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 صالمستخلـ
لين العاممن عينة  آلراءأبعاد االبداع التقني في تعزيز  إستراتيجيات الريادةدور يسعى البحث الى تحديد 

إستراتيجيات الريادة وأبعاد ب ةالشرك ام إدارة. اذ ان اهتملالموص فية الجاهزة اعة االلبسنشركة العامة لصالفي 

إمكانية  للشركةوفي نفس الوقت يتيح  ،تلبي حاجات ورغبات الزبائنمنتجات االبداع التقني يسهم في تقديم 

التفوق على المنافسين والبقاء والنمو في عالم االعمال. ولمحدودية الدراسات التي تناولت العالقة بين هذه 

فقد ضمنا بحثهم الحالي هذه المتغيرات في محاولة  ،حدود إطالع الباحثينالمتغيرات في البيئة العراقية في 

ما دور إستراتيجيات الريادة في ـاؤل االتي: . وبشكل عام يحاول البحث االجابة على التسالدراسة العالقة بينهم

ق ـتحق .1: أهمهاالى مجموعة من االستنتاجات ث ـ؟ وتوصل البحالمبحوثةة الشركأبعاد االبداع التقني في تعزيز 

تحقق وجود  .2ة. المبحوث الشركةالريادة وأبعاد االبداع التقني في  اتية بين إستراتيجوجود عالقة ارتباط معنوي

ات التي اداً على االستنتاج. واعتمالمبحوثة ةداع التقني في الشركتأثير معنوي الستراتيجيات الريادة في أبعاد االب

 ذه االستنتاجات.المنسجمة مع ه توصياتعدد من ال ان فقد قدمتل إليها الباحثتوص

 
 .التقنــي االبـداع، الريـادة ـاتاستراتيجي: الكلمات المفتاحية

 

Abstract 
Research seeks to determine the role of entrepreneurship in strategies to strengthen 

technical dimensions of innovation to the views of a sample of public employees in the 

company for the manufacture of ready - made clothes in Mosul. Interesting because the 

company's management entrepreneurship strategies and technical dimensions of innovation 

contributes to providing products that meet the needs and desires of customers, while at the 

same time allows the company to outperform competitors, survival and growth in the 

business world. The limited studies examined the relationship between these variables in the 

environment within the Iraqi inform researchers, it has implicitly present their research these 

variables in an attempt to study the relationship between them. And generally tries to find the 

answer to the following question: What is the role of entrepreneurship strategies in promoting 

technical innovation dimensions surveyed in the company? The research found a set of the 

most important conclusions: 1/verify the presence of a significant correlation between 

entrepreneurship strategies and technical dimensions of innovation in the company surveyed . 

2/ Check the existence of a significant effect of entrepreneurship strategies in the technical 

dimensions of innovation in the company surveyed. Depending on the conclusions reached 

by the researchers have made a number of recommendations are consistent with these 

findings. 

 

Key words: Entrepreneurship  Strategies, Technical Innovation. 

 المقدمة
ات الريادة تقود الكثير من بلدان العالم يا إستراتيجاالهتمام بمجاالت الريادة وفي مقدمته إن

ة وفي مقدمتها المجاالت تلفوق في مجاالت المنافسة المخــوالسيما المتقدمة منها الى تحقيق التف

                                                           
)  ) منظمات الصغيرة في محافظة عالقة استراتيجيات الريادة باالبداع التقني في عدد من ال" رسالة الماجستيربحث مستل من

 .3102 ،جامعة الموصل ،مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد ،"نينوى
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 اإلدارية،ر عن غيرها من المواضيع والمجاالت بام اكها باهتماتاذ حظيت الريادة واستراتيجي ،الصناعية

اخرى. ونظرا  شركةة عن منتجات نمعي شركةز منتجات ـيتمفي هذا االهتمام بقيام المهتمين وقد تبلور 

فقد  ،في العراق بعامة وفي محافظة نينوى بخاصة ات التي تناولت متغيرات البحثسة الدرالمحدودي

في الشركة العامة لصناعة االلبسة ن نظر العاملياول هذه المتغيرات من وجهة اسب تنوجدنا من المن

 المبحث ة البحث.يمنهج االول: ث)المبح ة:احث االتيث المب. وقد تضمن البحلالموص فيالجاهزة 

 .( اتات والتوصياجاالستنتع: ث الرابـالمبحي. الجانب الميدانث: لث الثاـالمبحري. الجانب النظاني: الث

 ة البحثــث االول: منهجيــالمبح

 ةـاور االتيث على وفق المحـفي البحتناول هذا المبحث المنهجية المستخدمة 

 مشكلة البحث

ادة لما ات الرية اهتماما متزايدا باستراتيجيدول المتقدمـة في الة وخاصي المنظمات الصناعيتول

جديـدة منتجات م ـدين وتقوق على المنافسيــق التفـوتحقيي داع التقناد االبا من دور مهــم في تعزيز ابعله

ه بين العاملين رسيختة لـر االجواء المالئميام بهذا المجال وتوفذي يتطلب االهتمالى االسـواق، االمر ال

ضامين مشكلة الدراسة من خالل طرح رف على مـوبشكل عام يمكن التع .الصناعية منظماتال في

 .المبحوثةالشركة في ي ابعاد االبداع التقنفي تعزيز ادة استراتيجيات الري هو دورا: ماالتيالتساؤل 

 :يمكن تأشير أهمية البحث على وفق مايأتي اهمية البحث:

 تكمن االهمية المعرفية للبحث بالنقاط االتية: االهمية المعرفية: .أ

بيرة لتقديمها إطار نظري عبر محاورة العديد من ادبيات الموضوع عن اكتسابها اهمية ك .1

 إستراتيجيات الريادة وابعاد االبداع التقني. 

من خالل ما ايضاح مفهوم إستراتيجيات الريادة وانواعها وفضال عن مفهوم وابعاد االبداع التقني  .2

ها عملياً مما يوفر الفرصة يمكن االستفادة منطرحه الكتاب وهذا سيسهم في بناء قاعدة رصينة 

وتحقيق التفوق على الشركات المنافسة من خالل تقديم  في تلبية حاجات ورغبات الزبائنللشركة 

 منتجات جديدة ومطورة بإستمرار الى الزبائن.

تبرز االهمية الميدانية من خالل تقديم الباحثان إطار نظري وميداني يمكن ان  االهمية الميدانية: .ب

تسترشد به الشركة من خالل عالقة االرتباط والتأثير بين استراتيجيات الريادة وابعاد يكون دليال 

 االبداع التقني

 ي: االت الى تحقيق ي البحثيرم ث:ـداف البحـاه

قيد البحث عن  ة ـة لصناعة االلبسـة العامالشركللعاملين في ـة ريـة والميدانيـة النظرفـادة المعزي .1

 ال عن ابعاد االبداع التقني.دة فضاانواع استراتيجيات الري

في  ات الريادة وابعاد االبداع التقنيـ( بين انواع استراتيجياالرتباط والتأثير) ةــد وتحليل العالقتحدي .2

 .المبحوثة ةـالشرك

 مخطط البحــث

ات ر الى دور استراتيجييشي والذي 1تم تصميم مخطط فرضي للبحث كما موضح في الشكل 

 ي.ناالبداع التقابعاد لريادة في تعزيز ا
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 أنواع إستراتيجيات الريادة

 لمبادأةا التفرد االخذ بالمخاطرة االبتكار االبداع

 

 

    

 ابعاد االبداع التقني

 إبداع العملية  إبداع المنتج     

 
 

 اعداد الباحثانالمصدر 

 يشير الى عالقات االرتباط                       

 يشير الى عالقات التأثير                          

  1الشكل 

 مخطط البحث االفتراضـــي
 

 فرضيات البحث 

د عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بيناستراتيجيات الريادة مجتمعة ووجيتوقع  الفرضية الرئيسة االولى:

 االتية:لفرضيات منها ا ينبثقو ،قيد البحث شركةوابعاد االبداع التقني مجتمعة في ال

معنوية بين استراتيجيات الريادة مجتمعة وكل بعد من ابعاد ذو داللة ة ارتباط ـد عالقووجيتوقع  -

 االبداع التقني.

ادة مع ابعاد استراتيجية من استراتيجيات الريد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين كل ووجيتوقع  -

 االبداع التقني مجتمعة.

د تأثير ذو داللة معنوية بين استراتيجيات الريادة مجتمعة وابعاد ووجيتوقع  :الفرضية الرئيسة الثانية

 وينبثق منها الفرضيات االتية : ،المبحوثة البداع التقني مجتمعة في الشركةا

 كل بعد من ابعاد االبداع التقني.  د تأثير ذو داللة معنوية بين استراتيجيات الريادة مجتمعة وووجيتوقع  -

داللة معنوية بين كل استراتيجية من استراتيجيات الريادة مع ابعاد االبداع التقني  د تأثير ذوووجيتوقع  -

 .مجتمعة

 مجتمع البحث وعينته

 : تم اختيار الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة في الموصل ميدانا للبحث.ميدان البحث .1

ء في المستويات االدارية : تمثل بالقيادات االدارية في الشركة المبحوثة وهم المدرامجتمع البحث .2

 ( فردا. 07)مدير الشركة، مدراء االقسام، مدراء الوحدات( وعددهم ) الثالثة

تم اختيار عينة قصدية تمثلت بالعاملين الذين يمتلكون معلومات عن مهام الشركة  عينة البحث: .3

ة المبحوثين ويشاركون في صنع القرارات او تقديم االستشارات الضرورية التخاذها وقد شملت عين

( استمارة  07، إذ وزعت )حدات الرئيسة والفرعية في الشركةاعضاء مجلس االدارة والمدراء والو

 95.2%) . ( استمارة اي ان نسبة االستجابة قد بلغت )86استبانة واسترجعت )
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 منهج البحث
تمثلت إذ ه وعينة البحث عاعتمد الباحثان على المنهجين الوصفي والتحليلي في وصف مجتم

بالمدراء في مختلف مستويات الشركة وهي عينة عمدية ممن لديهم الخبرة والدراية وعلى علم بنشاط 

فضال عن تحديد دور استراتيجيات الريادة في تعزيز ابعاد االبداع التقني المعتمدة في  ،الشركة ومهامها

 البحث. 

 حدود البحث
 .الموصل فيالجاهزة األلبسة امة لصناعة قتصر البحث على الشركة العالحدود المكانية: ا .1

عاملين المبحوثين حددت مدة البحث بمدة البدء بالبحث ومدة توزيع استمارة االستبانة على االفراد ال .2

صول على بعض المعلومات املين بهدف الحـفضال عن مدة المقابلة مع بعض الع ،واستالمها منهم

 . 2713/ 8/ 18لغاية  2713/ 3 /1وهي مدة امتدت من  المبحوثة الشركةعن 

 اساليب جمع البيانات والمعلومات
 ات والمعلومات للبحث:االساليب االتية في جمع البيان تم االعتماد على

االستعانة ببعض المصادر العربية واالجنبية فضال عن الدوريات والرسائل واالطاريح الجامعية  .1

ة الجانب النظري من البحث كة االنترنيت لتغطيالبحوث من شبالتي لها عالقة بموضوع البحث و

 م الجانب الميداني بها . ودع

فضال عن البيانات التي تسهم  ،ات الخاصة بافراد عينة البحثانة للحصول على البياستمارة االستبيان .2

 ات االرتباط والتأثير بين متغيرات البحث. وقد تم اعداد االستبانة فيـل الى تحديد عالقفي التوص

ادة استراتيجيات الريضوء الرؤية العلمية المتحققة من خالل استطالع المصادر العلمية وادراك 

 .ابعاد االبداع التقنيو

وطبيعة االعمال التي الشركة بهدف الحصول على تاريخ  الشركة المقابلة مع بعض العاملين في .3

 (.*)تمارسها

 الوسائل االحصائية المستخدمة
حصائية االتية في وصف االفراد عينة البحث وتحديد عالقات االرتباط استخدمت الوسائل اال

معامل االرتباط  ،والنسب المئوية التكرارات) :الص النتائجوالتأثير بين متغيرات البحث بهدف استخ

 (T(اختبار  ،(f) واختبار ،االنحدار الخطي البسيط والمتعدد ،(2R) معامل التحديد ،البسيط والمتعدد

 (.Spss 714عالجة باستخدام الحاسوب من خالل برنامج التحليل االحصائي  وجرت الم

 الجانب النظري

 استراتيجيات الريادة: يتضمن هذا المحور ما ياتي:

 التطور التاريخي لمفهوم الريادة -اوالا 
من المجاالت وفي مقدمتها يعد مصطلح الريادة من المصطلحات التي استخدمت في العديد 

ابع ( من القرن الس1031-1867ات )( في السنوRichard Cantillonقتصادية حيث كان )االت االالمج

صفته وكيال يشتري وسائل االنتاج عشر اول المفكرين االقتصاديين في تحديد صـاحب المشروع ب

                                                           
  .2الملحق ( *(
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المخاطرة وذلك للبحث عن االرباح. وتكلم في إطار سلوك يتسم با الى منتج جديد مهباسعار معينة لض

في القرن الثامن عشر من خالل استخدامه لمفهوم الريادة بشكله الفعلي وذلك  Adam Smithالعالم 

ا الى حد كبير من الناحية ــباعتماده اساليب اساسية في تحقيق التنميـة االقتصــادية ولكن قد تم تجاهله

ل القرن العشرين اسع عشر واوائـر القرن التوم اواخـة، وعلى المستوى التجريبي بدأ هذا المفهالنظري

ال اليابانية في العقود االربعة االخيرة ماد وفي االعحتى اصبح هناك تجدد عميق في االعمال واالقتص

(. اما في مجال علم النفس فقد اكتشف من Luck, 2009, 10) (3 ،2770، )صالح. نيالعشرمن القرن 

ة في تحمل المسؤولية والرغبة في كالحاجة الى االنجاز والرغب 1181في عام  McClellandقبل العالم 

 Weberمن قبل العالم  1171دم هذا المصطلح عام في مجال علم االجتماع فقد استختحمل المخاطر. و

االت االقتصادية شهد اول ظهور لمفهوم الريادة في المج 1101( ان عام Majidov, 2007, 8ن )وبي

ه االصلي ا استخدم بلفظمم يستخدم بشكله الحالي وانانكلترا إذ انه لوالسياسية واالجتماعية وكان ذلك في 

(Entreprennoureوالذي استخدم في المج )ة. ت العسكرية واالدارياال 

قد وصف رجال االعمال   Joseph Schumpeter( بأن العالم Pavón, 2009, 5واشار )

تكرة وجديـدة الى مبات منتجون بتقديم للتدمير االبداعي حيث انهم يقومبوكالء  1131المبدعين عام 

 1161رة من الزمن. وفي عام سواق لفتاح كبيرة ويحتكرون االا ارباالسـواق ويحصدون من خالله

 من خالل التركيز على مفهوم  Druckerعلى يد العالم   Schumpeterحيث شهد توسيعا لنظرية 

ي تعريف ( الى وجود ضعف فBaumol, 1990, 6اشار ) 1111الريادة االبداعية، وفي عام 

ه دم شمولـة وعصاره على انواع معينة من االنشطإذ اشار الى اقت Schupeterالذي قدمه مفهوم الريادة 

ة المرتدة من يم بالتغذن لم يهتدة في حيف المنتجات الجديصر على وة إذ اقتصواع االنشطلجميع ان

اء قــادرة على انشـا ـبأنه(Kuratko and Richard, 2001, 129) ار ائن . وبصدد مفهوم الريادة اشبالز

لمصاحبة وانها عملية ل المخاطر اـال الالزم له وتحمد والمـت والجهـة وتخصيص الوقـد ذو قيمشئ جدي

ة لتأمين تراكم الثروة وهذه الثروة تقدم عن طريـق االفراد الذين يتخــذون المخــاطر في رؤوس ديناميكي

( بأن 16 ،2712، حسنالمال ) دكوا .المنتجاتا قيمة الى بعض وـتزام بالتطبيق لكي يضفـاموالهــم واالل

درات ـوق قـلوك اداري بمخاطرة محسوبة من اجل االستفادة من الفرص وتحقيق تفـالريادة هي تبني س

 ,Luck)ه. واضاف ون على تحقيقلرين يؤمنون بالتغيير ويعمطن عبـر مخااديياالفراد العوامكانات 

ديد من الكتاب بمفهوم االستراتيجية وبشكل اكبر من مفهوم الريادة ـام العـتمعلى الرغم من اه (2009,9

اتيجية الريادة الـذي انتشر وم استرل كبير على مفهـز وبشكالتركيرى ــج 2771ام ـاال انه وخالل الع

نتج عنه  ادةكامـل بين االستراتيجيـة والريرة والذي عرف تحـت اسـم التوبشكل كبير أبان تلك الفت

بأنها عبارة عن مجموعة مختلفة من ( 111، 2711، ار )خصاونة. واشمصطلح الريادة االستراتيجية

ـاركة دام روح المشـاستخ اإلبداعية،ار تبني االفك ،ة الكفوءةيعمــة )اختيار الكوادر البشرالنشاطات الدا

ة السـوق ب البحث ودراسواستخدام اسالي ،اطرةول المخة التغيير وقبـي مواكبتبن ،في اتخـاذ القرارات

 ( بان081-081 ،2712 ،واخرون ا. في حين عرف )العيساويكشف عن الفرص واالستفادة منهـلل

ة ـالتجاري شركاتوي المتفوق وتكون الـائدة ويؤدي الى االداء القـوك الفة أنية وسلـن فرصـتتضم الريادة

ة لتخصيص ـالمزايا التنافسية المطلوب في تطويرا اقل نجاحا ـالة في تمييز الفرص ولكنهـالصغيرة فع

 اعالــة في تأسيس المزايالحيان فالكبيرة في اغلب ا شركاتة من هذه الفـرص وبعكس ذلك تكون الالقيم

 .التنافسية ولكن قادرة على تمييز الفرص الجديدة
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 أنواع استراتيجيات الريادة -ثانيا
( 2776 ،( )هل جونز2776 ،( )كراج وجرانت2771 ،( )كوتلر2717 ،)السكارنةاتفق 

(Dess, et al., 2007على تح )ادة باالتي:ات الريديد استراتيجيــ 

أه وبدأه ـــفي اللغة العربية من بدع الشئ او ابتدعه اي انشمصطلح اليعد  استراتيجية االبداع: .أ

 ً ليزية فإن وفي اللغة االنك ،ر او السلوكاوكلمة بديع تعني الجديد من االشياء واالفك ،وبدعه بدعا

وم االجتماعية م العلاء في معجـوج ،ي يجـددنوتع Innovareاءت من الالتينية ج  Innovateكلمة 

اً عن االشكال الموجودة وال ف نوعيي اي فكرة او سلوك او اي شئ جديد يختلـداع تعنـبة االان كلم

ـار داع واالبتكـ( اي االبInnovation, Creativityي )ـن مصطلحة بيـزية االنكليـز الباحثين باللغيمي

ً احثين في اللغة العربيا البما -11 ،1161، انـــ)الده ارالبتكة يستخدمون مصطلح االبداع مرادفا

ع او مشاركة المعلومات بطرق مدرة على جداع هو الق( بان االبDaft, 2001, 120ار )(. واش18

 شركةلحاجات المدركة للفرص في الاالبتكارية التي تعكس ااألفكار ار جديدة اي تطوير كر افتطوي

أحد ـكما انه يحسن من عملية صنع القرار من خالل تشجيع العصف الذهبي ك ،على المدى الطويل

( 22 ،2773،دة. وبين )نجمالجماعة معا لتطوير افكار جدي االساليب المستخدمة في جمع اعضاء

ي ــة اكبر واسرع من المنافسين فد ويضيف قيمـاهو جديـل الى معلى التوصالشركة درة ـــه قبأنـ

ى مقارنة بالمنافسين في التوصل الى الفكرة ـالمبدعة هي االول شركةوهذا يعني ان ال ،وقالسـ

ا استراتيجية ـ( بأنه31 ،2711 ،واشارت )الشهواني .وقد والوصول الى السـج الجديـوالمنتالجديدة 

يرات يا مع مراعاة الفرص والتهديدات والتغـوغ اهدافهـالى بل شركةه الذي يؤدي بالتتمثل بالتوج

/ تسريع 2/ زيادة معدالت االبداع ذاتها. 1حقيـق االتي: وارد المتاحة والتي تؤدي الى تـالبيئية والم

/ 3 التقدم التقني من خالل تعظيم معدالت التوافق بين المعرفة والتقانة والميزة التنافسية الموجودة.

 .التركيز على البحث والتطوير

ً  ( تصوراً Rao and Raoقدم )استراتيجية االبتكار:  .ب عن االبتكار بانه مجموعة من االفكار التي  اوليا

ـدام مداخل وذلك عبر استخ ةسال ملموـيتوصل اليها الفرد او يمتلكها ثم يقوم بتحويلها الى اعم

(. وبين 11 ،2777، الجنابيلالبتكـار ) المنظمةالئم في ال وتطوير المناخ المع الخيالبراعة وتشجي

(Kaiser, 2001, 3تع )ا على الريادة ـــوحصوله شركةاح الــق نجــة لتحقياسيد من المكونات االسـ

وى ــه من دور كبير في تحسين مستــا لـار لمن االبتكدة عــد خالية وبعيـالتي تع شركاتاكثر من ال

ات. واشار ـــادة المبيعـــة الزبائن ثم زيـمسيسهم في زيادة خدوج معين ــالي ابتكار منتــا وبالتـادائه

ار تغييرات جذرية ـار بقوله ليس من الضروري ان تنجم عن االبتكــجوزيف شومبيتر على االبتك

ب او اختراع محرك يعمل بطريقة جديدة بل قد يكون االمر ابسط ـاو"مولد نجم" كمصنع فخم للصل

، (3-2 ،2778 ،سة )موركوقيانــة قائمـمشكل لكنه يجذب جمهورا كبيرا ويلفت االنظار او يحل

. هو عملية ايجاد افكار جديدة ووضعها موضع الممارسة( 111، 2776 ،وزيوالل رى )حمودـوي

دة يجب ان ــالرائ للمنظماتاه الصحيح ( بان االتج128-121 ،2771 ،ح )الخطيب ومعاينةـواوضـ

ـداف وتوسع االفكار وارتقاء االه اس منهجي وعلمي يؤخذ من العلوم الجديدةـيكون على اس

ا للوصول الى وضع افضـــل في البقاء والتطور ـا استراتيجيدرات البشرية اساسـات والقحوالطمو

ان المنظمة  (1160، 2711،ال وأغار )الطويـواش .راروهذا يتطلب توفير االفكار االبتكارية باستم

الل ات من خراءات والعمليار واالجات واالفكماء ذات قيمـة في الخدة هي التي تبتكر اشيارياالبتك
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الذي يتكون من االفراد العاملين  للمنظمةاعي ض في االطـار االجتمع بعـل العاملين بعضهم معم

 .للمنظمةسلوك االبتكاري الل للتأثير في اعات العموجم

االت في ح( بانها تاتي Charles,Robyn,2000,2اشار الباحثان ) استراتيجية االخذ بالمخاطرة: .ت

أكد والكيفية التي تضمن بقاء وضمان نجاح االعمال والخوف من الفشل وحتى الغموض وعدم الت

 Robert and)ويـرى  اطر التي تاتي من القيام بتنفيذ االعمال.ا البد ان تحسب المختبقى ريادي

Meier, 2001, 31) في حال او تحقيق عوائد مجزية ، فأةا االحتمالية في الحصول على مكابانه

( ان Bostjan, 2003, 11واوضح )ة وتكون اكثر احتمالية من الفشل. ـالمقترح المنظمةنجاح خطة 

ة من مقدار هذه ـواالشخاص ومدى العوائد المتوقع شركاتالميل للمخاطرة مرتبط بطبيعة ال

واالفراد جزء من  المنظماتد من ادراك هذه المخاطر خصوصا وان ـوعندها الب ،اطرةــالمخ

حيث يتم قراءة وتحليل كافة الظروف والمتغيرات المحيطة بالبيئة لمجتمع والبيئة المحيطة بهم ا

واالحساس بقدارها  ،رةت العالقــة بالميل نحو المخاطواالعتماد على المعلومات ذا ،الخارجية

نطالقــة االعمال من اجل ا شركاتون في يين الذيــن يعملاداكثر وضوحــا لدى االفراد الري يكـــون

اطرة يجب ان تكون من ( بان اخذ المخ11-11 ،2776 ،نتد )كراج وجراكة. واياالحداث الرياد

في وضعها فالصناعات الحديثة كالصناعات  شركةة تفكر الـالعناصر االساسية ألية استراتيجي

المخاطر وان اهم عنصر في عملية ادارة  ،التقنيات الحديثة تحفها الكثير من المخاطرالقائمة على 

ة ئاعات الحديثة تتعامل مع بينا في نطاق الصهالتي تدخل انشطت فالمنظمات ،ةسهو المرونة والسال

ا القدرة على حساب المخاطر الممكن ( بانه217 ،2771 ،)مبارك ة. وعرفغامضة ومجهول

ف اضوا حدوثها والمواجهة النفسية واالقتصادية ومن ثم اتخاذ القرار المالئم للتغلب عليها.

ا الرغبة في الحصول على الفرص على الرغم من عدم ( بانه063، 2712،)العيساوي واخرون

ة ينبغي يالرياد فالمنظمةائج راة من دون معرفة النتاز العمل بججويعني هذا ان ،التأكد الذي يحيط بها

 اتالمنتجحتى وان تطلب ذلك التخلي عن الطرق او  ،رةدائل ذات المخاطعليها ان تبحث عن الب

 ،ةونيات عالية من المدياء عالي وتتجسد المخاطرة بمستويودة الجل الحصـول على ادـــالموج

واالستثمار في  ،دة في اسواق جديدةـجدي منتجاتوتقديم  ،دةالجدي شركةوارد كثيرة للزام بموااللت

 ة.ة غير مكتشفتقني

إذ يرى  يجية التميزعلى هذه االستراتيجية باستراتهنالك من يطلق  ة التفرد:ياستراتيج .ث

على  شركةز اي قدرة الاد شي يدرك في كل صناعة على انه شي متمي( بانه ايج03 ،2777،)صالح

خصائص خاصة  -ر الزبـــون )جودة عاليةـة من وجهـة نظـمتميزة ولها قيمة مرتفع منتجاتتقديم 

تبنى هذه االستراتيجية التي ت شركات( بان الDaft, 2003,171)ار(.واشوخدمات مابعد البيع -للمنتج

ة لقيادة ويمكن لهذه االستراتيجيع بها اهي بحاجـة الى قدرات تسويقية عاليـة والى سمعة جيدة تتمت

يمنحــون الوالء لعالمـة  افس اي الصراع مع المنافسين اذا كان الزبائنلل من مستوى التنـان تق

ات هي القادرة على اشبـاع حاج تميزةالم شركات( بان ال213 ،2771 ،الدوريد ). واكشركةال

تفرض االسعار  شركةفريدة له وهذا التميز يجعـل ال منتجاتمن خالل تقديم ورغبات الزبون وجذبه 

 ،2776،جالبد وــاف )رشيال عن تنمية والء الزبون لعالمتها. واضة لها فضبالتي تراها مناس

ة متميزة ومتفردة للزبائن ـقديم قيم( بانها تستند الى التركيز على قدرة المنظمة على ت376-371

 ،ات الوطيـدة مع المـوردينوالعــالقـ ،وخدمة الزبون ،صيغ مختلفـة منها الجودة المتميزة عبر
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اسي على تقييم ـوقف على نحو اسة يتاح هذه االستراتيجياالعالن المـؤثر وغير ذلك وان نجو

ة. ع االسعار المرتفعــلتالي يكون مستعدا لدفزا وباــي تجعل منه متميـائص المنتج والتــالزبون لخص

( بانها مجموعة من االنشطة واالفعال المتميزة التي تعزز 18 ،2711 ،د وفتحياف )محمضوا

 الل التميز باالدراك الفائق لعوامل النجاح االستراتيجيةمنظمة للوصول الى الريادية من خقدرة ال

 والجودة(. ،ظيميةوالثقافة التن ،والهيكل التنظيمي ،)الموارد

هي القدرة  (Proactiveness) الى ان المبادأة Caruena, 2000, 16)) ارــاش المبادأة: ةاستراتيجي .ج

وهي تتضمن ثالثة  ،شركاتة بالاكبر من الظروف البيئة المحيطية بدرجة على اخذ مخاطر عال

لة بين المحاوالت ين باالبداع/ المفاضعناصر اساسية )اقرار مالحقة او عدم مالحقة المنافس

م من خالل مع المنافسين من اجل احتوائه اونداع والتطوير/ محاولــة التعو واالبالحقيقيــة في النم

ان مهارات المبادأة تاتي من  Birgitta, 2002, 5)واوضح) م(.ة معهاقامــة التحالفات االستراتيجي

ستمـرار القدرة على اال شركةيتيح لل لما ،خالل المشاركة واالستجابة للتغييرات البيئية واالنتباه لها

 ،ا.واضاف )السكارنةالفرص الناتجة عن التغييرات المحيطة بهدام وتحقيق العوائـد من استخ

( هي القدرة على ايجاد الفرص او تمييز الفرص عند القيام بتقديم المنتجات في السوق 81 ،2776

ويكون ذلك من خالل  ،دة فعل لالحداثوتكون االستجابة للتغييرات وعلى المدى الطويل كر

 ،2711،محمد وفتحيد )ـالي والسابق وفي المستقبل. واكالحصول على المعلومات عن الوضع الح

اذ المبادرة من خالل توقع واالستفادة من الفرص الجديدة ـاسي اتخـل على نحو اس( بانهـا تشمـ10

 والمشاركة في االسواق الناشئة.

 ويتضمن هذا المحور مايأتي: ي:التقن ابعاد االبداع -ثالثا

( ان االبداع يعد من العوامل Galanakis and Passey, 2001, 35يرى ) مفهوم االبداع التقني: .1

( Akerblom, 2002, 6)وأوضح . شركاتنجاح الطويل االمد لجميع الالمهمة والرئيسة لضمان ال

والتجاريـة بمـا فيها االستثمارات  ،لماليـةوا ،ةيوالمنظم ،العلمية التقنية بانه مجموعة من الخطوات

ات الجديدة او المحسنة من تقود الى تنفيذ العمليات والمنتجفي المعرفة الجديدة والتي تكون معدة ل

ة الحاصلة ة او االضافيرات الجذريافة التغييهو ك( 12 ،2771 ،)العبيديوأشار  الناحية التقنية.

اما  ،مما يسبب في الكفاية المتزايدة ،ة االنتاجمشكلة في عمليبيق معرفــة حل الفي استخدام او تط

ي منخفضة او في شكل التحسين النوع ة تكاليفو الخدمة المنتجة فيكون على هيئفي شكل المنتج ا

ل عملية تعلـم بشكـل جـوهري يشم في المنتـج او الخدمـة ويمكن عـد االبـداع التقنـي هـو

( بأنه نتيجة تطبيق 6 ،2776 ،)القريشي دواكر واالختيــار. االكتشـاف والتجـريب والتطـوي

معارف فنية او تقانية معترف بها ومعنى هذا ان كل جديد يقوم على معلومات غير دقيقة وبالتالي 

ً تقنياً.  ( بانه تقديم 87 ،2717 ،)الرحيم وحسن شاروايؤدي نتائج غير فعالة اليمكن عدها ابداعا

دة في ـمنتجات حالية او تصميم او ادخال عمليات واساليب وطرائق جديمنتجات جديدة او تحسين 

واضاف ة. ـة االنتاجيـات في العمليــاليب والعمليـق او االسـالعملية االنتاجية او تحسين الطرائ

تصميم وادخال عمليات  ( بانه تقديم منتجات جديدة او تحسين حالة او116 ،2711 ،)داود ومحمد

 .ب في العملية االنتاجيةييدة للعملية االنتاجية او تحسين الطرائق واالسالواساليب وطرائق جد

برزت في عصرنا الحديث زيادة في المنتجات وتنوعها الكبير وهو ما يسمى  انواع االبداع التقني: .2

ة زمنية تولد اساليب وطرائق وفي كل مرحل ،منتجات ففي كل يوم تتوالد منتجات جديدةبثورة ال
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ة بانواع االبداع التقني منذ بداية احثان الراء بعض الكتاب المتعلقديدة. وعند مراجعة البانتاجية ج

 ,Stoner ,et.al, 1996)عقد التسعينات من القرن العشرين والعقد االول من هذا القرن ومنهم: 

426) (Subramanian and Nilaktanta, 1997, 637) العامري18 ،1111 ،)السامرائي( )، 

 ( هي:10 ،2776 ،( )حسن21 ،2771،( )الراوي61 ،2772

 ويتضمن:  ابداع المنتج: .1

 تقديم منتج جديد. .أ

 تحسين منتج موجود ) المنتج الحالي(  .ب

 ويتضمن: ابداع العملية:  .2

 تصميم او استخدام عملية جديدة  .أ

 تحسين عملية موجودة ) العملية الحالية( .ب

كتاب السابقين والمتعلقة بانواع االبداع التقني واعتمادا على ماسبق يتفق الباحثان مع اراء ال

 والغراض هذا البحث سيتم اعتمادها والتي سوف نتاولها باختصار وكاالتي:

ونموها واستمرارها  شركاتالذي يحافظ على بقاء الاألساسية ان المنتج هو الركيزة المنتج:  ابداع .1

جديـدة تداًء من عملية البحث عن فـكرة ة يعد عمليـة معقدة وواسعة ابات الحديثشركوالمنتج في ال

 Russell and)ح ــه مـن السـوق. واوضن خروجقه ومتـابعة تحسينه وتطـويره لحيه وتسويالنتاج

Taylor, 2000, 187)  ان االفكار المعلقة بابداع المنتج يمكن الحصول عليها من مصادر عدة

ميدان العمل الزبائن ورجال البيع في  كأقسام البحث والتطوير وبحوث التسويق فضال عن مقترحات

( ان االبداع 222 ،2773 ،واشــار )نجموكذلك االستفادة من التقنية الجديدة.  شركةوالعاملين في ال

ل اهو جديد ويضيف قيمة اكبر واسرع وتقديم منتـج جديد افضـعلى التوصل الى م شركةهو قدرة ال

النه  شركاتوب من ال( بانه شي مطلMalee, 2005, 163وق. ويرى )من منتجات المنافسين في الس

على  شركاتن يؤدي الى نجـاح وتفوق الات الزبائن وبذلك فانـه يمكن اتجسيد لحاجات ورغب

ويستند ابداع المنتج على استراتيجية التمييز اذ تمتاز المنتجات بالجودة المناسبة وفي بقية  ،المنافسين

( ان ابداع المنتج هو 10 ،2776 ،واكد )حسناالخرون. ات التي ينتجها ـالمواصفات عن المنتج

جات الل تقديــم منتا من خييرات في بيئتهمع التغ شركاتئق التي تتكيف بموجبها الرااحدى الط

 ( ان ابـداع المنتـج11 ،2717،ار )الرحيـم وحســنرار. واشة باستمجديدة او تحسيــن منتجات قائم

 ائن.ات الزبع حاجات ورغباالشب جديدة اتن منتـجهو تقديم او تحسي

 وسنتناول انواع ابداع المنتج وكاالتي:

 تقديم منتج جديد  .أ
ة المنافسة العتبارات عديدة منها مواجهواق الى االسـ الى تقديم منتجات جديدة المنظمةى عتس

 ل نمومن اج زبائنات الومواكبة التطور التقني والسعي الشباع حاجات ورغب شركاتالحادة بين ال

المنتجات بان  (Darymple and Prsons, 2000, 219رى )وي ال.ا االعموبقائها في دني شركاتال

. واشار شركاتال من قبل الا اصتسويقهيتم ي ة جوهريا عن تلك التمختلفمنتجات ي الجديـدة ه

ـالك أو لالستهم إلى السوق لجذب االنتباه أو ( الى إن المنتج الجديد هو كل ما يقد116 ،2773،رـ)العم

 حاجة ال تتضمن المنتج الملموس فقط ولكنها كل ما يلبي رغبات الزبائن ويشبع حاجاتهم.يلبي طلب 

ً لبقبان تقدي (121 ،2771)محسن والنجار،واكد  ففي  المنظماتاء الكثير من م منتج جديد َيعد حاسما
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تراجع  المنظماتغلب ان ااتها فنتجوم بتغيير مقليلة تجرب أو تقـ منظمات د فيهالوقت الذي توج

ً للحيم منتيعد تقدي ة التغيير،وفي الصناعات سريع ا،منتجاته واضاف )الطويل  اة.ج جديد طريقا

ه أو تحسينه أو هو أي شيء يمكن تغييره أو إضافت( بان المنتج الجديد 88-81 ،2717 ،واسماعيل

ملموسة أو الخدمات وسة أو غير التطويره على مواصفات وخصائص المنتج سواء المادية الملم

ات الزبائن الحالية أو المرتقبة في قطاعات سوقية مستهدفة له ويؤدي إلى إشباع حاجات ورغبة المرافق

 أو السوق أو الزبائن. المنظمةويكون هذا المنتج جديداً على 

 )المنتج الحالي(تحسين منتج موجود  .ب
ذه ـج الحالي هو قرار تتخن تحسين المنتبأ (Peter and Donnelly, 2001, 99-100) رىـي

ت المطلوبة لعمل وإجراء التحسين قد تنشأ من الزبون، أما تنفيذ اإال إن المعلوم ،شركةا للاإلدارة العلي

واكد  .شركةات في الدد من االختصاصود بين عن المنتـج الحالي فيتطلب تنسيق الجهـقرار تحسي

ة تعديل أو تحسين لمواكب ـج الذي اجري عليـهك المنتهو ذل( ان المنتج المحسن 186، 2772 )البكري،

ات المنتجى تحسين وتطوير ( علـ18 ،2771 روش وعكروش،ــواشار)عك ،حاجـات ورغبات الزبــون

فسة الشديدة على البقاء واالستمرار في ممارسة أعمالها في ظل بيئة تتميز بالمنا شركةالحالية يساعد ال

 ،2778 و. واوضح )العلي،ة الُمتعلقـة بالبقاء والنمجييا اإلستراتفي تحقيق أهدافهـشركة وكذلك يساعد ال

ج يعني عملية إيجاد المفاهيم والتصاميم والبرامج للمنتجات التي ــ( إن تحسين وتطوير المنت121-128

هي تطوير المنتج الذي شركات التي تواجهها الومن التحديات  في تقديمها إلى السوق، شركةالترغب 

د ة التوريافسية كالتكلفة وسرعة وفاعليلدى الزبائن من حيث الكمية والجودة وعلى أسس تنا ضيُحقق الر

ين المنتج ـ( بأن عملية تحس88، 2717،ويرى )الطويل واسماعيل ن في الوقت المحدد لذلك.إلى الزبائ

ميزة./تنمية للقيام بدراسات تتعلق بـ )تقليل كلف إنتاج المنتج./تحقيق الجودة الم شركةة للتتيح الفرص

 القدرة على خدمة الزبائن(. 

فالعملية هي كل  ( وتعني التقدم إلى األمام،processأصــل كلمة العملية يرجع إلى ) ة:ابداع العملي  .2

( بان 81 ،2778 واشار )التك،ات مطلوبة. من تحويل المدخالت إلى مخرج شركةال هماتقوم ب

، مثل عمليات التشغيل، وفي إدارة الشركةخل إبداع العملية يظهر في صورة عمليات مطورة دا

 الموارد البشرية، أو المالية، ويركز هذا اإلبداع على تحسين الكفاءة والفاعليــة. واوضح )الالمي،

( بان العمليات يُقصد بها التسهيالت، المهارات، والتقانة المستخدمة إلنتاج المنتجات. 87 ،2776

إبداع العملية هو استثمار في موارد وكفاءات ومهارات  (80 ،2717،واشار )الطويل واسماعيل

الشركة التي تمكنها من تقديم تغييرات الكلفة في عمليات اإلنتاج، ولكن يقدم أيضاً تقانة جديدة تمكن 

فضالً عن إن إبداع العملية قد يشير إلى اإلبداع التقني المعتمد  من إنتاج منتج مختلف عن الموجود،

ر وهذا يعني إن إبداع العملية يعني التغيير التقني للعملية اإلنتاجية لتقديم على البحث والتطوي

 منتجات جديدة أو تحسين المنتجات الموجودة من اجل تحقيق متطلبات الزبائن. 

 وسنتناول انواع ابداع العملية وكاالتي: 

ملية ( بان تصميم العVonderembse and White, 1991, 136) رىـيتصميم عملية جديدة:  .أ

تصميم العملية بأنها  (Noori and Radford, 1995, 250) يوضح كيف يصنع المنتج. وعرف

مهمة اختيار وترتيب المعدات المطلوبة لعملية التحويل وتكامل قوة العمل و المصادر األخرى 

إلى أن تصميم العملية عند مستوى  (Slack, et.al, 1998, 105) وأشار مع المعدات.
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 تعني تصميم شبكة العمليات التي يحصل الزبون من خاللها على المنتجات،اإلستراتيجية 

راد ة واألفيات والتقنوأيضاً عند مستوى العملية فإنها تعني تنظيم تسهيالت مادية للعملي

ا عملية يطلق عليها اعادة هندسة بأنهـ (Harrington, et.al, 2000 , 176واوضح ) للعمليات.

 تقوم بتصميم العملية اول مرة.  شركةلطريقة نفسها اذا كانت اله استخداماالعملية بسبب 

ة ( بان تحسين العمليHumphrey, 1989, 512) رفـع )موجودة(: قائمة عملية إنتاجية تحسينب. 

ج ل إنتاج منتارسات، واألدوات، التي ينبغي أن تستخدم من اجوالمم والطرق، ةشير إلى األنشطي

 ي:ــاآلتمعين، ويتطلب إتمام التحسين 

 فهم الوضع الحالي لتطوير العملية. -

 تطوير رؤيا مستقبلية واضحة للعملية المطلوبة. -

 وضع قائمة لألنشطة المطلوب تنفيذها لتحسين العملية. -

 توفير الموارد الالزمة لتنفيذ الخطة. -

 السيطرة على التنفيذ. -

عملية يعني الدراسة النظامية بأن تحسين ال Krajewski and Ritzman, 1996, 116)واشار )

بأن تحسين العملية يهدف ( Evans, 1997, 430لنشاطات وانسياب كل عملية بهدف تحسينها. واضاف )

 الى انجاز مستوى عال ومستمر للجودة في اداء العملية.

 الجانب الميداني

 االتية: يتضمن هذا المبحث الفقرات

 يقدم تعريف مبسط عن الشركة المبحوثة.  1الجدول  :نبذة تعريفية عن الشركة  -اوالا 

 1الجدول 

 المبحوثة تعريف مبسط بالشركة 
 منتجات الشركة نبذة تعريفية عن الشركة

تأسست الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة 

على وفق قرار  8/3/1163في الموصل في 

 1110( لسنة 22قانون الشركات العامة رقم )

 المعدل.

 (.لرجالية /النسائية/ الوالديةانتاج األلبسة )ا .1

 .انتاج االقمشة القطنية والمخلوطة .2

 .الشاش .3

 .الباندج .1

 من اعداد الباحثانالمصدر: 
 

ا  ا للبحث -ثانيا  :اسباب اختيار الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة في الموصل ميدانا

للبحث وذلك السباب عديدة تم اختيار الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة في الموصل ميداناً 

 اهمها:

 تتوفر لدى الشركة امكانيات فنية وبشرية جيدة. .1

طبيعة تخصص الشركة تعني بإنتاج منتجات تمس حاجة الزبائن بكل فئاتهم العمرية ومن كال  .2

 الجنسين.

 الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركة إذ تعد من الشركات العريقة والرائدة في العراق. .3

ا   ف افراد العينةوص -ثالثا

يعرض وصفاً الفراد عينة البحث على وفق المركز الوظيفي والتحصيل الدراسي ومدة  2الجدول 

 الخدمة للمبحوثين في الشركة المبحوثة.
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 2الجدول 

 خصائص االفراد المبحوثين في الشركة المبحوثة 

 المركـــز الوظيفـــي

 إدارة دنيا إدارة وسطى إدارة عليا 

 % العدد % عددال % العدد
10 16.7 20 33.3 30 50 

 التحصيـــل الدراســـي

 ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم فني إعدادية

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
8 11.8 15 22.1 40 58.8 3 4.41 2 2.94 

 ةـــة بالشركـــالخدم مدة

 فأكثر -01 26-01 21-25 16-21 11-15 6-11 1-5

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
6 8.82 4 5.88 8 11.8 14 58.8 22 32.4 8 11.8 6 8.82 

 ان.ـــداد الباحثــاع: المصدر

المبحوثين إذ تبين ان االدارة العليا للشركة تمثل  المركز الوظيفي لالفراد 2الجدول  يظهر

من اجمالي افراد عينة 83.3%) )طى واالدارة الدنيا للشركة شكلت في حين ان االدارة الوس %16.7))

البحث . ويدل مؤشر المركز الوظيفي للمبحوثين على انهم كانوا من مختلف المستويات االدارية وهذا 

مؤشر حسن يشير الى عدم حصر االستبيان بمستوى إداري من دون الخر إذ تم الحصول على اراء 

ون ــ( منهم يحمل%88.1ل الدراسي إذ تبين أن )ـالتحصيويات االدارية. وتبين المدراء في مختلف المست

 فني فما فوق تمكنهم من فهم مكونات استمارة االستبانة والتعامل معا بشكل صحيح.ادة دبلــوم ــشه

ـم لديهم خبرة ( منه85.4%الى مدة خدمة الباحثين في الشركة إذ تبين ان ) 2كما يشير الجدول و

دة يكتسب من خاللها المدراء المعرفة والخبرة في كيفية التعامل مع ـن عشر سنوات وهي مألكثر م

المتغيرات المحيطة بهم واتخاذ القرارات المناسبة في مجالي استراتيجيات الريادة وابعاد االبداع 

 .يــالتقن

ا   في الشركة المبحوثةنيبين إستراتيجيات الريادة وأبعاد اإلبداع التقاختبار عالقات االرتباط  -رابعا
وتنص هذه الفرضية على أنه يتوقع وجود عالقة ارتباط ذو داللة  اختبار الفرضية الرئيسة األولى: .1

المبحوثة. ويبين  البداع التقني مجتمعة في الشركةمعنوية بين استراتيجيات الريادة مجتمعة وأبعاد ا

 .عالقات االرتباط المتعلقة بإختبار هذه الفرضية 3الجدول 

 0الجدول 

 متغيرات استراتيجيات الريادة مجتمعةبين  اإلحصائي لعالقات االرتباط تحليل النتائج 

 المبحوثة مجتمعة في الشركةابعاد االبداع التقني و

 المتغير التفسيري                    

 المتغير المستجيب

 

 استراتيجيات الريادة مجتمعة

 *0.807 ابعاد االبداع التقني مجتمعة 

P ≤ 0.05                         N=68                                              * 



 [831]                                    ....                                                 التقنــي الابــداع ابعــاد تعزيز في الريــادة استراتيجيــات دور

وابعاد االبداع مجتمعة استراتيجيات الريادة إلى وجود عالقة ارتباط معنوية بين  3يُشير الجدول 

وهو دليل ( 0.05) عند مستوى معنوية( *0.807مجتمعة، إذ بلغ المؤشر الكلي لمعامل االرتباط )التقني 

من اهتمامها  الشركة المبحوثةنه كلما ازدادت أعلى قوة العالقة بين المتغيرين إذ تشير هذه النتيجة إلى 

. ابعاد االبداع التقني مجتمعةوعملت على تحسينها كلما ساهم ذلك فيتعزيزمجتمعة استراتيجيات الريادة ب

( والتي أكدت على ان Histrich, et.al ,2005, 45وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في دراسة )

استراتيجيات الريادة لها القدرة على اجراء التغييرات السريعة المرتبطة بالصناعة وهيكلة السوق وتلبية 

حاجات ورغبات الزبائن والتقانة ومن شأنه ان يؤدي ذلك الى تعزيز ابعاد االبداع التقني للمنظمات، 

 المبحوثة. شركةوبهذا تقبل الفرضية االولى الرئيسة على مستوى ال

 اختبار الفرضيات الفرعية: .2

 ة االولىلفرعية االولى ضمن الفرضية الرئيساختبار الفرضية ا  .أ
رعية االولى على "يتوقع وجود عالقة االرتباط ذو داللة معنوية بين وتنص هذه الفرضية الف

عالقة ارتباط  1استراتيجيات الريادة مجتمعة وكل بعد من ابعاد االبداع التقني" وكما مبين في الجدول 

 بين استراتيجيات الريادة مجتمعة وكل بعد من ابعاد االبداع التقني .

 4الجدول 

 لعالقات االرتباط بين متغيرات استراتيجيات الريادة مجتمعة نتائج التحليل االحصائي 

 وكل بعد من ابعاد االبداع التقني في الشركة المبحوثة
 المتغير التفسيري                

 المتغير المستجيب

 استراتيجيات الريادة مجتمعة

 

ابعاد االبداع التقني 

 مجتمعة 

 *0.749 ابداع المنتج 

 *0.700 ابداع العملية 

 *0.807 المؤشر الكلي 

                                     *P ≤ 0.05                                                             N=68 

وجود عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجيات الريادة مجتمعة  1 يالحظ من معطيات الجدول

ابعاد االبداع التقني إذ بلغت المؤشر الكلي لمعامل االرتباط بين  باعتبارها متغير تفسيري وكل بعد من

 (.*0.807إستراتيجيات الريادة مجتمعة وأبعاد االبداع التقني مجتمعة )

اما فيما يتعلق بعالقة االرتباط بين إستراتيجيات الريادة وكل بعد من ابعاد االبداع التقني فيتضح 

ية بين إستراتيجيات الريادة مجتمعة وبعد ابداع المنتج باعتباره وجود عالقة ارتباط معنو 1من الجدول 

(. 0.05( وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوية )*0.749متغيراً مستجيباً إذ بلغت قيمة معامل االرتباط )

بإستراتيجيات الريادة مجتمعة سوف تسهم  في  تدل هذه النتيجة على ان زيادة اهتمام المنظمات المبحوثة

( 186، 2772ري،تفق هذه النتيجة مع رأي )البكـ. وتالمنتج من خالل تقديم منتج جديد بعد ابداع تحسين

والذي اشار فيه الى ان تقديم منتج جديد او تحسين المنتج القديم يتم من خالل ادخال تحسينات عليه او 

من العناصر المكونة  زيادة ادائه بشكل كبير فقد يتم تحسينه من خالل احداث تغييرات جزئية الى واحد

له . كما أوضحت نتائج التحليل االحصائي وجود عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجيات مجتمعة مع بعد 

ة. وبهذا (. وجـاءت هذه النتيجة متفق*0.700ابداع العملية تفسرها قيمة معامل االرتباط البالغـــــــة )

 المبحوثة. ية الرئيسة االولى على مستوى الشركةتقبل الفرضية الفرعية االولى المنبثقة من الفرض
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 ة االولىرعية الثانية ضمن الفرضية الرئيساختبار الفرضية الف .ب

وتنص هذه الفرضية على "توقع وجود عالقة ارتباط معنوية بين كل استراتيجية من 

ة ارتباط بين كل عالق 1استراتيجيات الريادة مع ابعاد االبداع التقني مجتمعة". وكما مبين في الجدول 

 استراتيجية من استراتيجيات الريادة مع ابعاد االبداع التقني مجتمعة.

 5الجدول 

 نتائج التحليل االحصائي لعالقات االرتباط بين كل استراتيجية من استراتيجيات الريادة

 مع ابعاد االبداع التقني مجتمعة في الشركة المبحوثة
 المتغيرالتفسيري

 

   المتغير المستجيب

 استراتيجيات الريادة

 االبتكار االبداع
االخذ 

 بالمخاطرة
 المبادأة التفرد

المؤشر 

 الكلي

ابعاد االبداع التقني 

 مجتمعة 
0.590* 0.564* 0.427* 0.474* 0.424* 0.805* 

P ≤ 0.05                                                                         N=68* 

الى وجود عالقة  1يشير الجدول  بين إستراتيجية اإلبداع وأبعاد اإلبداع التقني مجتمعة:العالقة  -

ارتباط معنوية بين استراتيجية االبداع بوصفه متغيرا تفسيريا وابعاد االبداع التقني مجتمعة بعدها 

 مات المبحوثة( إذ هذه النتيجة على ان زيادة اهتمام المنظ0.590متغيرا مستجيبا ، إذ بلغت قيمتها )*

بإستراتيجية االبداع سوف تسهم في تحسين ابعاد االبداع التقني مجتمعة عن طريق تبني افكار او 

اساليب جديدة في مجال تقديم منتوج جديد . وان اختيار االساليب واالفكار المناسبة لتقديم المنتجات 

 ك تلبية حاجات ورغبات الزبائن. الجديدة يسهم في تعزيز ابعاد االبداع التقني ومن ثم سوف يؤثر ذل

أشارت نتائج التحليل االحصائي وكما  اإلبتكار وأبعاد اإلبداع التقني مجتمعة: العالقة بين إستراتيجية -

ً وأبعاد  الى وجود عالقة ارتباط معنوية بين إستراتيجية 1في الجدول  اإلبتكار بعده متغيراً تفسيريا

(. وتؤكد 0.564*مستجيب تعكسها قيمة معامل االرتباط البالغة )اإلبداع التقني مجتمعة بوصفها متغير 

هذه النتيجة على ان اي ضعف في قدرة المنظمة على ان االبتكار سينعكس سلبا على تعزيز ابعاد 

 .االبداع التقني 

اوضحت نتائج التحليل  العالقة بين إستراتيجية األخذ بالمخاطرة وأبعاد اإلبداع التقني مجتمعة: -

الى وجود عالقة ارتباط معنوية بين إستراتيجية األخذ بالمخاطرة وابعاد  1ئي كما في الجدول االحصا

( وتعني هذه العالقة انه كلما زاد 0.427*االبداع التقني مجتمعة تفسرها قيمة معامل االرتباط البالغة )

المتقدم للمنظمة وتساهم  بإستراتيجية األخذ بالمخاطرة كلما ادى ذلك في تعزيز الموقع اإلداري اإلهتمام

بدرجة مهمة في تحقيق الميزة التنافسية ونجاحها اإلستراتيجي وكل ذلك سوف يؤثر في تعزيز ابعاد 

 االبداع التقني . وتفسر هذه النتيجة الى ان االخذ بالمخاطرة تسهم في تعزيز ابعاد االبداع التقني.

وجود عالقة ارتباط  1يتضح من الجدول  ني مجتمعة:العالقة بين إستراتيجية التفرد وأبعاد االبداع التق -

متغيرات  بعدَّهامعنوية بين استراتيجية التفرد بوصفها متغيرا تفسيريا وابعاد االبداع التقني مجتمعة 

(. وتدل هذه النتيجة على ان التفرد يستند على قدرة المنظمة في تقديم 0.474*مستجيبة بلغت قيمته )

 .دي في تعزيز اعاد االبداع التقني، وزيادة القناعة لدى الزبائن مما يؤزبائنلقيمة متميزة ومتفردة ل
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وجود عالقة  1يتضح من الجدول العالقة بين إستراتيجية المبادأة وأبعاد اإلبداع التقني مجتمعة:  -

ها ه متغير تفسيري وابعاد االبداع التقني مجتمعة باعتباربعدَ ارتباط معنوية بين استراتيجية المبادأة 

(. وتؤكد هذه النتيجة على ان 0.434*متغيرات مستجيبة تعكسها قيمة معامل االرتباط البالغة )

استراتيجية المبادأة تسعى الى االستجابة للتغييرات في البيئة من خالل الحصول على المعلومات عن 

 فــق هذه النتيجة معالوضع الحالي والسابق والمستقبل ويقود ذلك الى تعزيز ابعاد االبداع التقني. وتت

( والتي اوضح فيها ان منظمات االعمال تقوم باالستفادة من الفرص في 01، 2717ة )السكارنة، دراس

تقديم طرق جديدة للمنتجات والقيام بأعمال تنافسية من اجل مواجهة المنظمات المنافسة وكيفية تحسين 

 سوق.الموقع التنافسي لالستمرارية واالستجابة للتغييرات في ال

ا على ما تقدم وتأسيسـ تقبل الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة االولى على مستوى ا

 الشركة المبحوثة.

ا  لتقني مجتمعة في الشركة بين استراتيجيات الريادة مجتمعة وابعاد االبداع اتحليل االثر  -خامسا

 : المبحوثة

يتوقع وجود تأثير ذو داللة معنوية " على يةوتنص هذه الفرض: إختبار الفرضية الرئيسة الثانية .1

 المبحوثة". بين إستراتيجيات الريادة مجتمعة وأبعاد اإلبداع التقني مجتمعة في الشركة

تشير نتائج التحليل الى وجود تأثير ايجابي معنوي الستراتيجيات الريادة مجتمعة التي تمثل 

على  8تمثل المتغير المستجيب، يوضحها الجدول المتغير التفسيري في ابعاد االبداع التقني مجتمعة و

 النحو األتي:
 

 6الجدول 

 لتقني مجتمعة في الشركة المبحوثةفي ابعاد االبداع اات الريادة مجتمعة تأثير استراتيجي

المتغير التفسيري                     

 المتغير المستجيب

ةمجتمع إستراتيجيات الريادة  
R2 

F 

B0 B1  لجدوليةا  المحسوبة  

مجتمعة أبعاد اإلبداع التقني  0.783 
0.795 

(12,056)* 
0.626 142.025* 2.94 

* P≤0.05 N=68                     D. F =(1   ,   66) المحسوبة  t تشير إلى قيمة ) (  

الخاص بنتائج تحليل االنحدار وجود تأثير معنوي لمتغيرات استراتيجيات  8يتبين من الجدول 

إذ  جتمعة بوصفها متغيرات تفسيرية في ابعاد االبداع التقني مجتمعة بعِدها متغيرات مستجيبة.الريادة م

  ( عند درجتي حرية4( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )142.025( المحسوبة )Fبلغت قيمة )

( من %62.6( وهذا يعني ان )2R( )0.626وبلغ معامل التحديد )(.0.05( وبمستوى معنوية )1,66)

االختالفات المفسرة في أبعاد االبداع التقني مجتمعة تعود الى تأثير استراتيجيات الريادة مجتمعة ويعود 

الباقي الى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عليها، او انها غير داخلة في أنموذج االنحدار اصالً. 

( 11.046*( المحسوبة )Tن ان قيمة )( لها تبيT( واختبار )0.795( البالغة )B1ومن متابعة معامالت )

( ودرجتي 0.05( عند مستوى معنوية )1.658وهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها الجدولية البالغة )

( وهذه النتيجة تشير الى ان تحسين استراتيجيات الريادة تؤدي دورا بالغ االهمية في 1,66الحرية )

ضية الرئيسية الثانية والتي تنص على "يتوقع وجود عالقة وبذلك تتحقق الفر .تعزيز ابعاد االبداع التقني

 المبحوثة". تأثير معنوي الستراتيجيات الريادة مجتمعة في ابعاد االبداع التقني مجتمعة في الشركة
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 اختبار الفرضيات الفرعية .2

 ة الثانيةضمن الفرضية الرئيساالولى الفرعية  اختبار الفرضية .أ

ويبين وجود تأثير معنوي إستراتيجيات  0ة التي يعرضها الجدول اما عن عالقات األثر التفصيلي

 الريادة مجتمعة في كل بعد من ابعاد االبداع التقني وكما يأتي:

 7الجدول

 تأثير متغيرات استراتيجيات الريادة مجتمعة في كل بعد من ابعاد االبداع التقني 

 في الشركة المبحوثة
 المتغير التفسيري   

 بالمتغير المستجي

 2R مجتمعة إستراتيجيات الريادة
F               

0B 1B الجدولية المحسوبة 

أبعاد اإلبداع 

 التقني

 0.796 إبداع المنتج
0.823 

(11.750)* 
0.664 137.900* 2.94 

 0.672 إبداع العملية
0.695 

(7.869)* 
0. 483 60.391* 2.94 

* P≤0.05 N=68                            D. F =(1   ,  65)                                            المحسوبة t تشير إلى قيمة ) (  
 

وجود تأثير  0يتضح من الجدول  أثر متغيرات استراتيجيات الريادة مجتمعة في بعد ابداع المنتج: -

متغيراً  معنوي إلستراتيجيات الريادة مجتمعة بوصفها متغيرات تفسيرية في بعد إبداع المنتج بعِده

( وهي اكبر من قيمتها الجدولية 137.900*( المحسوبة والبالغة )Fمستجيباً ويدعم هذا التأثير قيمة )

(. وبلغ معامل التحديد 0.05وضمن مستوى معنوية ) )65 ,1)( عند درجتي حرية 2.94البالغة )

(2R( )0.664( وهذا يعني ان )من االختالفات المفسرة في بعد ابداع ال%66.4 ) منتج تفسرها

استراتيجيات الريادة مجتمعة ويعود الباقي الى متغيرات عشوائية اليمكن السيطرة عليها او انها غير 

( لها T( واختبار )0.823( والبالغة )1Bداخلة في أنموذج االنحدار اصالً. ومن متابعة قيمة معامل )

( عند مستوى 1.658البالغة ) ( اكبر من قيمتها الجدولية11.750*( المحسوبة )Tتبين ان قيمة )

(. تأكد وجود التأثير المعنوي للمتغير التفسيري )استراتيجيات 1,65( ودرجتي حرية )0.05معنوية )

 الريادة مجتمعة( في المتغير المستجيب )بعد ابداع المنتج(. 

تأثير  وجود 0يتضح من الجدول  أثر متغيرات إستراتيجيات الريادة مجتمعة في بعد ابداع العملية: -

معنوي الستراتيجيات الريادة مجتمعة بوصفها متغيرات تفسيرية في بعد ابداع العملية بعِده متغيراً 

( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة 60.391( المحسوبة والبالغة )Fمستجيباً ويدعم هذا التأثير قيمة )

( 2R( )0.483لغ معامل التحديد )(. وب0.05( وضمن مستوى معنوية )65 ,1( عند درجتي حرية )2.94)

( من االختالفات المفسرة في بعد ابداع العملية تفسرها استراتيجيات الريادة %48.3وهذا يعني ان )

مجتمعة ويعود الباقي الى متغيرات عشوائية اليمكن السيطرة عليها او انها غير داخلة في أنموذج 

( T( لها تبين ان قيمة )T( واختبار )0.695بالغة )( وال1Bاالنحدار اصالً. ومن متابعة قيمة معامل )

( ودرجتي 0.05( عند مستوى معنوية )1.658( اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )7.869*المحسوبة )

يري )استراتيجيات الريادة مجتمعة( في المتغير (. تأكد وجود التأثير المعنوي للمتغير التفس65 ,1حرية )

المنبثقة عن  االولى يمكن قبول الفرضية الفرعية اا مع ما تقدماتساق ملية(.بعد ابداع العالمستجيب )
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ة الثانية والتي تنص على "يتوقع وجود عالقات تأثير معنوية بين استراتيجيات الريادة الفرضية الرئيس

 المبحوثة".  الشركةمجتمعة وكل بعد من ابعاد االبداع التقني في 

عالقات األثر  بهدف الوقوف على نية ضمن الفرضية الرئيسة الثانية:ب. اختبار الفرضية الفرعية الثا

يبين تأثير كل استراتيجية من استراتيجيات الريادة مع ابعاد الذي و 6الجدول  تم اعدادالتفصيلية 

 االبداع التقني مجتمعة وكما يأتي:

 

 8الجدول 

 االبداع التقني مجتمعة تأثير متغيرات كل استراتيجية من استراتيجيات الريادة مع ابعاد

 في الشركة المبحوثة

 مستجيبالمتغير ال                  

 ري                     تفسيالمتغير ال

 2R مجتمعة ابعاد االبداع التقني
F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

ستراتيجيات إ

 الريادة

 0.394 االبداع
0.294 

(3.861)* 

0.656 26.121 2.94 

 -0.061 االبتكار
0.018- 

(0.181-)* 

 0.383 االخذ بالمخاطرة
0.195 

(3.391)* 

 0.286 التفرد
0.298 

(2.857)* 

 0.219 المبادأة
0.190 

(2.183)* 

* P≤0.05        N=68                    D. F =(5    ,   62) t                                          المحسوبة لى قيمةتشير إ ) (  
 

 

وجود تأثير معنوي  6يتضح من الجدول  تأثير استراتيجية االبداع في ابعاد االبداع التقني مجتمعة:  -

الستراتيجية االبداع بوصفه متغير تفسيري في ابعاد االبداع التقني مجتمعة بعدها متغير مستجيب ويدعم 

( عند 2.94ن قيمتها الجدولية البالغة )( وهي اكبر م26.121( المحسوبة والبالغة )Fهذا التأثير قيمة )

( من االختالفات المفسرة في ابعاد االبداع التقني يفسرها %56.2( وهذا يعني ان )62 ,5درجتي حرية )

استراتيجية االبداع ويعود الباقي الى متغيرات عشوائية اليمكن السيطرة عليها او انها غير داخلة في 

( لها تبين ان قيمة T( واختبار )0.294( والبالغة )1Bة قيمة معامل )أنموذج االنحدار اصالً. ومن متابع

(T*( المحسوبة )0.05( عند مستوى معنوية )1.658( اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )3.861 )

( والتي تؤكد فيها ان الهدف من Roger, 2002,8-9(. وتتفق مع دراسة )5,62ودرجتي حرية )

ا ـتـأسيسو منظمةاد الطرق الخاصة بالنمو والبقاء المستمر وتحقيق الفوائد للاستراتيجية االبداع هو ايج  ا

استراتيجية االبداع( في المتغير المستجيب معنوي للمتغير التفسيري )تبين وجود التأثير ال على ماتقدم

 نية.)ابعاد االبداع التقني مجتمعة(، وعليه تقبل الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الرئيسة الثا

وجود تأثير معنوي  6يتضح من الجدول  تأثير استراتيجية االبتكار في ابعاد االبداع التقني مجتمعة: -

الستراتيجية االبتكار بوصفه متغير تفسيري في ابعاد االبداع التقني مجتمعة بعدها متغير مستجيب 

تها الجدولية البالغة ( وهي اكبر من قيم26.121( المحسوبة والبالغة )Fويدعم هذا التأثير قيمة )

( من االختالفات المفسرة في ابعاد االبداع %56.2( وهذا يعني ان )62 ,5( عند درجتي حرية )2.94)
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التقني يفسرها استراتيجية االبتكار ويعود الباقي الى متغيرات عشوائية اليمكن السيطرة عليها او انها 

( t( واختبار )0.181-) ( والبالغة1Bمة معامل )غير داخلة في أنموذج االنحدار اصالً. ومن متابعة قي

( عند مستوى 1.658( اقل من قيمتها الجدولية البالغة )0.181-*( المحسوبة )tلها تبين ان قيمة )

ا على ماتقدم(. 5,62( ودرجتي حرية )0.05معنوية ) تأكد وجود تأثير معنوي للمتغير  وتأسيسا

ير المستجيب )ابعاد االبداع التقني مجتمعة(، وعليه تقبل التفسيري )استراتيجية االبتكار( في المتغ

 الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانية.

وجود تأثير  6يتضح من الجدول  تأثير استراتيجية االخذ بالمخاطرة في ابعاد االبداع التقني مجتمعة:  -

ابعاد االبداع التقني مجتمعة بعدها متغير معنوي الستراتيجية االخذ بالمخاطرة بوصفه متغير تفسيري في 

( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة 26.121( المحسوبة والبالغة )Fمستجيب ويدعم هذا التأثير قيمة )

( من االختالفات المفسرة في ابعاد االبداع %56.2( وهذا يعني ان )5,62( عند درجتي حرية )2.94)

بالمخاطرة ويعود الباقي الى متغيرات عشوائية اليمكن السيطرة عليها  التقني يفسرها استراتيجية االخذ

( واختبار 0.195( والبالغة )1Bاو انها غير داخلة في أنموذج االنحدار اصالً. ومن متابعة قيمة معامل )

(T( لها تبين ان قيمة )T( المحسوبة )*عند مستوى 1.658( اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )3.391 )

( الرغبة في Dess, et.al, 2007, 253(. وتتفق مع دراسة )5,62( ودرجتي حرية )0.05نوية )مع

لعمل بجرأة من دون معرفة الحصول على الفرص على الرغم من عدم التأكد الذي يحيط به اي انجاز ا

خذ تأكد وجود التأثير المعنوي للمتغير التفسيري )استراتيجية اال وتأسيسا على ماتقدم. النتائج

بالمخاطرة( في المتغير المستجيب )ابعاد االبداع التقني مجتمعة(، وعليه تقبل الفرضية الفرعية الثالثة 

 ة الثانية.من الفرضية الرئيس

وجود تأثير معنوي  6يتضح من الجدول  تأثير استراتيجية التفرد في ابعاد االبداع التقني مجتمعة: -

في ابعاد االبداع التقني مجتمعة بعدها متغير مستجيب الستراتيجية التفرد بوصفه متغير تفسيري 

( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة 26.121( المحسوبة والبالغة )Fويدعم هذا التأثير قيمة )

( من االختالفات المفسرة في ابعاد %56.2( وهذا يعني ان )62 ,5( عند درجتي حرية )2.94)

لتفرد ويعود الباقي الى متغيرات عشوائية اليمكن السيطرة عليها االبداع التقني يفسرها استراتيجية ا

( 0.298( والبالغة )1Bاو انها غير داخلة في أنموذج االنحدار اصالً. ومن متابعة قيمة معامل )

( 1.658( اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )2.857*( المحسوبة )T( لها تبين ان قيمة )Tواختبار )

ا (. 5,62( ودرجتي حرية )0.05)عند مستوى معنوية  تأكد وجود التأثير  على ماتقدم وتأسيسا

المعنوي للمتغير التفسيري )استراتيجية التفرد( في المتغير المستجيب )ابعاد االبداع التقني 

 ة الثانية.فرعية الرابعة من الفرضية الرئيسمجتمعة(، وعليه تقبل الفرضية ال

وجود تأثير معنوي   6يتضح من الجدول  اد االبداع التقني مجتمعة:تأثير استراتيجية المبادأة في ابع -

الستراتيجية المباداة بوصفه متغير تفسيري في ابعاد االبداع التقني مجتمعة بعدها متغير مستجيب ويدعم 

( عند 2.94( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )26.121( المحسوبة والبالغة )Fهذا التأثير قيمة )

( من االختالفات المفسرة في ابعاد االبداع التقني يفسرها %56.2( وهذا يعني ان )62 ,5ي حرية )درجت

استراتيجية المبادأة ويعود الباقي الى متغيرات عشوائية اليمكن السيطرة عليها او انها غير داخلة في 

( لها تبين ان قيمة Tار )( واختب0.190( والبالغة )1Bأنموذج االنحدار اصالً. ومن متابعة قيمة معامل )

(T( المحسوبة )*ودرجتي 0.05( عند مستوى معنوية )1.658( اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )2.183 )
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ا على ماتقدم(. 62 ,5حرية ) المبادأة( تأكد وجود التأثير المعنوي للمتغير التفسيري )استراتيجية  وتأسيسا

ي مجتمعة(، وعليه تقبل الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية ابعاد االبداع التقنفي المتغير المستجيب )

 الرئيسية الثانية. 

ا ـاقواتســ  تقبل الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها. على ماتقدم ـا

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -اوالا 

ً وحيوياً، فه .1 ً مهما على تعزيز قدرتها التنافسية  يساعد الشركةو تعتبر استراتيجيات الريادة مفهموما

وزيادة حصتها السوقية من خالل تطبيقها لهذه االستراتيجيات، ومن ثم االنتقال الى مجال المنافسة 

 .الدولية

المبحوثة عدداً من االبداعات ففي مجال ابداع المنتج يتم تقديم منتجات جديدة وتحسين  حققت الشركة .2

 ابداع العملية تم تصميم بعض العمليات الجديدة وتحسين العمليات القائمة. منتجات قائمة، وفي مجال

إن تعزيز فاعلية إستراتيجيات الريادة وممارستها من قبل إدارة الشركة على نحو سليم سينعكس  .3

 ، ابداع العملية على التوالي.ق ابداع المنتجعلى زيادة قدرتها في تعزيز ابعاد االبداع التقني عن طري

مجتمعة ابعاد االبداع التقني مجتمعة، وجود عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجيات الريادة  تحقق .1

تحقق وجود عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجيات الريادة مجتمعة وكل بعد من ابعاد االبداع و

ادة استراتيجيات الريوجود عالقة ارتباط معنوية بين كل استراتيجية من  التقني، فضال عن تحقق

 .المعتمدة في الدراسة وابعاد االبداع التقني مجتمعة

تحقق وجود تأثير معنوي لمتغيرات استراتيجيات الريادة مجتمعة بوصفها متغيرات تفسيرية في  .1

تحقق وجود تأثير معنوي بين استراتيجيات ، وابعاد االبداع التقني مجتمعة بًعدها متغيرات مستجيبة

تحقق وجود تأثير معنوي بين كل ، فضال عن بعاد االبداع التقنيالريادة مجتمعة وكل بعد من ا

 استراتيجية من استراتيجيات الريادة مع ابعاد االبداع التقني مجتمعة.

 التوصيات  -ثانيا

. بإستراتيجيات الريادة لما لها من دور في تعزيز ابعاد االبداع التقني زيادة اهتمام الشركة المبحوثة .1

لى الشركة عقد الندوات واقامة الدورات التدريبية في مجال استراتجيات ولتفعيل ذلك نقترح ع

 .الريادة وبالتعاون مع كلية االدارة واالقتصاد في جامعة الموصل

المبحوثة بأبعاد االبداع التقني كونه من االدوات االساسية التي تساعدها ة شركزيادة اهتمام ادارات ال .2

تجات القائمة، فضالً عن تصميم العمليات الجديدة وتحسين في تقديم منتجات جديدة وتحسين المن

. عمليات موجودة حتى تتمكن من التكيف مع مخرجات التطور التقاني والمنافسة الحادة باألسواق

ولتفعيل ذلك نقترح على الشركة التعرف على مخرجات التطور التقني في مجال تصميم المنتجات 

يم الجديدة للمنتجات والعمليات بما يحقق اهداف الشركة والعمليات والعمل على ادخال التصام

 بفاعلية. 

عالقة االرتباط والتأثير( المبحوثة على العالقة ) الشركةتعميق الوعي لدى المدراء والعاملين في  .3

ولتفعيل ذلك نقترح على الشركة دراسة هذه العالقة  بين استراتيجيات الريادة وابعاد االبداع التقني.

باستمرار وتدريب المختصين في الشركة على كيفية احتساب عالقات االرتباط والتاثير وتحديدها 
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بين استراتجيات الريادة واالبداع التقني واالستفادة من النتائج المتعلقة بها لتطوير عمل الشركة في 

 هذا المجال. 

 عن مفهوم وابعاد المبحوثة زيادة االهتمام بمفهوم استراتيجيات الريادة فضالً  على ادارة الشركة .1

ولمة االبداع التقني لما ذلك من إسهام وتعزيز ونمو المنظمات في اسواق المنافسة الشديدة. 

الدورتفعيل ذلك نقترح زيادة المعرفة لدى العاملين في الشركة عن استراتجيات الرايدة واالبداع 

 بية في هذا المجال. التقني وذلك من خال عقد الندوات والمؤتمرات واقامة الدورات التدري

التركيز على االبتكار للعاملين من خالل عقد الندوات واللقاءات ومناقشة القضايا المرتبطة بالعمل  .1

 واالستفادة من افكارهم وارائهم والمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.

 رالمصاد

 العربية باللغة المصادر -والا ا
 جامعة الموصل. والنشر، دار الكتب للطباعة ،1التسويق، ط ، إدارة2772البكري، ثامر ياسر، .1

، دور االدارة الذاتية في تعزيز االبداع العضاء الهيئة التدريسية في جامعة 2778التك، اسيل زهير امين،  .2

 )غير منشورة(، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل. الموصل، رسالة ماجستير

رة االستراتيجية"، قسم الترجمة بدار الفاروق، دار ، "االدا2776ام روبرت، كراج، سي جيمس،  جرنت، .3

 الفاروق للنشر والتوزيع، الناشر االجنبي كوجانبيدج، القاهرة، مصر. 

في بعض كليات  ، تحليل عالقة بيئة العمل مع االبتكار: "دراسة استطالعية2777الجنابي، محمد حسين،  .1

 االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد.الهندسة العراقية"، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية 

، إثراء للنشر 1، ط"استراتيجيات االدارة المعرفية في منظمات االعمال"، 2776حسن، حسين عجالن،  .1

 .والتوزيع، عمان، االردن

، إثراء للنشر والتوزيع، 1، "مبادئ ادارة االعمال"، ط2776حمود، خضير كاظم واللوزي، موسى سالمة،  .8

 عمان، االردن.

، دار ومكتبة الحامد 1، "ادارة االبداع واالبتكار في منظمات االعمال"، ط2711عاكف لطفي،  ه،خصاون .0

 للنشر والتوزيع، عمان، االردن. 

، " االدارة الحديثة: نظرات واستراتيجيات ونماذج حديثة"، 2771الخطيب، احمد ومعاينة، عادل سالم،  .6

 ، االردن. ، جدادرا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، عمان1ط

المظلة واالصول والقيمة"، بحث مقدم الى المؤتمر  ، "الريادة االستراتيجية:2771الخفاجي، نعمة عباس،  .1

العلمي الرابع لجامعة فالدلفيا والمقام تحت شعار "استراتيجيات االعمال في مواجهة تحديات العولمة"، 

 عمان، االردن.

، " اثر الرضا الوظيفي في االبداع وعالقتهما بالمؤهل 2711داود، كوثر كامل ومحمد، ايمان عبد الرضا،  .17

العلمي الصحاب القرار من التدريسين في كليات ومعاهد هيئة التعليم التقني"، مجلة التقني، المجلد الرابع 

 والعشرون، العدد التاسع. 

ة الرافدين، المجلد ، "االبداع والسلوك االبداعي للعاملين في المنظمة"، مجلة تنمي1161الدهان، اميمة،  .11

 . 28، العدد 11

، "االدارة االستراتيجية": مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية"، دار اليازوري 2771الدوري، زكريا مطلك،  .12

 للنشر والتوزيع، عمان، االردن.
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، "عوامل البيئة الداخلية وبيئة المهمة وتأثيرها في االبداع التقني" 2771الراوي، صفوان ياسين حسن،  .13

اسة استطالعية الراء المدراء في عينة من الشركات الصناعية / نينوى، رسالة ماجستير، كلية االدارة /در

 واالقتصاد، جامعة الموصل.

أثر ابداع العملية في تصميم المنتج/ دراسة حالة في الشركة العامة  ،2717الرحيم، اياد محمود وحسن، دنيا، .11

 علوم االدارية، المجلد السابع، العدد السابع والعشرون.للصناعات الكهربائية، المجلة العراقية لل

، "االدارة االستراتيجية": مدخل تكاملي"، دار 2776صالح عبد الرضا وجالب، امسانددهش،  رشيد، .11

 المناهج للنشر والتوزيع، عمان، االردن.

يجية االبداع في ، اثر التكنولوجيا والبحث والتطوير واسترات1111السامرائي، سلوى هاني عبد الجبار،  .18

دراسة ميدانية في شركات القطاع الصناعي )االشتراكي والمختلط( ، اطروحة دكتوراه في  االبداع التقني،

 ادارة االعمال، غير منشورة ، كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.

التوزيع، عمان، ، دار المسيرة للنشر و1، الريادة وادارة منظمات االعمال، ط2776السكارنة، بالل خلف،  .10

 االردن.

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن.2، الريادة وادارة االعمال، ط2717السكارنة، بالل خلف،  .16

دراسة  ، تصميم وتحسين عمليات االنتاج واثرهما في اداء العمليات:2711الشهواني، والء حازم،  .11

مات الطبية في نينوى، رساله ماجستير، كلية االدارة استطالعية في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلز

 واالقتصاد، جامعة الموصل.

بحث استكشافي  -)االنماط الريادية وعالقتها ببعض الخصائص الشخصية 2770صالح، احمد علي،  .27

 ميداني(، بحث مقدم الى مؤتمر اتحاد رجال االعمال العراقيين المنعقد في بغداد.

مدخل معاصر لدعم القرارات في البيئة -، " المحاسبة االدارية االستراتيجية2777صالح، سمير ابو الفتوح،  .21

 ، كلية التجارة، المنصورة، مصر. 1التنافسية"، ط

، العالقة بين انواع االبداع التقني وابعاد الميزة 2717الطويل، اكرم احمد واسماعيل، رغيد ابراهيم،  .22

الفراد العاملين في مجموعة مختارة من الشركات الصناعية التنافسية /دراسة استطالعية الراء عينة من ا

 في محافظة نينوى، المجلة العراقية للعلوم االدارية، المجلد السابع، العدد السادس والعشرين. 

، "عالقات االرتباط والتأثير استراتيجيات الريادة وابعاد اداء 2711الطويل، اكرم احمد واغا، احمد عوني،  .23

من وجهة نظر العاملين في الوحدة الريادية للشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات العمليات دراسة 

 الطبية في نينوى، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الخامس لجامعة واسط .

، االبداع التكنولوجي: اطار عام، المؤتمر العلمي السنوي الثاني، كلية 2772العامري، صالح مهدي محسن،  .21

 لوم االدارية، جامعة الزيتونة، عمان، االردن. االقتصاد والع

دراسة تحليلية الراء –، االبداع التقني واثره في تحقيق الميزة التنافسية 2771العبيدي، بشار محمد خليل،  .21

 عينة من مديري المنظمات الصناعية، رسالة ماجستير. كلية االدارة واالقتصاد، جامعة المستنصرية .

المنتجات الجديدة: مدخل استراتيجي متكامل  ، تطوير2771 روش، سهير نديم،عكروش، مامون نديم وعك .28

 ، دار وائل للنشر، عمان، االردن. 1وعصري، ط

، دار وائل للنشر والتوزيع، 2، ادارة االنتاج والعمليات، مدخل كمي، ط2778محمد،  العلي، عبد الستار .20

 عمان،

 ار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، االردن.، د1، مبادئ التسويق، ط2773العمر، رضوان محمود،  .26

، االدارة االستراتيجية 2712هاشم فوزي،  العيساوي، محمد حسين والعارضي، جليل كاظم والعبادي، .21

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، االردن. ،1مدخل الدارة المنظمات في االلفية الثالثة، ط - المستدامة
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االبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز تنافسية المؤسسات االقتصادية، مجلة علوم ، 2776القريشي، محمد،  .37

 الجزائر.  -جامعة محمد خيضر بسكرة -، السنة الخامسة، قسم علوم التسيير20انسانية، العدد

، ترجمة سرور علي سرور، دار المريخ لنشر، الرياض، 1، "اساسيات التسويق"، ط2771كوتلر، فيليب،  .31

 بية السعودية.المملكة العر

، دار الثراء للنشر والتوزيع، 1، تقنيات ونظم معاصرة في ادارة العمليات، ط2776الالمي، غسان قاسم،  .32

 عمان، االردن. 

، علم الكتب 1المفاهيم والنماذج والمداخل العلمية، ط ، الريادة في االعمال:2771مبارك، مجدي عوض،  .33

 الحديث للتشر والتوزيع، عمان، االردن. 
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