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Abstract 
The research aims to define the role of strategic Renewal in promoting 
organizational Innovation among a selected sample of employees of the 
General Company for the manufacture of medicines and medical supplies in 
Samarra, The research problem revolves around the difficulty of the success 
of the competitive scene due to the rapid developments in the contemporary 
business environment. A hypothetical scheme has been adopted through 
which the research objectives and hypotheses were defined and the 
descriptive and analytical method was used in order to reach the results. 
The questionnaire was one of the statistical methods used to collect data and 
information related to the field aspect of the research, The views of (25%) 
of the employees of the mentioned company were explored, and the research 
came out with a set of conclusions and recommendations, one of the most 
important of which was the more the company directed the research sample 
to adopt the strategic renewal whenever it contributed to enhancing the 
company's capabilities to provide better products to its customers. 
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دراسة  - التجديد اإلستراتيجي في تعزيز اإلبداع التنظيمي دور

الشركة العامة لصناعة  فيمن الموظفين تحليلية آلراء عينة 

 األدوية في سامراء
 

 
 3هادي مران احمد العيساوي  ؛2 سيف محمد اسماعيل؛ 1 ايمان موفق عمر
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  ؛28/7/2020: القبول؛ 2/6/2020: التعديل والتنقيح؛ 2/5/2020 : االستالمتاريخ المقالة: 
 .1/9/2020: النشر 
 

 المستخلص
لدى عينة مختارة من موظفي  التجديد اإلستراتيجي في تعزيز اإلبداع التنظيمي دورإلى تحديد  البحثهدف ي
البحث بصعوبة نجاح المشهد ، وتتمحور مشكلة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في سامراء شركةال

د مخطط افتراضي ااعتمقد تم ، و التنافسي بسبب التطورات المتسارعة التي تشهدها بيئة األعمال المعاصرة
النتائج،  بلوغ إلىأجل  التحليلي منالوصفي و وفرضياته واستخدم المنهج  البحثحددت من خالله أهداف 
في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب أحد الوسائل االحصائية المستخدمة وكانت استمارة االستبانة 

 للبحث،ميداناً  العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في سامراء شركةال، وجرى اختيار للبحثالميداني 
 بجملة من االستنتاجات والتوصيات البحثوخرج ، الشركة المذكورة( من موظفي %25وتم استطالع آراء )

كان من أهمها كلما زاد توجه الشركة عينة البحث إلى تبني التجديد اإلستراتيجي أسهم ذلك في تعزيز قدرات 
 الشركة على تقديم منتجات أفضل لزبائنها .

 
 الكلمات المفتاحية

 . التجديد االستثماري  التجديد اإلستراتيجي، اإلبداع التنظيمي ، 
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 :مقدمة
إن التغيرات التي تشـــهدها بيئة األعمال والمتم لة بالتطورات التكنولوجيا واالقتصـــادية ومـــدة المنافســـة 

أمام المنظمات التي تمنعها من تحقيق أهدافها، فهي بأمس الحاجة  بين المنظمات كلها تحديات تقف عائقاً 
إلى تبني مفاهيم جديدة أك ر مقدرة على مواجهه ما تفرضـــــه البيئة من تحديات، إذ يعد التجديد اإلســـــتراتيجي 

يئة أحد أهم الخيارات اإلستراتيجية التي تتبناها المنظمات من أجل تحقيق التكيف واالستجابة مع متطلبات الب
الخارجية، وذلك من خالل اســتكشــاف الفرم المتاحة ومن سم اســت مارها في الوقت نفســه، وهذا العمل يســهم 
في نجاح المشهد التنافسي للشركة ويمكنها من دخول أسواق جديدة وتقديم منتجات متميزة تساعد على تغيير 

 صورة المنظمة من الوضع الحالي إلى وضع مرغوب فيه مستقبال.

المنطلق فإن التجديد اإلســــتراتيجي يعمل على تغيير مســــارات واتجاهات المنظمة من خالل  ومن هذا
تحويل نواياها اإلســــــتراتيجية إلى قدرات تنظيمية تمكنها من تقديم منتج ذي ايمة عالية يكســــــب الشــــــركة ميزة 

عامال مهما في تنافســـــــية مســـــــتدامة تزيد من قدرتها على تجاوز مختلف التهديدات البيئية، فضـــــــال عن كونه 
تحقيق اإلبداع التنظيمي الذي يشــــجع الروح المعنوية للعاملين، ويعزز الرضــــا الوظيفي الذي يســــهم في نجاح 

 الشركة وبقائها أطول فترة ممكنة. 

 ولالمبحث ال 
 منهجية البحث الميدانية

ومــــــدة المنافســــــة بين التطورات المتســــــارعة التي تشــــــهدها بيئة األعمال المعاصــــــرة ن إ: البحثأوال: مشــــــكلة 
المنظمات في األسواق المحلية والعالمية تعد من اهم التحديات التي تلقي بضاللها على المنظمات االنتاجية، 
فهي بأمس الحاجة إلى تبني اســـــتراتيجيات جديدة تســـــتطيع من خاللها الحفاه على موقعها التنافســـــي، حيث 

ضــــــرورة حاســــــمة لنقل المنظمات إلى واقع مليء باإلسارة يعد التجديد اإلســــــتراتيجي ليس خيارا طو يا بل هو 
ن مشكلة إومن خالل ما تقدم ف .والجودة والمنافسة من أجل تحقيق اإلبداع التنظيمي ونجاح المشهد التنافسي

ويمكن توضـــيح  ؟التجديد اإلســـتراتيجي في تعزيز اإلبداع التنظيمي دورتتبلور من خالل التعرف على  البحث
 تية:التساؤالت اآلخالل ب مشكلة البحث من

 ه؟أبعادو  التجديد اإلستراتيجيهل هناك تصور واضح لدى المنظمة المبحوسة عن  .1
 ساليبه؟أهميته و أ و  اإلبداع التنظيميهل هناك تصور واضح لدى المنظمة المبحوسة عن مفهوم  .2
 ؟التجديد اإلستراتيجي واإلبداع التنظيمي أبعاداالرتباط بين كل من  ةما طبيعة عالق .3

 ؟التجديد اإلستراتيجي واإلبداع التنظيمي أبعاداألسر بين كل من  ةما طبيعة عالق .4
 ثانيًا: أهمية البحث
 من خالل النقاط اآلتية:البحث  تتجسد أهمية

ترســــــــيد االعتقاد لدى القيادات اإلدارية في الشــــــــركة المبحوسة بشــــــــكل خام ونظيراتها على مســــــــتوى  .1
  بأهمية التجديد اإلستراتيجي ودوره الفاعل في تحقيق اإلبداع التنظيمي . بشكل عام الشركات
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حداسة الموضــــوع الذي تناول متغيرين هما )التجديد اإلســــتراتيجي واإلبداع التنظيمي( واللذين يعدان من  .2
 المواضيع الحدي ة في أدبيات اإلدارة اإلستراتيجية المعاصرة والسلوك التنظيمي .

حوسة من اســـــــتغالل الفرم المتاحة وتحقيق التكييف مع البيئة الخارجية لضـــــــمان تمكين الشـــــــركة المب .3
 .النجاح المستدام  
 ثالثًا: أهداف البحث

يتم ل الهدف الرئيس للبحث  في دور التجديد اإلســـــــــتراتيجي في تعزيز اإلبداع التنظيمي، فضـــــــــال عن 
 األهداف الفر ية التي تتم ل باآلتي :

 . اياس مدى تطبيق التجديد اإلستراتيجي في الشركة عينة البحث .1

تحديد الفجوة بين الفلســــــــفة النظرية والواقع العملي لمخرجات الشــــــــركة عينة البحث والتي تســــــــعى إلى  .2
 . الوصول إلى موقع متميز بين الشركات المنافسة

 لبحث .تحديد طبيعة عالقة االرتباط واألسر بين المتغيرات في الشركة عينة ا .3

 تحديد درجة أهمية كل بعد من أبعاد التجديد اإلستراتيجي في تعزيز اإلبداع التنظيمي . .4

 رابعًا: مخطط البحث وفرضياته
في ضــــــــــوء مشــــــــــكلة البحث الحالية وبعد التعرف على إطارها النظري ومضــــــــــامينها الميدانية تم بناء 

ات المبحوسة، فضــــــــــال عن توضــــــــــيح األبعاد أنموذج افتراضــــــــــي يعكس طبيعة العالقات المنطقية بين المتغير 
 الفر ية لتلك المتغيرات وتأسيرها في المنظمة المبحوسة مع مراعاة إمكانية اياس هذه المتغيرات .    

 

 مخطط البحث الفرضي :(1الشكل )
 
 

اإلستراتيجيالتجديد   

 التجديد االستكشافي

 التجديد االستثماري 

التنظيمي اإلبداع  
 

 القدرة على اتخاد القرار

التغييرالقدرة على   

 

االتصالالقدرة على   

 عالقة تأثير 

 عالقة االرتباط
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 فرضيات البحث
سبات العالقة اإلحصــــــــــــائية إبهدف االفتراضــــــــــــي اســــــــــــتنادًا إلى المخطط البحث تم تحديد فرضــــــــــــيات 

 وتفرعاتها:
التجديد اإلســـــــتراتيجي واإلبداع داللة معنوية بين أبعاد  : توجد عالقة ارتباط  ذاتالفرضيييييية الرايسييييية االولى

  التنظيمي على المستوى الكلي وعلى مستوى األبعاد الفر ية.

اإلبداع في تعزيز  التجديد اإلســــــــــــــتراتيجييوجد تأسير ذو داللة معنوية ألبعاد  الفرضيييييييييية الرايسييييييييية الثانية:
 الفر ية.التنظيمي على المستوى الكلي وعلى مستوى األبعاد 

 حدود البحث :خامساً 
الشـــركة العامة لصـــناعة األدوية والمســـتلزمات الطبية في الحدود البشـــرية: مـــملت مجموعة من موظفي  .1

 . سامراء
 .  الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في سامراءالحدود المكانية:  .2

 .15/3/2020ولغاية  2020 /1/2الحدود الزمانية: والتي امتدت للفترة من  .3
 سادسًا. أدوات البحث

 اعتماد نوعين من األســــــاليبأســــــاليب جمع البيانات: ألجل تحقيق أهداف البحث واختبار فرضــــــياته، تم   .1
 : والمعلومات والمتم لة باالتيجمع البيانات  في االحصائية 

العلمية ، النوع األول المتعلق بتغطية الجانب النظري من خالل العديد من المصـــــــــــــــادر  -أ
،  والرســـــــــــــــائل الجـامتيـة ، وكذلك باالعتمـاد على الشــــــــــــــبكـة الدولية والدوريات المجالت

 )االنترنت(.

وتعد  لميداني، الجانب اأما النوع ال اني من البيانات فقد تم الحصــــــــــــــول عليها من خالل  -ب
منت وتضــ،  للبحثاســتمارة االســتبانة األداة الرئيســة في جمع البيانات والمعلومات بالنســبة 

االســـتبانة بشـــكلها النهائي وبعد إجراء التعديالت عليها، اسنين من المتغيرات الرئيســـة هي: 
(، إذ يتضـــــــــــــمن كل متغير من هذه المتغيرات اإلبداع التنظيمي التجديد اإلســـــــــــــتراتيجي و)

 ( الذي يم ل هيكلية استمارة االستبانة. 1فر ية موضحة في جدول ) أبعادمجموعة 
 استمارة االستبانةهيكلية  :(1جدول )
 أرقام الفقرات عدد الفقرات المتغيرات الفرعية المتغيرات الرايسة ت
ـــــــد أبــــــعـــــــاد  1 الــــــتــــــجـــــــدي

 اإلستراتيجي
 6-1 6 التجديد االستكشافي
 12-7 6 التجديد االست ماري 

 17-13 5 القدرة على اتخاذ القرار أبعاد اإلبداع التنظيمي 2
 22-18 5 القدرة على التغير

 27-23 5 القدرة على االتصال
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ويعدُّ هذا  ،شير إلى قدرة االستبانة على اياس ما صممت من أجلهت: إذ اختبار صدق االستبانة وسباتها .2
وفقدان هذا الشــــــــرط يعني عدم صــــــــالحية المقياس  ،فرها في بناء المقاييسامن أهم الشــــــــروط الواجب تو 
قد خضــــــعت اســــــتبانة البحث بمقاييســــــها المعتمدة إلى اختبارات الصــــــدق ، و وعدم إمكانية اعتماد نتائجه

 وال بات، وكما يأتي: 
اختبار االســــــــتبانة قبل توزيعها )اياس الصــــــــدق الظاهري(: والذي من خالله يتم عر  االســــــــتبانة  -أ

على عدد من الســــادة المحكمين إلبداء مالحظاتهم بصــــدد صــــالحية فقراتها من أجل الوصــــول إلى 
 ى من الدقة في تصميمها.أفضل مستو 

اختبارات االســــــتبانة بعد توزيعها )اياس ال بات(: يتم اياس هذا االختبار بطريقة الفا كرونباخ والتي  -ب
تعد من أك ر األســــــــــاليب االحصــــــــــائية التي تســــــــــتخدم في هذا المجال، وقد تم احتســــــــــاب ايمة الفا 

 سبات االستبانة. ( وهي نسبة جيدة للبحث، وهذا يدل على %85كرونباخ حيث وجدت )
 خدمة في التحليل: الساليب اإلحصااية المستسابعاً 

اســـتخدمت مجموعة من األدوات اإلحصـــائية منها ما يتعلق بوصـــف متغيرات الدراســـة، وأخرى أدوات 
 تحليلية، وكما يأتي: 

   المتياري . األدوات اإلحصائية الوصفية: وتتم ل بـ: النسب المئوية، والوسط الحسابي، واالنحراف 1
 ( واالرتباط، واالنحدار الخطي البسيط.F،Tاختبار ) . األدوات اإلحصائية التحليلية: وتشتمل:2

 . ومبررات االختيار عينة البحث وصف المنظمات :ثامناً 
إن تحديد ميدان الدراســة يعد من أهم المرتكزات االســاســية في نجاح أو فشــل أي دراســة ميدانية وعلى 

متغيراتها وتتضــــــح مشــــــكلتها، لذا يتطلب هذا االمر الدقة والموضــــــو ية في تحديد ميدان أســــــاس ذلك تتحدد 
، تلزمات الطبية في سامراء ميداناً الدراسة، وعلى هذا االساس تم اختيار الشركة العامة لصناعة األدوية والمس

 مبررات اختيار ميدان البحث باآلتي: يمكن تحديد وتأسيسًا على ما تقدم
المبحوسة األك ر أهمية من بين مــركات األدوية في الشــرق االوســط اللتزامها بتطبيق النظام تعد الشــركة  .1

 العالمي في تصنيع األدوية والمستلزمات الطبية .

تعتبر من الشـــركات الصـــنا ية التي تســـعى إلى التجديد المســـتمر في منتجاتها من أجل تحقيق التكيف   .2
  .مع المستجدات البيئة

حوسة للحصـــــول على ميزة تنافســـــية تمكنها من زيادة حصـــــتها الســـــواية في مواجهة تســـــعى الشـــــركة المب .3
 المنافسين وتجنب التهديدات التي تواجهها في المستقبل .

تعتبر الشركة المبحوسة من الشركات التي تمتلك مالكات إدارية وفنية ذات خبرة ومهارة عالية في مجال  .4
 الكفوءة. ها على استقطاب األيدي العاملةاختصاصها عبر التاريد الطويل للشركة وقدرت
الموظفين في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات وألغرا  هذه الدارسة تم اختيار عينة من 

 عينة البحث. للشركة( يوضح نبذة تعريفية مختصرة 2والجدول ) ،للبحثمجااًل تطبيقيًا  الطبية في سامراء
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 عينة البحث للشركةتعريف مبسط : (2جدول)

عدد القيادات  عدد االقسام تاريخ التأسيس اسم المنظمة
 راس مال الشركة اإلدارية

الشــــــــركة العامة لصــــــــناعة 
األدويــــــة والمســـــــــــــتلزمــــــات 

 الطبية في سامراء

1959 21 200 
مليار دينار  47

 عراقي سنويا

 .ينمن إعداد الباح  المصدر:  
 
 االطار النظري -المبحث الثاني

 ... مدخل نظري التجديد اإلستراتيجيالمحور الول: 
  التجديد اإلستراتيجيأواًل: مفهوم 

تواجه المنظمات العديد من الضــــــــــغوط والتحديات التنافســــــــــية في األســــــــــواق العالمية، لذا اصــــــــــبحت 
مد اإلســــــــــــتراتيجيات التي تركز على الجودة والكفاءة لم تجدل نفعًا في الوصــــــــــــول إلى تحقيق النجاحات في األ

الطويل، مما يتوجب عليها البحث عن الســـبل اإلســـتراتيجية الحدي ة التي تســـهم في انشـــاء الفرم والمبادرات 
الريادية لتحقيق االستجابة ، األمر الذي أسهم في تشجيع المنظمات على تبني موضوع التجديد اإلستراتيجي 

 ,Al-Yasiri and others) ة المنافســـــــةلتحقيق التغلب على نقاط الضـــــــعف الداخلية والتطورات البيئية ومـــــــد

2017: 60) 
حاز مفهوم التجديد اإلســـتراتيجي اهتمام الك ير من المنظمات وخصـــوصـــًا المنظمات التي تســـعى  وقد

إلى والدة االفكار الجديدة والمتطورة سواء من حيث األعمال أو في التحول من مستوى إلى آخر، فضال عن 
ويعرف التجديد اإلســـــــــتراتيجي بأنه عملية  .(Al-Taie et al., 2016: 16)تشـــــــــكيل اإلســـــــــتراتيجيات الجديدة 

تطويرية تعتمد على توظيف واســـــــتيعاب المعرفة الجديدة والســـــــلوك اإلبداعي  للعاملين من أجل إحدا  جملة 
 من التغيرات في القـابليـات واالمكـانيـات الجوهريـة أو إحـدا  تغيير في االبتكـارات أو المنتجـات المقـدمـة إلى

 (. Rasheed and Al-Aboudi, 2016: 16)أسواق الشركة. 
 أعمال تنشـــــــــــــيط إلعادة بأن التجديد اإلســـــــــــــتراتيجي هو وســـــــــــــيلة (Musa&Mamun,2018:2)ويرى 

 بناء أو ايضـــــــاً  يعني التنافســـــــية، كما صـــــــورتها االبتكار ودخول األســـــــواق الجديدة وتغيير خالل من المنظمة
أما . التنافســـــــــــــية لمنظمة المزايا لتكوين ابتكاري  بشـــــــــــــكل منها ادةاالســـــــــــــتف سم ومن جديدة، قدرات اكتســـــــــــــاب

(Lu,2018:2)  التي اإلســــــــتراتيجية العملية التطويرية التي تكتســــــــبها المنظمة من خالل الســــــــمات "فقد عرفه 
التي  المســــــــــــــتقبلية الخيارات من وتحديد مجموعة المنظمة نجاح على األجل طويل تأسير لها يكون  أن يمكن

في حين قدم الباح ون التعريف االجرائي للتجديد  من أجل تحقيق التطوير والتحســــــــــــــين المســــــــــــــتمر.تعتمدها 
 البيئة متطلبات معلتحقيق التكيف والمواءمة  تدريجية تقوم بها المنظمة بشكل منتظمعملية اإلستراتيجي بأنه 

 الخارجية .
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 : التجديد اإلستراتيجيثانيا: أهمية 
بشــــــكل البيئية والتكنولوجية المتســــــارعة التي تتعر  لها المنظمات  والتطوراتاألعمال تتطلب بعض 

توافر بعض المفاهيم اإلســــــــــــتراتيجية الحدي ة والتي ينبغي على المنظمات اعتمادها  إلى ضــــــــــــرورة مســــــــــــتمر 
حــدا  عمليــات التغيير في إوذلــك لمــا لــه من دور كبير في  ،وتطبيقهــا ومن أهمهــا التجــديــد اإلســــــــــــــتراتيجي

هم الركائز االســـــــــاســـــــــية لجميع المنظمات الخدمية أ ظمة وتنمية القدرات االســـــــــاســـــــــية فيها والتي تعد من المن
ـــــــة عــــلــــى حـــــــد ســـــــــــــــــواء ـــــــا ــــي ( Press and others, 2019: 242) ذ يشـــــــــــــــــيــــر كـــــــل مــــن إ ،والصـــــــــــــــــن

إلى أهمية التجديد اإلســــــــــــــتراتيجي تتم ل  ( Schmitt et al,2016:1)و(  Agarwal&Helfat,2009:282)و
 تي:باآل

، فضــــــــال عن إتباع أفضــــــــل الطرائق الحدي ة في تنفيذ األعمال التي تهدف إلى تحقيق متطلبات الزبائن  .1
 . الحفاه على الميزة التنافسية للمنظمة

توليد االفكار االبتكارية واإلبدا ية بشـــكل مســـتمر في تقديم المنتجات ودخول األســـواق الجديدة للحصـــول  .2
 على أكبر حصة سواية ممكنة .

تجديد اإلســـــتراتيجي في تحقيق التفوق والنجاح المســـــتدام من خالل تشـــــجيع المنظمة على اقامة يســـــهم ال .3
 التحالفات اإلستراتيجية مع المنظمات الرائدة .

 والتي ، والزبائن الموردين م ل المصـــــــــلحة أصـــــــــحاب العالقات الجيدة مع تعزيز الســـــــــمعة الطيبة واقامة .4
 مة .المستقبلية للمنظ الفرم على تؤسر بدورها

يعمل على تغيير مســــارات واتجاهات المنظمة من خالل تحويل نواياها اإلســــتراتيجية إلى قدرات تنظيمية  .5
 بارزة، فضال عن دعم وتعزيز عمليات التعلم التنظيمي  .

 : التجديد اإلستراتيجيخصااص الثًا: ث
تســـعى المنظمات بمختلف أنواعها الصـــنا ية والخدمية إلى تحقيق جملة من الخصـــائص والمميزات   

 Al-Mulla and Ghobash, 2014: 89-90) ) كل منفقد حدد من خالل تبنيها لمفهوم التجديد اإلستراتيجي 
 أهم خصائص التجديد اإلستراتيجي تكمن في ما يأتي : (Mahdi, 2019: 84) و

اءمـة والموازنـة مـا بين المتطلبـات التنظيميـة ذات األجـل القصــــــــــــــير ومـا بين المتطلبـات تحقيق المو  .1
 المستقبلية ذات األجل الطويل .

 المحافظة على المواءمة بين المنظمة وبيئتها الخارجية والداخلية على حد سواء .  .2

الفرصة بالمشاركة بعملية  اعطائهممن خالل  االفراد العاملين في المنظمةانسجام و  يعمل على تقوية .3
 وخبرته .موقعه  بحسبالتجديد اإلستراتيجي للمنظمة كال 

المنظمة وتجعل ونمو تؤسر في تقدم  ألنها ،المعالم المفهومةالتغيرات المتشابكة وغير  استبعاد جميع .4
 المستقبلية أك ر ضبابية .تقييم االحدا  

 .الشاملة على مستوى المنظمة ككليعكس الجانب المفاهيمي والديناميكي لالستراتيجية  .5
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 التجديد اإلستراتيجي:: أبعاد رابعاً 

بعد اطالع الباح ين على العديد من المصـــــــــــــــادر واالبحا  العلمية التي تناولت موضــــــــــــــوع التجديد 
اإلســتراتيجي، فقد وجدوا أن أغلبها تتفق على بعدين رئيســين هما )التجديد االســتكشــافي ،التجديد االســت ماري( 

 & Mahmud، ) (Afif, 2018:24)، (Jearey,2012:5)تم اعتمــــادهــــا من قبــــل كــــل من البــــاح ين والتي 
Mahdi, 2019:8)  في دراســـــــاتهم، وانســـــــجاما مع ميدان البحث وطبيعة المنظمة عينة البحث فقد تم االتفاق

 مع رأي الباح ين في تبني األبعاد المذكورة اعاله وفيما يلي مرح لهذه األبعاد 
 االستكشافي:التجديد  .1
يتمحور التجديد االســتكشــافي حول الســعي في الوصــول إلى إحدا  التغيير والبحث عن المخاطرة والمجازفة  

والمرونة، والتي تسهم في الوصول إلى كشف الفرم المتاحة في تغيرات األسواق وحاالت المنافسة والزبائن 
 Rasheed and Al)ة في ضـــــــــــــوء تلك الفرم والبيئة، ومن سم تطبيق مجموعة من الحلول والنماذج الجديد

Aboudi, 2016: 18) ،من خاللها بإجراء المنظمة تقوم التي ويعرف التجديد االســـــــــــــتكشـــــــــــــافي بأنه العملية 
التنافســـــــية وتلبية احتياجات  قدرتها خدماتها بهدف تحســـــــين أو منتجاتها على الجذرية مجموعة من التغييرات

يعنى ايضـــــًا بأنه التخلص أو التغلب على الجمود في  كما، ( Jearey,2012:5)الزبائن أو األســـــواق الجديدة 
المنظمات التي تتعلم كيف  تتصــرف بشــكل يمكنها من اســتكشــاف الكفاءات والمعارف البشــرية الجديدة التي 

 :Al-Yasiri and others, 2017)تكون لديها القدرة العالية على تجنب المخاطر في مشـــــاريعها المســـــتقبلية 

64) . 
 التجديد االستثماري : .2

نحو الســــــعي في الحصــــــول على العديد من المزايا التنافســــــية للمنظمة، إذ يركز التجديد االســــــت ماري 
يعرف التجديد االســــت ماري مدى قدرة المنظمة على اســــت مار وتحســــين أنشــــطتها االنتاجية والخدمية من أجل 

ظمة التي تهدف في الوصــــــــول إلى االنتاج والكفاءة تحقيق القيمة المضــــــــافة، أأو يشــــــــير إلى ســــــــلوكيات المن
والصــــــــــــــقــل والتنفيــذ واالنجــاز من خالل تجســــــــــــــيــد قـدراتهــا التكنولوجيــة والفكريـة في تحقيق عوائـد مجزيـة لهــا 

(Rashid and his roll, 2016: 68)، أما (Abdi, 2019: 85)  مجموعة العمليات التي تقوم بها فيعرفه بأنه
ظمة بشـــــــكل مســـــــتمر من أجل اســـــــتيعاب جميع الفرم الخارجية و مكانية تعديلها جميع المســـــــتويات في المن

واست مارها بشكل أفضل مع قدراتها الداخلية، األمر الذي يزيد من تحقيق عوائد عالية للمنظمة ويساعدها في 
تجديد مواجهة التطورات والتغيرات البيئية بشـــــكل منتظم، ودائما ما تفضـــــل المنظمات االنخراط في انشـــــطة ال

 .االست ماري الذي تكون نتائجه باعتقادها أك ر إيجابية من حيث العوائد واالرباح مقارنة بالتجديد االستكشافي
 .. مدخل نظري اإلبداع التنظيمي  المحور الثاني:

 : اإلبداع التنظيمي: مفهوم أوالً 
االخيرة في  اآلونةكبيرًا في  مفهوم اإلبداع التنظيمي من أك ر المواضــيع التي القت اهتمامًا وجدالً  ديع

، كما أنه يعد من االمــــياء المعقدة جدًا، وذلك بســــبب بشــــكل عام والعلوم اإلدارية بشــــكل خام العامةالعلوم 
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تعدد االنواع والمخرجات التي يظهر بها، فضـاًل عن تنوع طرائق وأسـاليب تحقيقه وانجازه بسـبب ك رة العوامل 
 (Nokovic&Holm,2012:2)، إذ يعرف (Al-Jubouri and Ismail, 2017: 119-118)التي يتـــأسر بهـــا 

تبني مجموعة من االفكار أو السلوكيات الجديدة للمنظمة التي تخص السلع والخدمات  اإلبداع التنظيمي بأنة
والهياكل التنظيمية والعمليات التكنولوجية، فضــــــــاًل عن االنظمة اإلدارية المعقدة وخصــــــــوصــــــــًا أن المنظمات 

موعة من فيعرفه بأنه مج (Al-Shammari, 2013: 240)تعمل في ظل بيئة مـــــديدة التعقيد والغمو ،  أما 
األنشـــطة واألعمال التي يقوم بها مـــخص أو مجموعة من االمـــخام الذين يمتلكون مواصـــفات وخصـــائص 
تميزهم عن االمــــــــــــــخام االخرين، بحيث يســــــــــــــتطيعون من خاللها تقديم فكرة أو منتج جديد يتميز بالندرة 

،ويرى  جتمع ككـــلوالمحـــدوديـــة، ويتم من خاللهـــا تحقيق العـــديـــد من المنـــافع االقتصـــــــــــــــــاديـــة للمنظمـــة والم
(Crossan &  Apaydin ,2010:115) هو االنتـــاج أو التبني أو االســــــــــــــتيعـــاب أو ن اإلبـــداع التنظيمي أبـــ

اســــتغالل الطاقات والجهود ذات القيمة المضــــافة في مختلف المجاالت التنظيمية واالقتصــــادية واالجتما ية، 
تميز في ظل المنافســــــــــــــة الشــــــــــــــرســــــــــــــة بين في حين يرى باح ون آخرون بأن اإلبداع التنظيمي تقديم عمل م

  المنظمات وتنوع حاجات الزبائن ورغباتهم.
 اإلبداع التنظيمي:ثانيا: أهمية 

أهمية اإلبداع التنظيمي والذي تســـعى مختلف المنظمات إلى الوصـــول إليه من يمكن ببســـاطة إبراز   
 عن بلوغ  وتحقيق األداء أجـــل تحقيق المواءمـــة والتكيف مع مختلف التطورات البيئيـــة المختلفـــة، فضــــــــــــــال

إلى أن أهمية اإلبداع  (Huang&Yao,2017:7726)و  (Nuri, 2013: 218) التنظيمي المتميز،  إذ يشـــــير 
 التنظيمي تتم ل باآلتي :

وقدرة المنظمة على تقديم أفضـــــــــــــــل أنواع المنتجات إلى الزبائن وبالطريقة التي تفوق يزيد من فعالية  .1
 توقعاتهم واحتياجاتهم.

من ويعزز الرضـــــــــا الوظيفي ، التفاهم المتبادل بين الموظفين ويشـــــــــجع الروح المعنوية للوظيفةيســـــــــهل  .2
 .أداء إبداعي جيد خالل االتصال التنظيمي فيما بينهم ، االمر الذي يسهم في تحقيق 

 بشكل متبادل ليصبحواو  المنظمةأعضاء  يسهم في بناء المنظمات المتعلمة وانتقال المعرفة بين جميع .3
 ، فضــاًل عنتعزيز صــورة الشــركةيســهم في  اً جديد منظمة خالقة تشــجع األعضــاء الذين يقدمون تفكيراً 

 الحصول على المواهب ال مينة.

تقليــل تكــاليف االنتــاج والتصــــــــــــــنيع من خالل اعتمــاد مفهوم اإلبــداع في مختلف العمليــات التنظيميـــة  .4
 واالنتاجية .

 يع المنظمة من خاللها تحقيق التنافس وعلى المدى البعيد .يم ل  أحد األدوات التنافسية  التي تستط .5
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   مراحل اإلبداع التنظيميثالثًا: 
تبني مفهوم اإلبداع  توجد هنالك العديد من المراحل التي تعتمدها المنظمات من أجل الوصــــــــــــــول إلى

 إلى انتطرق  فقــد  (Muzzio&Junnior,2018:926)التنظيمي ومن أهم تلــك المراحــل التي أمـــــــــــــــار إليهــا 
 وهي:هنالك سال  مراحل تمر بها عملية اإلبداع التنظيمي 

مرحلة توليد االفكار: والتي دائمًا ما يســــــــــــــتخدم فيها أســــــــــــــلوب القيادة التحويلية أو أســــــــــــــلوب القيادة   .1
 المتعاملة .

مرحلة مرحلة ترويج االفكار: المرحلة التي يتم فيها طرح الحلول وآلراء التي ســـــــــــوف يتم تنفيذها في ال .2
 الالحقة 

 مرحلة تنفيذ االفكار: تعد المرحلة النهائية والتي يتم من خاللها تقييم نتائج األداء المتحققة . .3
 : أبعاد اإلبداع التنظيمي: رابعاً 

 اآلراءوعلى الرغم من تعدد تلك  ،تعددت آراء الكتاب والباح ين بصــــدد تحديد أبعاد اإلبداع التنظيمي 
اتفق كل من الباح ين  إذ ،نما تعكس الرؤية الفلســــــــــــــفية لكل باحث و  ،اختالفات جوهريةد إلى قنها لم تأ إال
(Konttinen,2018:6، ) (Mohamed and Schnitter, 2015: 84) اآلتية في دراســـــــــــــــاتهم،  على األبعاد

رح لهذه وانســـــــــجامًا مع ميدان البحث فقد تم االتفاق مع رأي الباح ين في تبني األبعاد اآلتية، وفيما يأتي مـــــــــ
 األبعاد 
 القدرة على اتخاذ القرار : .1

تشـــــــــكل القدرة على اتخاذ القرارات حجر االســـــــــاس في نجاح  أو فشـــــــــل المنظمات ســـــــــواء كانت تلك 
المنظمـــات صــــــــــــــغيرة أو كبيرة، إذ بـــدونهـــا تقف المنظمـــات مكتوفـــة االيـــدي أمـــام تحقيق أهـــدافهـــا وخططهـــا 

تاحة امام اإلدارة اإلستراتيجية، ويعرف اتخاذ القرار بأنه اختيار او انتقاء البديل األفضل من بين عدة بدائل م
، ويعني بأنه  (Sheikhly and Obaid, 2015:11-12)العليا ونادرًا ما يتم االختيار بين الصـــــــــواب والخطأ  

العمليات واالنشـــــــطة المعرفية التي تنتهي في انجاز العمل وبالطريقة األفضـــــــل من بين عدة طرائق أو بدائل 
 تجمع إدراكية (، ويعرف ايضـــــًا بأنه عمليةShahsavarani & Abadi,2015:214متاحة  وبطريقة عقالنية )

 التفكير عمليات ربط أو هو ، تحقيق النتائج المرجوة إلى والتوصـــــــــــــــل والحركة لإلدراك الذهنية العملية بين
 (  .Elayyan & Al Shraah,2015:56اليقين ) وعدم الغمو  في حاالت وجود واالقتراب والتحقيق

 القدرة على التغيير: .2

تعبر عن رغبة المدراء إلى تبني واعتماد الطرق الجديدة الســــــــــــــت مار الطاقات واالمكانيات والمواد  
االولية المتوفرة، فضـــــــــــــاًل عن احدا  مجموعة من التغييرات الجذرية غير المألوفة والتي تســـــــــــــهم في تحقيق 

، وتعرف القــدرة على (Mohamed and Schnitter, 2015: 84) التكييف والموائمــة مع البيئيــة الخــارجيــة 
التغيير بانها تحرك او تحول المنظمة من الوضــــــع الحالي إلى وضــــــع مســــــتقبلي مرغوب فيه يســــــاعدها على 

 & Zafar)ظــل البيئــات الــدينــاميكيــة وســــــــــــــريعــة التغيير تعزيز قــدرتهــا التنــافســــــــــــــيــة والبقــاء مــدة اطول في 
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Naveed,2014:237 ،)ية وطرق ادارية جديدة تســـــــــهم في ويعرف بانه ابتكار او اســـــــــتحدا  انشـــــــــطة تنظيم
التنافســـية من خالل الحصـــول على   مزاياهاتحقيق تفوق المنظمة على غيرها من المنظمات من خالل تعزيز 

المتم لة بالتطورات نه اســــــــــــــتجابة المنظمة لمجموعة من التغيرات البيئة أب يو يعنأكبر ، أمكاســــــــــــــب وموارد 
 . (Khalaf, 2017: 279) التكنلوجية واالقتصادية

 القدرة على االتصال : .3

براز النتائج إعلى إذ تعمل  لألبداع التنظيمي،من األبعاد المهمة االتصــــــــــــــال واحدة تم ل القدرة على 
وتحفز  ،التي توضح الوضع الحاليواالفكار  نظرال اتو يصال وجه تبادليجابية في المنظمات من خالل اإل

،  (Razuki, 2019: 22)  أفضـــــليمي واالنتقال من حالة إلى وتحقيق اإلبداع التنظ االلتزام بمســـــتقبل أفضـــــل
رســـال مـــخص ما رســـالة إلى مـــخص او مجموعة من االمـــخام إنها عملية أوتعرف القدرة على االتصـــال ب

، و البريد االلكترونيأو الصوتية أحدى قنوات االتصال الشائعة سواء عن طريق الرسائل النصية إعن طريق 
 ( .Konttinen,2018:6) مفرة محتوى الرسالة التي تم استلمهاومن سم يقوم الشخص بفك 

 
 وصف وتشخيص متغيرات البحث واختبار فرضياته -المبحث الثالث

 المحور الول: وصف وتشخيص أبعاد البحث ومتغيراته
يتضــــــــــــــمن هــذا المحور التعرف على طبيعــة اآلراء والمواقف التي أبــداهــا المبحوسون حول المتغيرات 

، فضـــال عن العوامل ــــــــــــــــــ )دور التجديد اإلســـتراتيجي في تعزيز اإلبداع التنظيمي(بدراســـة والمتم لة الرئيســـة لل
 :على النحو اآلتي المكونة لهذه األبعاد، و 

 :عينة البحثللمنظمة  التجديد اإلستراتيجيأبعاد وصف وتشخيص أواًل: 
المتم ل  التجديد اإلســـــتراتيجي( ســـــؤااًل أعدا لقياس 12ول من اســـــتمارة االســـــتبانة )تضـــــمن المحور األ

مدى فاعلية التجديد (، وكان الهدف من ذلك هو بيان التجديد االســـــــت ماري ،  التجديد االســـــــتكشـــــــافيبأبعاده )
 تية:وقد تم اياس ذلك في ضوء األبعاد اآل عينة البحث،للمنظمة  اإلستراتيجي في تعزيز اإلبداع التنظيمي

ـــسب المئوية واألوساط 3الجدول ): تشير معطيات التجديد االستكشافي .1 ــــ ــــ ــــ ــــ ( إلى التوزيعات التكرارية والنـ
( المتم لة بالمتغيرات التجديد االســــــتكشــــــافي (الحســــــابية واالنحرافات المتيارية لإلجابات الخاصــــــة ببعد 

(X6-X1%( إذ تشـــــــــــير النســـــــــــب إلى ان،)من األفراد المبحوسين متفقون مع هذه المتغيرات مقابل 51 )
( كـانوا محـايـدين مع هـذه المتغيرات، وجـاء 23.7%متفقين مع متغيرات هـذا البعـد و )( غير 25.3)%

لمتغيرات في إغناء هذا البعد ابرز هذه أ(، وكانت 1.09( وانحراف متياري )3.37ذلك بوســـــط حســـــابي)
تتبنى ادارة مــــــركتنا التجديد االســــــتكشــــــافي لتحقيق االســــــتجابة مع ( الذي ينص على )X1هو المتغير )

(، ويتضــــــــح لنا من 1.17( وانحراف متياري )3.92( يدعمه وســــــــط حســــــــابي)ات البيئة الخارجيةمتطلب
،  التجديد االســتكشــافي( أن المنظمات المبحوسة تولي اهتمامًا واضــحا ب4المعطيات الواردة في الجدول )
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ي الذي تتبنى التجديد االســــــــــــتكشــــــــــــافجاباتهم أن منظماتهم إغلب األفراد المبحوسين ومن خالل أ إذ يؤكد 
  يمكنها من تحقيق االستجابة مع متطلبات البيئة الخارجية.

ــــسب المئوية واألوساط 3: تشير معطيات الجدول )التجديد االست ماري  .2 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ( إلى التوزيعات التكرارية والنـ
( المتم لة بالمتغيرات التجديد االســـــــــت ماري  (الحســـــــــابية واالنحرافات المتيارية لإلجابات الخاصـــــــــة ببعد 

(X12-X7  إذ تشــــــير النســــــب إلى،)( من األفراد المبحوسين متفقون مع هذه المتغيرات مقابل 56ن )%أ
( كــانوا محــايــدين مع هــذه المتغيرات، وجــاء %16.3( غير متفقين مع متغيرات هــذا البعــد و )26.7)%

البعد هو لمتغيرات في إغناء هذا ابرز هذه أ(، وكان 1.11( وانحراف متياري )3.38ذلك بوسط حسابي)
تســعى إدارة مــركتنا إلى اســت مار الفرم المتاحة لغر  تحقيق ارباح ( الذي ينص على )X7المتغير )

(، ويتضح 1.07( وانحراف متياري )3.90( يدعمه وسط حسابي)اضافية من أجل زيادة التوسع والنمو
بــالتجــديــد واضــــــــــــــحــا ( أن المنظمــات المبحوســة تولي اهتمــامــًا 4لنــا من المعطيــات الواردة في الجــدول )

دور مهم في  للتجديد االســت ماري جاباتهم أن إغلب األفراد المبحوسين ومن خالل أ ، إذ يؤكد  االســت ماري 
صــــــــــــــقل وتوســــــــــــــيع القدرات والقابليات الموجودة لدى موظفيها من أجل اســــــــــــــت مار الفرم المتاحة قبل 

 اآلخرين. 

 اإلستراتيجيالتجديد استجابات عّينة البحث حول أبعاد : (3جدول )

 
 (. SPSSاعتمادًا على نتائج الحاسبة اإللكترونية )  ينعداد الباح إ من  المصدر:
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 اإلبداع التنظيميوصف وتشخيص ثانيًا: 
( سؤااًل أعدا لقياس اإلبداع التنظيمي المتم ل بأبعاده 15تضمن المحور ال اني من استمارة االستبانة )

على التغيير، القدرة على االتصــــــــــــــال(، وكان الهدف من ذلك هو بيان مدى )القدرة على اتخاذ القرار، القدرة 
فاعلية التجديد اإلســـــــــتراتيجي في تعزيز اإلبداع التنظيمي للمنظمة عينة البحث وقد تم اياس ذلك في ضـــــــــوء 

 تية:األبعاد اآل

ـــ4ذ تشير معطيات الجدول )إالقدرة على اتخاذ القرار:  .1 ــــ ـــسب المئوية ( إلى التوزيعات التكرارية والنـ ــــ ــــ ـ
واألوســـــــــــــاط الحســـــــــــــابية واالنحرافات المتيارية لإلجابات الخاصـــــــــــــة ببعد )القدرة على اتخاذ القرار(  

( من األفراد المبحوسين متفقون 53.2ن )%أ(،إذ تشير النسب إلى  X17-X13المتم لة بالمتغيرات )
( كانوا محايدين 18.4%( غير متفقين مع متغيرات هذا البعد و )28.4مع هذه المتغيرات مقابل )%

برز هذه أ(، وكان 1.14( وانحراف متياري )3.38مع هذه المتغيرات، وجاء ذلك بوســـــــــــط حســـــــــــابي)
دارة مــركتنا صــالحيات إتمتلك ( الذي ينص على )X13لمتغيرات في إغناء هذا البعد هو المتغير )ا

(، 1.19متياري )( وانحراف 3.74( يدعمه وســـط حســـابي)في حل المشـــاكل واتخاذ القرارات ةواســـع
( أن المنظمات المبحوسة تولي اهتمامًا واضحا بحل 5ويتضح لنا من المعطيات الواردة في الجدول )

المشــــاكل واتخاذ القرارات ،إذ يؤكد اغلب األفراد المبحوسين ومن خالل اجاباتهم أن القدرة على اتخاذ 
 المنظمة.القرارات تعد احد األساليب اإلدارية الفاعلة في تحقيق أهداف 

( إلى التوزيعات التكرارية والنـــــسب المئوية واألوساط 4القدرة على التغيير:  تشير معطيات الجدول ) .2
الحســــــابية واالنحرافات المتيارية لإلجابات الخاصــــــة ببعد )القدرة على التغيير(  المتم لة بالمتغيرات 

(X22-X18  إذ تشـــير النســـب إلى،)المبحوسين متفقون مع هذه المتغيرات ( من األفراد 51.6ن )%أ
( كانوا محايدين مع هذه المتغيرات، 20.8%( غير متفقين مع متغيرات هذا البعد و )27.6مقابل )%

لمتغيرات في إغناء هذا ابرز هذه أ(، وكان 1.12( وانحراف متياري )3.31وجاء ذلك بوسط حسابي)
على تحقيق  اً قــادر  اً متميز  اً مــــــــــــــركتنــا كــادر  ( الــذي ينص على )تمتلــك ادارةX18البعــد هو المتغير )

(، 1.14( وانحراف متياري )3.62االســـتجابة الســـريعة مع متطلبات الزبائن( يدعمه وســـط حســـابي)
( أن المنظمات المبحوسة تولي اهتمامًا واضـــــــــــحا 5ويتضـــــــــــح لنا من المعطيات الواردة في الجدول )

 اً سين ومن خالل اجاباتهم أن للقدرة على التغيير أسر غلب األفراد المبحو أ بالقدرة على التغيير، إذ يؤكد 
في تحول المنظمة من الوضـــــــع الحالي إلى وضـــــــع أفضـــــــل يســـــــاعدها على تعزيز قدرتها  اً واضـــــــح

 التنافسية . 
ــــــسب المئوية 4القدرة على االتصال: اذ تشير معطيات الجدول ) .3 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ( إلى التوزيعات التكرارية والنـ

فات المتيارية لإلجابات الخاصـــة ببعد )القدرة على االتصـــال(  المتم لة واألوســـاط الحســـابية واالنحرا
( من األفراد المبحوسين متفقون مع هذه 59.2(،إذ تشير النسب إلى ان )% X27-X23بالمتغيرات )

( كانوا محايدين مع هذه 20.4%( غير متفقين مع متغيرات هذا البعد و )20.4المتغيرات مقابل )%



 .........التجديد اإلستراتيجي في تعزيز اإلبداع التنظيمي دور               
 

 عمر وإسماعيل 

 137 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(123-144، ص. ) .Sep 2020 أيلول،  .No(127، ع ) .Vol(39مج )

 

لمتغيرات ابرز هذه أ(، وكان 1.04( وانحراف متياري )3.58لك بوســـــــط حســـــــابي)المتغيرات، وجاء ذ
( الذي ينص على )تعمل االتصــــــــــــــاالت الفاعلة على تعزيز X24في إغناء هذا البعد هو المتغير )

(، 0.96( وانحراف متياري )4.08الجوانب االيجابية لتحفيز اداء العاملين( يدعمه وســــــط حســــــابي)
( أن المنظمات المبحوسة تولي اهتمامًا واضـــــــــــحا 5الواردة في الجدول ) ويتضـــــــــــح لنا من المعطيات

بالقدرة على االتصال، إذ يؤكد اغلب األفراد المبحوسين ومن خالل اجاباتهم أن للقدرة على االتصال 
 في تبادل االفكار والمعلومات بصورة مستمرة من أجل تحقيق أهداف المنظمة. اً واضح اً أسر 

 
 استجابات عّينة البحث حول اإلبداع التنظيمي :(4جدول )

 
 

 (. SPSSاعتمادًا على نتائج الحاسبة اإللكترونية )  ينعداد الباح إ من  لمصدر:ا
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 المحور الثاني: اختبار العالقات الواردة في مخطط البحث 
 أوال: تحليل عالقات االرتباط بين متغيرات البحث
الرئيسة األولى والتي تشـــــــــير إلى )وجود عالقة ارتباط ذات  تتضمن هذه الفقرة اختبار صحة الفرضية

داللة معنوية بين أبعاد التجديد اإلســــــتراتيجي واإلبداع التنظيمي على مســــــتوى المؤمــــــر الكلي وعلى مســــــتوى 
األبعاد الفر ية( وقد تم اختبار هذه الفرضــية باســتعمال معامل ارتباط )بيرســون( ، وكانت النتائج على النحو 

 تي:اآل
    عالقة االرتباط بين أبعاد التجديد اإلستراتيجي واإلبداع التنظيمي على المستوى الكلي: .1

يم ل مضــــمون هذه العالقة التحقق من صــــحة الفرضــــية الرئيســــة األولى، إذ تشــــير معطيات الجدول 
في المنظمة ( إلى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين أبعاد التجديد اإلســــــــــــــتراتيجي واإلبداع التنظيمي 5)

(، وهذا 0.05( عند مســــتوى معنوية )0.751عينة البحث على المســــتوى الكلي وبمعامل ارتباط بلغت ايمته )
  يدل على قوة العالقة بين المتغيرين الرئيسين.

نتااج عالقة االرتباط بين متغيري التجديد اإلسيييييييتراتيجي واإلبداع التنظيمي على المسيييييييتو   :(5الجدول )
 الكلي

 التفسيري  المتغير
 التجديد اإلستراتيجي المتغير المستجيب

 0.751 اإلبداع التنظيمي
 N =50            0.05. عند مستوى معنوية (Spss) نتائج الحاسبة االلكترونيةالمصدر :        
 أبعاد التجديد اإلستراتيجي واإلبداع التنظيمي على مستوى األبعاد الفر يةعالقة االرتباط بين  .2

أبعـاد التجـديـد اإلســــــــــــــتراتيجي واإلبـداع ( ، ومن متـابعـة معـامالت االرتبـاط بين 6خالل الجـدول )من 
 يتضح ما يأتي :التنظيمي 

ذ بلغت ايمة إالتجديد االســــــــــــتكشــــــــــــافي واإلبداع التنظيمي ، وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين  -أ
 (.0.05عند مستوى معنوية ) (*0.775االرتباط )

إذ بلغت ايمة التجديد االســــــــــــــت ماري واإلبداع التنظيمي ، وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين  -ب
 (.0.05عند مستوى معنوية ) (*0.609االرتباط )

سـهم أالبحث  ةالتجديد اإلسـتراتيجي في المنظمة عينأبعاد فرت اوتشـير هذه العالقات إلى أنه كلما تو  
( لما لتلك التجديد االستكشافي، التجديد االست ماري كبر، ومن خالل )أل ذلك في تعزيز اإلبداع التنظيمي بشك

ــاًء على مــا تقــدم من نتــائج عالقــات االرتبــاط على  األبعــاد من دور بــارز في تحقيق اإلبــداع التنظيمي، وبن
 المستوى الكلي والجزئي ، نتوصل إلى أسبات صحة الفرضية الرئيسة االولى.
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على نتييااج عالقيية االرتبيياط الجناي بين أبعيياد التجييديييد اإلسيييييييييتراتيجي واإلبييداع التنظيمي  :(6الجييدول )
 المستو  الكلي للعينة

   لتفسيري االمتغير              

 لمتغير المستجيبا
 التجديد اإلستراتيجي أبعاد

 التجديد االستثماري  التجديد االستكشافي

 *0.609 *0.775 اإلبداع التنظيمي 

 N =50               0.05عند مستوى معنوية        .(Spss) نتائج الحاسبة االلكترونية المصدر :    
 

 بين متغيرات البحث ثانيًا: تحليل عالقات التأثير
اســــــــتنادا إلى مضــــــــمون الفرضــــــــية الرئيســــــــة ال انية التي تشــــــــير إلى وجود تأسير معنوي ألبعاد التجديد 
اإلســتراتيجي في تعزيز اإلبداع التنظيمي على المســتوى الكلي  وعلى مســتوى األبعاد ، وكانت نتائج االختبار 

 تي :وعلى النحو اآل
 ( أن ألبعاد التجديد اإلســـــــتراتيجي تأسيرًا 7ل )يوضـــــــح الجدو  التأسير على المســـــــتوى الكلي: ةاختبار عالق

( عند درجتي حرية *62.187 ( والبالغة )Fمعنويًا في تعزيز اإلبداع التنظيمي، ويدعم هذا التأسير ايمة )
، وهذا  (0.564( والبالغة )2Rويســتدل من قســيمة معامل التحديد ) ( ،0.05ومســتوى معنوية )( 49.1) 

%( من المتغير المســـــــتجيب والمتم ل 56.4اإلســـــــتراتيجي تفســـــــر ما ايمته ) يشـــــــير إلى أن أبعاد التجديد
 *2.530( والبالغة )Tايمة )وعزز ذلك  (0.749ويدعم ذلك ايمة معامل االنحدار ) ،باإلبداع التنظيمي

أبعاد التجديد ( ، وتوضــــــــــــــح هذه النتائج أهمية 0.05مســــــــــــــتوى معنوية )( و 1.49)( عند درجتي حرية 
في المنظمة المبحوسة، وهذا يؤكد قبول الفرضية الرئيسة ال انية تعزيز اإلبداع التنظيمي اإلستراتيجي في 

في الميــدان ألبعــاد التجــديــد اإلســــــــــــــتراتيجي في تعزيز اإلبــداع التنظيمي التي تنص بوجود عالقــة تــأسير 
 المبحو . 

ع التنظيمي على المسيييييييتو  نتااج عالقة تأثير لبعاد التجديد اإلسيييييييتراتيجي في تعنين اإلبدا :(7الجدول )
 الكلي

 متغير مستجيب        

              تفسيري  متغير 
 اإلبداع التنظيمي

 0B 1B التجديد اإلستراتيجي 
2R F 

 المحتسبة
T 

 المحتسبة

 *2.530 *62.187 0.564 0.749 0.751 األبعاد مجتمعة

           P≤  0.05      df(1,49)       N =50*.( SPSSنتائج الحاسبة االلكترونية )  المصدر :    
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 : اختبار عالقات التأثير على المستو  الجناي 
( إلى وجود تأسير 8تأسير التجديد االســـــتكشـــــافي في تعزيز اإلبداع التنظيمي: تشـــــير نتائج الجدول ) -أ

والبــالغــة ( Fويــدعم ذلــك  ايمــة ) ،معنوي للتجــديــد االســــــــــــــتكشــــــــــــــــافي في تعزيز اإلبــداع التنظيمي
ويسـتدل من ايمة معامل التحديد  (،0.05ومسـتوى معنوية )( 1.49)( عند درجتي حرية *72.262)
(2R( والبالغة )من 60.1(، وهذا يشـــــير إلى أن التجديد االســـــتكشـــــافي يفســـــر ما ايمته )0.601 )%

وعزز  (0.775ويدعم ذلك ايمة معامل االنحدار ) ،المتغير المســـــــتجيب والمتم ل باإلبداع التنظيمي
وهذا يعني  (،0.05مســــتوى معنوية )( و 1.49)( عند درجتي حرية *3.078( والبالغة )Tايمة )ذلك 

 ول.تحقق الفرضية الرئيسة ال انية على مستوى البعد األ
( إلى وجود تأسير 8تشـــــــــير نتائج الجدول ) :تأسير التجديد االســـــــــت ماري في تعزيز اإلبداع التنظيمي -ب

( *28.253( والبالغة )Fويدعم ذلك ايمة ) ،االســــت ماري في تعزيز اإلبداع التنظيميلتجديد لمعنوي 
( 2Rويســــــــــــــتدل من ايمة معامل التحديد ) ( ،0.05ومســــــــــــــتوى معنوية )( 1.49)عند درجتي حرية 

%( من المتغير 37.1جديد االســــت ماري يفســــر ما ايمته )تن الأ( ، وهذا يشــــير إلى 0.371والبالغة )
ايمة وعزز ذلك  (0.567مل االنحدار )ايدعم ذلك ايمة مع ،تم ل باإلبداع التنظيميالمســــتجيب والم

(T( والبالغة )عند درجتي حرية *5.315 )(و 1.49 )( 0.05مســــــــــــــتوى معنوية ، ) وهذا يعني تحقق
 الفرضية الرئيسة ال انية على مستوى البعد ال اني.

 نتااج عالقة تأثير على المستو  الجناي :(8الجدول )
 متغير مستجيب          

                 تفسيري  متغير 
 اإلبداع التنظيمي

 0B 1B أبعاد التجديد اإلستراتيجي 
2R F المحتسبة T المحتسبة 

 *3.078 *72.262 0.601 0.775 0.717 التجديد االستكشافي 

 *5.315 *28.253 0.371 0.567 0.609 التجديد االست ماري 

           P≤  0.05      df.(1,49)       N =50*.( SPSSنتائج الحاسبة االلكترونية )  المصدر :

 
 المبحث الرابع: االستنتاجات والمقترحات

 ي:أتخصص هذا المبحث الستعرا  أهم النتائج والمقترحات التي قدمتها البحث، ومن خالل ما ي
 استنتاجات الجانب العمليأواًل: 

ألبعاد التجديد اإلســـــتراتيجي أن الشـــــركة عينة البحث تولي اهتماما  أظهرت نتائج التحليل اإلحصـــــائي  .1
واضـــــــحًا لهذه األبعاد ، اذ احتل بعد التجديد االســـــــت ماري المرتبة االولى من حيث أهميته النســـــــبية، إذ 

د االســــــــــــــتكشــــــــــــــافي الذي تتبنى التجدياألفراد المبحوسين ومن خالل اجاباتهم أن منظماتهم  أغلب  يؤكد
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يمكنها من تحقيق االســـــــتجابة مع متطلبات البيئة الخارجية ومن سم جاء في المرتبة ال انية بعد التجديد 
  االستكشافي .

بحث تولي اهتمامًا واضحا الأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ألبعاد اإلبداع التنظيمي أن الشركة عينة  .2
غلب أ إذ يؤكد ، النسبية تهعلى االتصال المرتبة االولى من حيث أهميذ احتل بعد القدرة إبهذه األبعاد، 

في تبــادل االفكــار  اً واضــــــــــــــحــ اً جــابــاتهم أن للقــدرة على االتصــــــــــــــــال أسر إاألفراد المبحوسين ومن خالل 
ومن سم جاء بالمرتبة ال انية بعد القدرة  ،والمعلومات بصــــــــورة مســــــــتمرة من أجل تحقيق أهداف المنظمة

 القدرة على التغيير سال ا. ، تليهارعلى اتخاذ القر 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصــــــــائي على المســــــــتوى الكلي وعلى مســــــــتوى األبعاد الفر ية، تحقيق أبعاد  .3
لتشـــــــير هذه النتائج إلى التجديد اإلســـــــتراتيجي عالقات ارتباط ذات داللة معنوية مع اإلبداع التنظيمي، 

أن تعزيز اإلبداع التنظيمي يعتمد بشــــــكل كبير على فاعلية التجديد اإلســــــتراتيجي، حيث كلما زاد توجه 
سهم ذلك في تعزيز أالشركة عينة البحث إلى تبني التجديد اإلستراتيجي وتوظيف أبعاده بشكل صحيح 

 قدرة الشركة على تقديم منتجات أفضل لزبائنها .

ن استخدام الشركة أئج تحليل عالقة التأسير على المستوى الكلي وعلى مستوى األبعاد الفر ية بينت نتا .4
عينة البحث ألبعاد التجديد اإلســــــــــــــتراتيجي، يؤسر معنويا في تعزيز اإلبداع التنظيمي، وذلك من خالل 

ة قبل صــــــــــقل وتوســــــــــيع المقدرات والقابليات الموجودة لدى موظفيها من أجل اســــــــــت مار الفرم المتاح
 وهذا يعزز ما جاء به الجانب النظري للبحث.   ،خرين وتحقيق النجاحاآل

  ثانيا: المقترحات

 ي :أتبرز المقترحات التي قدمها البحث بما يأتتلخص 
حد الدعائم أنه أل ،عطاء ادارة الشــــركة المزيد من االهتمام لموضــــوع التجديد اإلســــتراتيجيإ ضــــرورة  .1

 من أجل تحقيق االستجابة مع متطلبات البيئة الخارجية والداخلية.  االساسية التي تتبناها الشركة

االهتمام بالتجديد اإلســـــــتراتيجي واإلبداع التنظيمي من قبل الشـــــــركة عينة البحث من خالل توظيف  .2
التكنلوجيا الحدي ة التي تمكنها من تقديم منتجات جديد وبأســــــــــعار تنافســــــــــية تمكنها من اســــــــــتغالل 

 سواق قبل المنافسين.  الفرم المتاحة في األ

تعزيز اإلبداع التنظيمي في الشـــــــــركة عينة البحث من خالل تشـــــــــجيع االفكار والســـــــــلوكيات الجديد  .3
 وتقديم حوافز جيدة للعاملين المبدعين. 

وضــــــــع برامج تدريبية متطورة تكســــــــب العاملين معارف وقدرات جديدة تمكنهم من مواكبة التطورات  .4
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