـ  أساتذةالخبراء حيث ترضت االستمارة تمى  أراء
بالشكؿ النيائي مف خالؿ توزيعيا تمى تينة مف مجتمي البحث ولوحظ مػدى  إقرارىا( تـ اختبار االستمارة قبؿ 4ط

تحديد الثبات بمفيـو االستقرار حيػث تػـ  األمرمف ثبات االستبانة فقد تطمب  التاكد( لغرض 5وضوح االستمارةم ط
تػادةو احتساب معامػؿ االسػتقرار بموجػب طريقػة االختبػار  ( وقػد اختبػرت االسػتمارة بعػد Test-Retestاالختبػار ط ات

 واتتمادا تمى معامػؿ االرتبػاط أسابيي( مستجيبا خالؿ مدة ثالثة 24تكرار توزيعيا تمى تينة تجريبية مؤلفة مف ط
%(م أمػػا التحقػػؽ مػػف الثبػػات بمفيػػـو االتسػػاؽ فقػػد جػػرى 75( حيػػث كػػاف معامػػؿ االسػػتقرار طSpearmanط ألرتبػػي
 %(م78.3( حيث كاف معامؿ االتساؽ طCronbach-Alphaط كرونباخ -ماد تمى معامؿ ألفاباالتت

: لغػرض تحميػؿ بيانػات البحػث واختبػار فرضػياتوو فقػد تػـ اسػتخداـ مجموتػة مػف اإلحصهاسيةالمعالجات  –ب 
 اإلحلػائينػامو ( والبر Excelالجاىزة في الحاسبة وىي نظػاـ ط واألنظمةواالستعانة بالبرامو  اإلحلائيةالمؤشرات 

 اإلحلػػائيةالوسػػائؿ  أمػػاالسػػتخراج معظػػـ النتػػائوو  (windows( تحػػت برنػػامو النوافػػذ طspss ver 13/2004ط
و مػػػػف اجػػػػؿ التعػػػػرؼ تمػػػػى مسػػػػتوى اسػػػػتجابة المػػػػديريف لمتغيػػػػرات البحػػػػث الوسههههط الحسههههابي(1: طالمسػػػػتخدمة فيػػػػي

( 3اسػتجابة المػديريف تػػف وسػطيا الحسػػابيمطو اسػتخدـ لقيػػاس درجػة تشػتت قػػيـ االنحهراف المعيههاري( 2ومقاييسػوم ط
( rnط معامل الفاكرونباخ( 4( لتحديد قوة العالقة ونوتيا بيف متغيرات البحث ومقاييسومطr2ط معامل ارتباط سبيرمان

 (F( اختبههار )6الختبػػار معنويػػة معامػػؿ االرتبػػاط البسػػيطمط (tاختبههار )( 5لقيػػاس لػػدؽ وثبػػات فقػػرات االسػػتبانةمط
و القيػػادةالمتغيػػرات المسػػتقمة ط  أوالمتغيػػر  تػػاثيرة نمػػوذج االنحػػدار الخطػػي البسػػيط والمتعػػدد لمعرفػػة الختبػػار معنويػػ

R( 7(مطالميػزةبشػكؿ مجتمػي( فػي المتغيػر التػابي طو كػؿ تمػى انفػراد  اإلبداع
لتوضػي  مػا  معامهل التغيهر )التحديهد( 2

 (مYر التابيطالمتغيرات المستقمة مف تغيرات تطرأ تمى المتغي أويفسره المتغير 
 

 النتاسج ومناقشتها فسيرالمبحث الثالث: ت
 :االرتباط بين متغيرات البحث اتعالق أوال:

تيدؼ ىذه الفقرة إلى تحديد تالقات االرتباط الخطية بػيف متغيػرات البحػث باختبػار الفرضػية الرئيسػية األولػى 
( لقياس معنوية ىذه العالقػاتو tاختبار طواستخداـ  Spermansوالفرضيات المشتقة تنيا باستعماؿ معامؿ ارتباط 
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إذا كانػػت قيمػػة  ةال توجػػد ىػػذه تالقػػو ( الجدوليػػةو tقيمػة ط ≥ ( المحسػػوبةtالمعنويػػة إذا كانػػت قيمػػة ط ةإذ توجػد العالقػػ
 (م0.05( الجدولية تند المستوى طtقيمة ط >( المحسوبة tط

تخلػػص كػػؿ نقطػػة الختبػػار فرضػػية نقػػاطو  وبنػػاءا تمػػى مػػا تقػػدـ سػػيتـ تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ مػػف خػػالؿ ثػػالث
 فرتيةو وكما ياتي:

 / اختبار الفرضية الفرعية األولى:واإلبداع القيادةالعالقة بين  -1
باسػتثناء العالقػة بػيف الرؤيػة  اإلبداعترتبط بعالقة معنوية مي أبعاد  القيادة( اف اغمب أبعاد 2يظير الجدوؿ ط

ماؿ البشري وتشجيي اإلبداعو واتجيت قيـ معامالت االرتبػاط إلػى االستراتيجية وروح المجازفةو والعالقة بيف راس ال
( وبػيف الثقافػػة 0.614( والقػػدرة تمػى التغييػر ط0.590االرتفػاع بػيف الرؤيػة االسػتراتيجية والقػػدرة تمػى حػؿ المشػاكؿ ط

لتي انخفاض ( مقارنة بباقي القيـ التي تراوحت بيف حا0.558( وتشجيي اإلبداع ط0.714التنظيمية وروح المجازفة ط
 ومتوسط العالقةو فضال تف تمييز العالقات المعنوية بكونيا ايجابيةم

 وفي ضوء ىذه النتائو يمكف القوؿ:
 ارتفػاع مسػتوى اإلبػداع طالقػدرة تمػى حػؿ المشػاكؿو القػدرة تمػى التغييػرو  إلػىتوجيو الرؤيػة االسػتراتيجية يػؤدي  إف

 وتشجيي اإلبداع(م
 N=68 االبداعو  القيادةلمعالقة بين أبعاد   spearman( معامالت ارتباط 2جدول )

  أبعاد اإلبداع
 التنظيمي

  القيادةأبعاد 

القدرة عمى حل 
 تشجيا اإلبداع روح المجازفة القدرة عمى التغيير المشاكل

 0.320* 0.119 0.614* 0.590* الرةية االستراتيجية
 0.148 0.420* 0.398* 0.402* راس المال البشري

 0.558* 0.714* 0.512* 0.499* تنظيميةالثقافة ال

 1.658=0.95ودرجة ثقة  0.05( الجدولية تند مستوي tقيمة ط                      0.05*معنوي تند مستوى 
 
 اإلبػػداع طالقػػدرة تمػػى حػػؿ المشػػاكؿو القػػدرة تمػػى  مسػػتوى المحافظػة تمػػى راس المػػاؿ البشػػري تػػؤدي إلػػى ارتفػػاع إف

 مالتغييرو وروح المجازفة(

 مارتفاع مستوى جميي متغيرات اإلبداع إلىاالىتماـ بالثقافة التنظيمية يؤدي  إف 

 %(م83.3وتؤكد ىذه النتائو لحة الفرضية الفرتية األولى بنسبة تحقؽ قدرىا ط

 / اختبار الفرضية الفرعية الثانية: الميزةو  القيادةالعالقة بين  -2
باسػتثناء العالقػة بػيف الرؤيػة  الميػزة أبعػادالقػة معنويػة مػي تػرتبط بع القيػادة( اف اغمب أبعػاد 3يظير الجدوؿ ط

( وبيف 0.749االرتفاع بيف الرؤية االستراتيجية والمرونة ط إلىاالستراتيجية والكمفةو واتجيت قيـ معامالت االرتباط 
انخفػػػاض  ( مقارنػػػة ببػػػاقي القػػػيـ التػػػي تراوحػػػت بػػػيف حػػػالتي0.662( والمرونػػػةط0.713الثقافػػػة التنظيميػػػة والنوتيػػػة ط

 ومتوسط العالقةو فضال تف تمييز العالقات المعنوية بكونيا ايجابيةم
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 N=68 الميزةو  القيادةلمعالقة بين أبعاد   spearmanمعامالت ارتباط  (3جدول )

 أبعاد الميزة 
 التنافسية

  القيادةأبعاد 
 المرونة وقت التسميم النوعية الكمفة

 0.749* 0.310* 0.250* 0.121 الرةية االستراتيجية
 0.412* 0.425* 0.441* 0.398* راس المال البشري
 0.662* 0.380* 0.713* 0.420* الثقافة التنظيمية

 1.658=0.95ودرجة ثقة  0.05( الجدولية تند مستوي tقيمة ط                      0.05*معنوي تند مستوى 
 وفي ضوء ىذه النتائو يمكف القوؿ:

 راتيجية يؤدي تحقيؽ األبعاد التنافسية طالنوتيةو وقت التسميـو والمرونة(ماف توجيو الرؤية االست 

 اف المحافظة تمى راس الماؿ البشري واالىتماـ بالثقافة التنظيمية يؤدي إلى تحقيؽ جميي األبعاد التنافسيةم 

 %(م91.6ة بنسبة تحقؽ قدرىا طنيوتؤكد ىذه النتائو لحة الفرضية الفرتية الثا
 / اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: الميزةو  اإلبداعالعالقة بين  -3

باسػػتثناء العالقػػة بػػيف روح  الميػػزةتػػرتبط بعالقػػة معنويػػة مػػي أبعػػاد  اإلبػػداع( اف اغمػػب أبعػػاد 4يظيػػر الجػػدوؿ ط
والكمفةو واتجيػت قػيـ معػامالت االرتبػاط إلػى  اإلبداعالمجازفة وكؿ مف النوتية ووقت التسميـ والعالقة بيف تشجيي  

التنافسػػػػػػػػػػػػػػية طالكمفة(طالنوتيػػػػػػػػػػػػػػة(طوقت  األبعػػػػػػػػػػػػػػادالرتفػػػػػػػػػػػػػػاع بػػػػػػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػػػػػػدرة تمػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػػػػػاكؿ وجميػػػػػػػػػػػػػػي ا
( 0.712( تمػػى التػػوالي وبػػيف القػػدرة تمػػى التغييػػر والمرونػػة ط0.685(ط0.797(ط0.801(ط0.815التسػػميـ(طالمرونة(ط

العالقػات المعنويػة بكونيػا  مقارنة بباقي القيـ التي تراوحت بيف حالتي انخفاض ومتوسط العالقةو فضػال تػف تمييػز
 ايجابيةم 

 
 N=68 الميزةو  االبداعلمعالقة بين أبعاد   spearman( معامالت ارتباط 4جدول )

 أبعاد الميزة 
 التنافسية

 اإلبداع أبعاد 
  التنظيمي

 المرونة وقت التسميم النوعية الكمفة

القدرة عمى حل 
 المشاكل

*0.815 *0.801 *0.797 *0.685 

 0.712* 0.402* 0.358* 0.413* التغيير القدرة عمى
 0.411* 0.101 0.098 0.298* روح المجازفة
 0.252* 0.310* 0.298* 0.121 تشجيا اإلبداع

 1.658=0.95ودرجة ثقة  0.05( الجدولية تند مستوي tقيمة ط                      0.05*معنوي تند مستوى 



 6002مجلة جامعة كربالء العلمية     /  العدد األول     /  المجلد األول     /  السنة الثالثة        /  نيسان     / 

 - 69 -  

 وفي ضوء ىذه النتائو يمكف القوؿ:
 تحقيؽ جميي األبعاد التنافسيةم إلىالقدرة تمى حؿ المشاكؿ و القدرة تمى التغيير يؤدياف  اف بعدي 

 اف روح المجازفة يؤدي إلى تحقيؽ بعدي الكمفة والمرونةم 

 )اف تشجيي اإلبداع يؤدي إلى تحقيؽ األبعاد التنافسية طالنوتيةو وقت التسميـو والمرونة 

وتؤكػػػػد نتػػػػائو تحقػػػػؽ  %(م81.3يػػػػة الثالثػػػػة بنسػػػػبة تحقػػػػؽ قػػػػدرىا طوتؤكػػػػد ىػػػػذه النتػػػػائو لػػػػحة الفرضػػػػية الفرت
 %(م85.4السابقة تحقؽ الفرضية الرئيسية األولى بنسبة ط الفرضيات الفرتية الثالث

 
 

 ثانيا: اتجاهات التأثير بين متغيرات البحث:
 الميػزةجتمي فػي تحقيػؽ بشكؿ منفرد وم واإلبداع القيادةالمتغيريف المستقميف  تاثيرتحديد  إلىتيدؼ ىذه الفقرة 

ذلؾ باالتتماد تمى تحميؿ االنحدار و ط المتغير المعتمد( باختبار الفرضية الرئيسية الثانية والفرضيات المشتقة تنيا 
لتحديػد معنويػة معادلػة االنحػدار   F)Fisherواسػتخداـ اختبػار ط  Multiple Regression Analysisالمتعػدد 

( الجدوليػػة وال يوجػػد ىػػذا التػػاثير إذا Fقيمػػة ط ≤( المحسػػوبة Fإذا كانػػت قيمػػة ططالتػػاثير( حيػػث يوجػػد تػػاثير معنػػوي 
 (م0.05( الجدولية تند المستوى طFقيمة ط >( المحسوبةFكانت قيمة ط

وبنػػاءا تمػػى مػػا تقػػدـ سػػيتـ تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ مػػف خػػالؿ ثػػالث نقػػاط تخلػػص كػػؿ نقطػػة الختبػػار فرضػػية 
  فرتيةو وكما ياتي:

 / اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:الميزةبعاد في أ القيادةتأثير  - 1

 ( ما ياتي:5يوض  الجدوؿ ط
 N=68    الميزةفي أبعاد  القيادةقيم تحميل التباين لمعرفة تأثير ( 5جدول )

 المرونة وقت التسميم النوعية الكمفة الميزةأبعاد 

 القيادة
F 

R المحسوبة
2

 
F 

R المحسوبة
2

 
F 

R المحسوبة
2

 
F 

R المحسوبة
2

 

*2.632 0.110 *36.580 0.632 *39.557 0.650 *45.471 0.681 

                      0.05*معنوي تند مستوى 
 م2.680تساوي   F(3,64,0.05طوفؽ الليغة  0.05( الجدولية تند مستوي Fقيمة ط 
 
(طوقت نوتيػػػػػة( المحسػػػػػوبة التػػػػػي تمثػػػػػؿ تػػػػػاثير المتغيػػػػػر المسػػػػػتقؿ طالقيػػػػػادة( فػػػػػي أبعػػػػػاد الميػػػػػزة طالFبمغػػػػػت قػػػػػيـ ط - أ

( تنػػد مسػػتوى 2.680( الجدوليػػة طFقيمػػة ط <( تمػػى التػػوالي 54.471(ط39.557ط(36.580التسػػميـ(طالمرونة(ط
R( وبمغت قيـ معامػؿ التحديػد ط0.05ط

وىػي تمثػؿ نسػب مػا يفسػره متغيػر القيػادة ( 0.681(ط0.65(ط0.632ط (2
 اده كؿ تمى انفرادممف خالؿ أبع الميزةفي التغيرات التي تطرأ تمى المتغير المعتمد 
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R( الجدوليػػػػة وبمغػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ التحديػػػػد طFقيمػػػػة ط >(2.632( المحسػػػػوبة لبعػػػػد الكمفػػػػة طFط ةبمغػػػػت قيمػػػػ - ب
2 )

 (م0.110ط

 ويمكف اف نستخمص مف النتائو المؤشرة أتاله ما ياتي:
 بمغػػػت  تفسػػػيرنسػػػب ب (النوتيػػػةو وقػػػت التسػػػميـو والمرونػػػةط وجػػػود تػػػاثير معنػػػوي لمتغيػػػر القيػػػادة فػػػي أبعػػػاد الميػػػزة

 %(م68.1%(ط65%(ط63.2ط

 م%(11التي بمغت طانخفاض نسبة التفسير  هتدـ وجود تاثير معنوي لمتغير القيادة في بعد الكمفةو يؤكد 

 تنسجـ ىذه النتائو مي النتائو التي تـ التولؿ إلييا بخلوص العالقة بيف ىذيف المتغيريفم 

 م75سبة تحقؽ قدرىا طتؤكد ىذه النتائو لحة الفرضية الفرتية الرابعة بن)% 

 
 :اختبار الفرضية الفرعية الخامسة/ الميزةفي أبعاد  اإلبداعتأثير  - 2

 ( ما ياتي:6يوض  الجدوؿ ط
 N=68         الميزةفي أبعاد  اإلبداع( قيم تحميل التباين لمعرفة تأثير 6جدول )

 المرونة وقت التسميم النوعية الكمفة الميزةأبعاد 

 اإلبداع
F 

R المحسوبة
2

 
F 

R المحسوبة
2

 
F 

R المحسوبة
2

 
F 

R المحسوبة
2

 

*47.758 0.752 *41.532 0.725  2.168 0.121 *37.102 0.702 
                      0.05*معنوي تند مستوى 

 م2.447تساوي   F(4,63,0.05وفؽ الليغة ط 0.05( الجدولية تند مستوي Fقيمة ط 
 
( فػػػػػػػػػػػي أبعػػػػػػػػػػػاد الميػػػػػػػػػػػزة اإلبػػػػػػػػػػػداعالمتغيػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػتقؿ ط ( المحسػػػػػػػػػػػوبة التػػػػػػػػػػػي تمثػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػاثيرFبمغػػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػػيـ ط - أ

( تنػػد 2.447( الجدوليػػة طFقيمػػة ط <( تمػػى التػػوالي 37.102(ط41.523(ط47.758طالكمفة(طالنوتية(طالمرونػػة(ط
Rوبمغػػػت قػػػيـ معامػػػؿ التحديػػػد ط و(0.05مسػػػتوى ط

وىػػػي تمثػػػؿ نسػػػب مػػػا يفسػػػره  (0.752)(0.725)(0.702)( 2
 الميزة كؿ تمى انفرادم أبعادتطرأ تمى في التغيرات التي  اإلبداعمتغير 

R( الجدوليػة وبمغػت قيمػة معامػؿ التحديػد طFقيمة ط >(2.168ط وقت التسميـ لبعد ( المحسوبة Fط ةبمغت قيم - ب
2 )

 (م0.121ط

 -نستخمص مف النتائو المؤشرة أتاله ما ياتي: أفويمكف 
 بمغػػػػػت نسػػػػػب تفسػػػػيرب (تيػػػػةو والمرونػػػػةالكمفػػػػػةو النو ط وجػػػػود تػػػػاثير معنػػػػػوي لمتغيػػػػر اإلبػػػػداع فػػػػػي أبعػػػػاد الميػػػػزة 
 م%(70.2%(ط72.5%(ط75.2ط

  التػػػي بمغػػػت  يؤكػػػده انخفػػػاض نسػػػبة التفسػػػير وقػػػت التسػػػميـتػػػدـ وجػػػود تػػػاثير معنػػػوي لمتغيػػػر اإلبػػػداع فػػػي بعػػػد
 م(%12.1)

 تنسجـ ىذه النتائو مي النتائو التي تـ التولؿ إلييا بخلوص العالقة بيف ىذيف المتغيريفم 

 م75حة الفرضية الفرتية الخامسة بنسبة تحقؽ قدرىا طتؤكد ىذه النتائو ل)% 
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 :/ اختبار الفرضية الفرعية السادسةالميزةفي أبعاد  واإلبداع القيادةتأثير  -3

 ( ما ياتي:7يوض  الجدوؿ ط
( المحسػػػوبة التػػػي تمثػػػؿ تػػػاثير المتغيػػػريف المسػػػتقميف طالقيػػػادة واإلبػػػداع( مجتمعػػػيف فػػػي أبعػػػاد الميػػػزة Fبمغػػػت قػػػيـ ط - أ

( الجدوليػػػػػػػػػة Fقيمػػػػػػػػػة ط <( تمػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػوالي 18.045(ط20.481(ط18.465ة(طوقت التسػػػػػػػػػميـ(طالمرونة(ططالنوتيػػػػػػػػػ
R(و وبمغػػػت قػػػيـ معامػػػؿ التحديػػػد ط0.05( تنػػػد مسػػػتوى ط20.087ط

وىػػػي تمثػػػؿ  (0.683)(0.705)(0.678)( 2
الميػػػزة ط المتغيػػػر المعتمػػػدابعػػػاد ف مجتمعػػػيف مػػػف التغيػػػرات التػػػي تطػػػرأ تمػػػى اف المسػػػتقالنسػػػب مػػػا يفسػػػره المتغيػػػر 

 كؿ تمى انفرادمالتنافسية( 

R( الجدوليػػػػة وبمغػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ التحديػػػػد طFقيمػػػػة ط >(1.512( المحسػػػػوبة لبعػػػػد الكمفػػػػة طFط ةبمغػػػػت قيمػػػػ - ب
2 )

 (م0.150ط
 (N=68 ط   الميزةفي أبعاد   واإلبداع القيادة( قيم تحميل التباين لمعرفة تأثير 7جدول )

 المرونة ميموقت التس النوعية الكمفة الميزةأبعاد 

 واالبداع القيادة
F 

R المحسوبة
2

 
F 

R المحسوبة
2

 
F 

R المحسوبة
2

 
F 

R المحسوبة
2

 

1.512 0.150 *18.465 0.683 *20.481 0.705 *18.045 0.678 

                      0.05*معنوي تند مستوى 
 م2.087تساوي   F(7,60,0.05وفؽ الليغة ط 0.05( الجدولية تند مستوي Fقيمة ط 
 

 نستخمص مف النتائو المؤشرة أتاله ما ياتي: أفويمكف 
  النوتيػػةو وقػػت التسػػميـو والمرونػػةط  الميػػزة أبعػػادبشػػكؿ مجتمػػي فػػي  واإلبػػداعوجػػود تػػاثير معنػػوي لمتغيػػري القيػػادة) 

 %(م67.8%(ط70.5%(ط68.3بمغت طتفسير بنسب 

 م(15%)التي بمغت اض نسبة التفسير تدـ وجود تاثير معنوي ليذيف المتغيريف في بعد الكمفة يؤكده انخف 

 م75تؤكد ىذه النتائو لحة الفرضية الفرتية السادسة بنسبة تحقؽ مقدارىا ط)% 

  م75طتحقؽ الفرضيات الفرتية طالرابعةو الخامسةو والسادسة( تحقؽ الفرضية الرئيسية الثانية بنسبة تؤكد نتائو)% 

 المبحث الرابا: االستنتاجات والتوصيات
 نتاجات:: االستأوال
 ماإلبداعو  القيادة أبعاد%( مف مجموع تالقات االرتباط بيف 83.3بنسبة ط األولىالفرضية الفرتية  تاكدت -1

 القيػادة أبعػاد%( مػف مجمػوع تالقػات االرتبػاط بػيف 91.6نيػة بنسػبة طإثبات الفرضية الفرتية الثاكما بمغت نسبة  -2
 مالميزةو 

 مالميزةو  اإلبداع أبعاد%( مف مجموع تالقات االرتباط بيف 81.3الفرضية الفرتية الثالثة ط إثباتوبمغت نسبة  -3

 %(م85.4بنسبة ط األولىالثالثة السابقةو تحقؽ الفرضية الرئيسية تؤكد االستنتاجات  -4
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النوتيػػػةو وقػػػت التسػػػميـو والمرونػػػة وبنسػػػب تفسػػػير بمغػػػت  أبعػػػادمػػػف خػػػالؿ  الميػػػزةلمقيػػػادة فػػػي تحقػػػؽ  تػػػاثيروجػػػود  -5
التػػواليو ويثبػػت ىػػذا االسػػتنتاج لػػحة تحقػػؽ الفرضػػية الفرتيػػة الرابعػػة بنسػػبة  %( تمػػى68.1%(ط65%(ط63.2ط
 %(م75ط

مػػػػف خػػػػالؿ أبعػػػػاد الكمفػػػػةو النوتيػػػػةو والمرونػػػػة وبنسػػػػب تفسػػػػير بمغػػػػت  الميػػػػزةوجػػػػود تػػػػاثير لإلبػػػػداع فػػػػي تحقيػػػػؽ  -6
%( تمػػػى التػػػواليو ويثبػػػت ىػػػذا االسػػػتنتاج لػػػحة تحقػػػؽ الفرضػػػية الفرتيػػػة الخامسػػػة 70.2%(ط72.5%(ط75.2ط

 %(م75بنسبة ط

مف خالؿ أبعاد النوتيةو وقت التسػميـو والمرونػة  الميزةمجتمعيف في تحقيؽ  واإلبداع القيادةوجود تاثير لمتغيري  -7
%( ويثبػػػػت ىػػػػذا االسػػػػتنتاج لػػػػحة تحقػػػػؽ الفرضػػػػية الفرتيػػػػة 67.8%(ط70.5%(ط68.3بمغػػػػت طتفسػػػػير وبنسػػػػب 

 %(م75السادسة بنسبة ط

 %(م75( أتاله تحقؽ الفرضية الرئيسية الثانية بنسبة ط7و 6و 5رات طتؤكد االستنتاجات الواردة ضمف الفق -8

 ثانيا: التوصيات:
 لممنظمات المبحوثة مف خالؿ: الميزةلدورىا الكبير في تحقيؽ  القيادة بابعاداالىتماـ  -1

  الشركةم ألفرادة االستراتيجيالقدرة تمى توضي  الرؤية 

 منظماتيـ في ضوء تمؾ الرؤيةم أىداؼو وتحفيزىـ لتحقيؽ التوجيو المستمر لسموؾ منتسبي ىذه الشركات 

  العػػػػامميف مػػػػف اجػػػػؿ زيػػػػادة القيمػػػػة  األفػػػػرادتطػػػػوير راس المػػػػاؿ البشػػػػري المتمثػػػػؿ بميػػػػارات ومعػػػػارؼ وقابميػػػػات
 زيادة حلتيا السوقيةمو االقتلادية ليذه الشركات 

 كؿ الناتجػة تػف العمػؿ وتوحيػػد بنػاء قػيـ ومعتقػدات ومعػػاني مشػتركة داخػؿ ىػذه الشػػركات مػف شػانيا حػؿ المشػػا
 تلوراتيا المستقبميةم

 لممنظمات المبحوثة مف خالؿ: الميزةلدورىا الكبير في تحقيؽ  اإلبداع بابعاداالىتماـ -2
  جديػدا فػي  أسػموبااتتمادىػا  أوسمي وخدمات نافعػة  إلىوتسييؿ تممية تحويميا  اإلبداتية األفكاردتـ واتتماد

 العممياتم

  البيئػػػة الداخميػػػػة طنقػػػاط القػػػوة والضػػػػعؼ(  وتػػػاثيراتالبيئػػػػة الخارجيػػػة ط الفػػػرص والتيديػػػػدات(  اتبتػػػاثير االىتمػػػاـ
 الشركاتمىذه داخؿ  اإلبداتيةوتشخيص انعكاساتيا تمى العمميات 

 :اآلتيةكؿ النقاط  أوبعض  أومف خالؿ التركيز تمى احد  الميزة بابعاداالىتماـ  -3
 الكمفة المنخفضةم 

 النوتية الجيدةم 

 ت تسميـ دقيؽ وسرييموق 

 مرونة التغيير في العمميات والمنتجات تبعا لتطور السوؽ وأذواؽ ورغبات الزبائفم 

ليػذه الشػركات لمػا تممكػو مػف  الميػزةمي توامػؿ تحقيػؽ اإلبػداع مػف اجػؿ تحقيػؽ  القيادةالسعي إلى تكييؼ أبعاد  4-
 كبيرا في المساتدة في تحقيؽ ىذا اليدؼمبيئة تمؿ تنافسية مفتوحةو وياتي دور وزارة اإلتمار واإلسكاف 
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و وىػذا مػا أكدتػو نسػبة التفسػير التػي لػـ الميػزةيػؤثراف فػي تحقيػؽ  فيف المػذيواإلبداع فقط ىما المتغيػر القيادة  تليس 5-
لدراسػػة متغيػػرات أخػػرى تػػؤثر فػػي  ةيلػػ%(و مػػا يػػدتو الباحػػث بالتو 75.2تلػػؿ فػػي أحسػػف األحػػواؿ إلػػى أكثػػر مػػف ط

 كات وزارة اإلتمار واإلسكاف ولـ تدخؿ في نطاؽ البحثملشر  الميزةتحقيؽ 

بحثوو فاف الكماؿ   وحدهو وما زاؿ المرء تالما اف طمب العمـ فاف في كماؿ الوختاماو فاف الباحث ال يدتي 
 ظف انو تمـ فقد جيؿمممممممممممم والحمد   رب العالميفم
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 االستبانا(1)الممحق : 

 السيد المدير المحتـر
الػواردة فػي اسػتمارة االسػتبانة والتػي تيػدؼ  األسػئمةتمػى  باإلجابػةتحياتو راجيا التفضؿ  أطيبييديكـ الباحث 

و واإلسػػكاف اإلتمػػار/ دراسػػة ميدانيػػة فػػي شػػركات الميػػزةرىمػػا فػػي تحقيػػؽ وتاثي واإلبػػداع القيػػادةبحػػث تػػف  إنجػػاز إلػػى
تعتبػػر ملػػدرا موثوقػػا مػػف ملػػادر البحػػثو تممػػا بػػاف ىػػذه االسػػتمارة ال  وأرائكػػـ إجابػػاتكـالف مػػنكـ االىتمػػاـ  أمػػال

 مئيةإحلا أرقاـستظير تمى شكؿ  اإلجاباتتممية فقط وليس ىناؾ ضرورة لذكر االسـ الف  ألغراض إالتستخدـ 
 شاكريف تعاونكـ مممممممي التقدير 

 الباحث                                                                   
مػػا تكػؿ سػؤاؿ بوضػي الػرقـ الػذي يعبػر  نيايػةالمناسػبة فػي الفػراغ المخلػص فػي  اإلجابػةمالحظػة: يرجػى تاشػير 
 :أدناهتراه مالئما مف المقياس 

 
 

5 
   اتفؽ تماما

4 
   اتفؽ

3 
   غير متاكد

2 
   ال اتفؽ

1 
 ال اتفؽ تماما

http://www.ccl.org/
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Abstract 

 
This study deals with the relationship between the strategic Leadership and the 

Organizational Innovation, and measure their effects achieving the competitive advantage. 

To ensure that, two main hypotheses formulated and six hypotheses have emerged 

from it. All of these hypotheses were examined in (12) companies in Ministry of Housing 

and construction through the preparing a special questionnaire.  This questionnaire which 

is received by 68 (CEOs) consist of three divisions consist 48 questions. 

The study ends with a number of findings and recommendation which participate in 

achieving the relationship between the Leadership and Innovation, so as to secure the 

competitive advantage. 
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