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 : قدمةامل .1

    األعمال  مات الريادية في مختلف قطاعاتمن املنظ  الحديثة قد ساعد على  بلورة كثير  األعمالمنظمات  تكنولوجي والعلمي في  ن التطور الإ 
ً
وخصوصا

منظمات املعرفة وليس  ىتحول إلالنتيجه  ،نظماتعمال هذه املأل  ستراتيجيةاإلدارة ال دة أصبحت من وكذلك عمليات الريا بتكار،واإل  ،ياد املنافسةمع إزد

سواء كان   األعمالأنماط جديدة من  ن خالل نوعين من العمليات هما األول تطور م الروتينية وتحسين مؤشرات املعرفة وتنشأ املنظمات الريادية األعمال

اإل  املخاطرة،    بداعمن خالل  في  املشاركة  أم  يالداخلي  أ واآلخر  اإلستراتيجي  التحديث  بواسطة  املنظمات  املتم من خالل تطوير  بين  ما  التكامل  وارد، و 

ستفادة من عناصر مرتبطة بذلك  جديدة من خالل اإل   منتجات جديدة ومخاطرة جديدة وفرص  سواق بواسطةاأل   طيع املنظمات الريادية الدخول إلىوتست

يجاد إ   على  قادرة   ة إدار   ىوإن املنظمات الريادية بحاجة ال.  التفردن كانت باإلبداع أم أخذ املخاطرة واملغامرة واإلستقاللية والبتكار وامليزة التنافسية و سواء إ 

 . املنظمة الرياديةاتيجي وإمتالك الرؤى الثاقبة ألهداف ستر والتخطيط اإل  وقدرات فنية تمتلكة من معرفة كليةنوع من التناغم بين ما 

 مشكلة البحث:  . 1.1

فرع منها عدد من األسئلة  وتت  لى امليزة التنافسيةع  األعمال  ريادة   استراتيجيات  ات التي تحدثهار يثتأالكثير من الك  لهناتكمن مشكلة البحث في أن  

 التالية:  الفرعية

 ؟التكلفة األقل استراتيجيةاإلبداع على تحقيق  استراتيجيةثير تأ ما •

 ؟ التميز استراتيجيةبداع على تحقيق اإل  استراتيجيةهل تؤثر  •
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 ص: خاملل

الدراسة   امليزة  ا تناولت هذه  تحقيق  وأثرها على  الريادة  استخدام ستراتيجيات  تم  الخرطوم،  بولية  الخاصة  الجامعات  في  التنافسية 

فلسفة  الستبانة كأداة لجمع البيانات، واتبع البحث املنهج الوصفي والتحليلي، لتحليل البيانات. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها: إن تبني  

امل باملستوى  الخاصة ل تساهم  السودانية  الجامعات  املستمر من قبل  الخطط  التحسين  التدريس نسبة لغياب  أداء هيئة  طلوب في تطوير 

الواضحة ونقص العدد الكافي املؤهل من أعضاء هيئة التدريس، وهناك دعم ومساندة من قبل اإلدارة العليا للتحسين املستمر مما ساهم في 

وأوص  الدراسية.  املناهج  تط  ىتطوير  بغرض  املستمر  التحسين  بفلسفة  الهتمام  بضرورة  وتوعية البحث  التدريس  هيئة  أعضاء  أداء  وير 

 العاملين بأهميته، استقطاب وتعيين العدد الكافي واملؤهل من أعضاء هيئة التدريس بغرض تحقيق التحسين املستمر للخدمات التعليمية. 

 امليزة التنافسية.  ؛استرتيجيات الريادة  الكلمات املفتاحية:
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 ؟قلالتكلفة األ  استراتيجيةاإلبتكار على تحقيق  استراتيجيةر ما أث •

 التميز؟  استراتيجيةبتكار على تحقيق اإل  استراتيجيةهل تؤثر  •

 البحث:  أهمية  . 2.1

أهمية  أتيت من  البحث  الذي   أهمية  في    استرايتجياتتلعبه    الدور  منظمات  الريادة  املديرو   يوبالتال  األعمالإدارة  املميز يستطيع  تحقيق  من    ة ن 

 والتفرد. بتكار ظمات الخري من خالل اإلبداع واإل مواجهه املن  وكيفية  األعمالملنظمات    تنافسية  ة ى تحقيق ميز عل ستراتيجياتال ثر أل  باإلضافة  ةالتنافسي

 البحث:أهداف  . 3.1

 هداف الفرعية التالية: وعدد من األ  هدف رئيس علىالتعرف  يهدف البحث

أثر  ا  على  امليزة    اإلبتكار  استراتيجيةاإلبداع،    استراتيجية)  األعمالريادة    ريادة   استراتيجياتلتعرف  األقل،    استراتيجية)  التنافسيةعلى  التكلفة 

 : الفرعية التاليةهداف ويتفرع منها عدد من األ التميز(  استراتيجية

 التكلفة األقل   استراتيجيةاإلبداع على تحقيق  استراتيجيةبيان أثر  •

 بداع على تحقيق ميزة التميز  اإل  استراتيجيةالتعرف على أثر  •

 بتكارعلى تحقيق ميزة التكلفة األقل اإل  استراتيجيةبيان أثر  •

 . بتكارعلى تحقيق ميزة التميزاإل  استراتيجيةن أثر بيا •

 فرضيات البحث: . 4.1

 :وتتفرع من منها الفرضيات التالية. ق امليزة التنافسيةالريادة وتحقي استراتيجياتجد عالقة ذات دللة إحصائية بين تو الفرضية الرئيسة: 

  .قلاإلبداع والتكلفة األ استراتيجيةجد عالقة ذات دللة إحصائية بين تو  •

 . وميزة التميز بداعاإل  استراتيجيةجد عالقة ذات دللة إحصائية بين تو  •

 . والتكلفة القل بتكاراإل  استراتيجيةدللة إحصائية بين توجد عالقة ذات  •

  .وميزة التميز بتكاراإل  استراتيجيةجد عالقة ذات دللة إحصائية بين تو  •

 مناهج البحث:  . 5.1

 والتحليلي في تناوله للموضوع وذلك للوصول إلى النتائج ومن ثم تقديم التوصيات. استخدم الباحث املنهج الوصفي 

 : مصادرجمع البيانات . 6.1

 . نترنتوالدوريات والرسائل الجامعية واإل الكتب واملراجع  ،صادر ثانويةوامل ستبانهاإل  ،صادرأوليةامل

 حدود البحث: . 7.1

 . م2021يناير لى إ  م2020 من مارس :الحدود الزمانية •

 .الخاصة بولة الخرطومالكليات الجامعات و ية: الحدود املكان •

 . امليزة التنافسية ىعل األعمال ريادة  استراتيجيات اقتصرت البحث على دراسة :الحدود املوضوعية •

 نموذج البحث:  . 8.1

                    

 

 

 

 

 

 
 نموذج الدراسة  : (1شكل )

اقع الدراسات السابقة   انعداد الباحثاملصدر: إ  م 2020من و
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 :مصطلحات الدراسة . 9.1

تعرف بأنها العملية واإلجراءات التي يتم فيها إنشاء ش يء جديد ذي قيمة، ويتطلب تحمل املخاطر الناجمة عنه، مع ضرورة تخصيص   :األعمالريادة  •

 1. املادية واملعنوية املصاحبة لهالوقت والجهد واملال الالزم لتنفيذه، مما ينتج استقبال العوائد 

 2. وأخذ املخاطرة واملبادأةت على اإلبداع واإلبتكار والتفرد التي تشجع املنظما ستراتيجياتال هي تلك  الريادة: استراتيجية •

 جديدة  :اإلبداع •
ً
 3ورغبات الزبائن.وذلك لتقديم خدمات تشبع حاجات   هو الوسيلة التي يمكن للشركة من خاللها أن تخلق أفكارا

 4هو الذي ينشأ عنه نتائج جديدة ملا يحدث من تفاعل بين الفرد بأسلوبه املتميز ومايواجهة في بيئته. اإلبتكار: •

 5تعني إكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستخدمة من قبل املنافسين. امليزة التنافسية:  •

 6تصميم خدمة تعليمية أقل تكلفة مقارنة بمنافسيها مما يؤدي إلى تحقيق عائد أكبر. هي قدرة املؤسسة على  التكلفة األقل: •

 7في الكادر اإلداري. هو مجموعة من املعارف واملهارات والقدرات التي يمتلكها أصحاب األداء املتميز  التميز: •

 : الدراسات السابقة .10.1

 :
ً
 : الدراسات املتعلقة باملتغير املستقل أوال

•  ( في عينة من فروع شركات    :8( 2020دراسة عبدهللا  بالتطبيق  الرشيقة  املنظمات  في تعزيز مقدرات  اإلسترتيجية  الريادة  تأثير  لبيان  البحث  هدف 

الفرات األوسطاإلتصالت   اعتماد  املتنقلة في منطقة  الريادية،  )  ستراتيجيةال الريادة    أبعاد، تم  الريادية،  القيادالثقافة  الريادي،ة  اإلدارة    التفكير 

  كما تم للموارد(،  ستراتيجيةال 
ً
ليها  إ هم النتائج التي توصل من أ و  .(ستجابة، املقدرة، املرونة، السرعةاإل )  إلىاعتماد مقدرات املنظمة الرشيقة إستنادا

 في تعزيز مقدرات املنظمات الرشيقة. وقد اختتم البحث بعدد من التوصيات    ستراتيجيةالريادة ال   أبعادن  أ 
ً
 فاعال

ً
ضرورة توظيف    أبرزهاتؤثر تأثيرا

يجابية بينها وبين مقدرات املنظمات الرشيقة ضمن قطاع اإلتصالت املتنقلة بما ينسجم مع  في تعزيز العالقة التأثيرية اإل   ستراتيجيةالريادة ال   أبعاد

 في املحافظات عينة البحث.  للشركات ولزبائنها عبر مراكزها الخدمية املنتشرة  استراتيجيةفي ابتكار خدمات ذات قيمة  الستمرار
ً
 حديثا

الريادة   أبعاد  رف العاملة في األردن، حيث تناولتالريادة في املصا  استراتيجيةهدفت الدراسة إلى بيان أثر تبني    :9( 2019)أبو رومان    و   حنيني  دراسة •

  بعادوقد توصلت الدراسة إلى وجود آثار ذات دللة إحصائية أل ، ودرجة اإلستقاللية(،بداع واإلبتكار، ودرجة التنافسيةالتالية )الثقافة الريادية، واإل 

الريادية، واإل الريادة   التنافسية)الثقافة  اإلق على تح  ، ودرجة اإلستقاللية(،بداع واإلبتكار، ودرجة  التنمية  بال  تصادية. وأوصتقيق  ضرورة  دراسة 

حرص    أهمية، باإلضافة إلى  األعمالإتباع املصارف سياسة التطوير والتحسين املستمر للسياسات واإلجراءات واألنظمة والبرامج املستخدمة في تسيير  

 لوصول بهم إلى مستوى الريادة.  املصارف على رفع كفاءة موظفيها وتطوير مهاراتهم وخبراتهم وحثهم على مراعاة قواعد السلوك املنهي ل

 
ً
 : التابعالدراسات املتعلقة باملتغير : ثانيا

ة األسمنت تمثلت مشكلة الدراسة في أثر التوجيه اإلستراتيجي الريادي في تحقيق امليزة التنافسية بمؤسس  :10( 2019- 2018)دراسة تيطراوي و زوبيري  •

، هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم التوجيه اإلستراتيجي الريادي وتأثيره على امليزة التنافسية، افترضت الدراسة لفارج هولسيم باملسيلة

اتيجي  : يوجد أثر للتوجيه اإلستراتيجي الريادي على امليزة التنافسية بالقيادة وبالتكلفة في مؤسسة لفارج هولسيم، يوجد أثر للتوجيه اإلستر التاليعلى  

 لريادي على امليزة التنافسية بالتركيز في مؤسسة لفارج هولسيم.      ا 

املؤسسة من خالل استعمال املنهج الوصفي  أ لى  إ هدفت الدراسة  :  11( 2018دراسة دحماني) • ن معرفة هل للتوجيه الريادي دور في تعزيز تنافسية 

و  السأ التحليلي  في  متمثلة  ومان  داه  ملؤسسة  املوجه  خلصت  لألثاثتبيان  وقد  كل  إ ،  بين  موجبة  ارتباط  عالقة  وجود  الريادي   أبعادلى  التوجيه 

 
 العبدلي. –عمان  –، دار اسامة للنشر والتوزيع، الردن 1م، ريادة األعمال وإدارة املشاريع الصغيرة، ط2016مصطفى يوسف كافي  1
 م ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة، من منشورات الجامعة اإلفتراضية السورية. 2018عامر خربوطلي، 2
العلمي   دور وأهمية اإلبداع املحاسبي في تحقيق امليزة التنافسية القتصادية في مؤسسات املال واألعمال األردنية، بحث علمي مقدم إلى املؤتمر، م2007فالح الزعبي وماجد عبدالعزيز الجريري،علي  3

 الخامس لكلية العلوم اإلدارية واملالية في جامعة فيالدلفيا. 
. م، املجلس القتصادي والجتماعي: لجنة الخبراء املهتمة باإلدارة العامة، البتكارات في مجال الحكم واإلدارة العامة لتحقيق األهداف2006األمم املتحدة:  4

ً
 اإلنمائية املتفق عليها ودليا

 ي، الدار العاملية، القاهرة. أساليب التكلفة الستراتيجية ودورها في دعم امليزة التنافسية للقطاع الصناع 1م، ط2020موس ى عيس ى ابكر، 5
 . 37، مرجع سبق ذكرة ص 1م ط2020موس ى عيس ى أبكر  6
 عمان.   األردن،  م، املنافسة التنافسية والبدائل الستراتيجية، دار جديد للنشر والتوزيع،2011زغدارأحمد، 7
 الرشيقة، دراسة حالة شركات اإلتصالت في منطقة الفرات، جامعة كربال. رسالة ماجستير، منشورة. م، دور الريادة اإلستراتيجية في تعزيز مقدرات املنظمات 2020أحمد عبدهللا  8
ا األعمال واإلقتصاد  ولوجيإستراتيجية الريادة ودورها في تحقيق التنمية اإلقتصادية: دراسة ميدانية على قطاع املصارف العاملة في األردن املؤتمر الدولي في تكنم، 2019إيمان حنيني، محمد أبو رومان  9

 املعرفي. 
اسة ميدانية  مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر أكاديمي، أثر التوجيه اإلستراتيجي في تحقيق امليزة التنافسية في املؤسسة اإلقتصادية الجزائرية )در  ،م2019-2018إيمان تيطراوي وزهيرة زوبيري  10

 باملسيلة(. Lafargeholcimملؤسسة  
 .2018دحماني، دور التوجيه الريادي في تعزيز تنافسية املؤسسة، دراسة حالة مؤسسة ومان لألثاث، جامعة محمد خضير بسكرة.جميلة  11
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حصائية للتوجيه الريادي في تعزيز تنافسية  إ ظهرت في نتائج الدراسة وجود دور ذو دللة  أ ( وبين التنافسية كما  تحمل املخاطرة   ستباقية،اإل   بداعية،اإل )

 . تعزيز تنافسية مؤسسة ومان لألثاثستباقية في دللة إحصائية لبعدي اإلبداعية واإل ان لألثاث مع وجود دور ذو مؤسسة وم

 اإلطار النظري:  .2

 :األعمال ريادة  استراتيجيات . 1.2

 12:الريادية األعمالمفهوم الريادة و  .1.1.2

صية  عبر عنه بنوع جديد من الشخيو صل كلمة فرنسية تعني الشخص الذي يباشر أو يشرع في إنشاء عمل  هي في األ  Entrepreneurshipن كلمة  إ 

العالم القتصادي    إلى  األعمال  ة ده غير املؤكده ويرجع تعريف ريالية الكاملة عن نتائجو على استعداد لتأسيس مشروع جديد أو مؤسسة وتقبل املسؤ و 

 و اختراع جديد إلى ابتكار ناجح. رادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أ بأنه هو ذلك الشخص الذي لديه اإل   شومبيتر الريادي ذ عرف  إ (  1950-1883شومبيتر )

 وحملها إلى التطبيق الفعلي   األعماللفكرة توفير منتج أو خدمة في    هوالشخص الريادي هو الشخص الذي ينهمك في الريادة وينشغل بها من خالل إدراك

صاحبة وإستقبال  انشاء شيئ جديد ذي قيمة وتخصيص الوقت والجهد واملال الالزم للمشروع وتحمل املخاطر امل  تعني  :م(. الريادة 2006لي  جار والع)الن

 (20ص م،2016)مصطفى كافي،  .املكافئة الناتجة

بداع التحوط التنظيمي املرتبط بالرؤية، الثقة، املثالية، اإل البعد  ،  ن لإلبداعفراد الرياديين املنتجيأل من ا   ة تتكون عناصر الرياد  :13عناصر الريادة  •

 (21م،ص2016)مصطفى كافي، . البعد البيئى املرتبط بالتنوع بالسواق، التحوط للغموض، الرقابة الداخلية، للفشل

متفوقة لتبية حاجات متقدمة   ،وخدماتخلق الثورة من خالل توفير منتجات، سلع    :هي  بجملة من املنافع  األعمالريادة    تساهم   أهمية الريادة: •

شطة اقتصادية جديدة توفر فرص عمل، وتخلق أسواق نأ عمال و أ إيجاد ، وتطوير املناطق التي تتواجد فيها،  توسع ونمو املنظمات للزبائن، ومن ثم 

الوطني،  جديدة  الدخل  اإلنتاج من خالل إستثما،  تحسين  املجتمع،تفعيل عوامل  الريادية في  القابليات  بيئة ذات    ر  للتحفيز  نجإ تعزيز  از متفوق 

من    األعمال تعزيز سمعة  بتكار،  ، وتشجيع ال الالزمة  ستراتيجيةك املرونة ال تحقيق رضاء وولء زبون متفوق بإمتالفضل املهارات،  واملحافظة على أ 

 . ستقامة واملسؤوليةخالل اإل 

عرف    :الريادة  استراتيجيات •
ُ
 أبعاد و مجموعة من  أ التي تشجع على بعد واحد    واملنظمة أ   التي تتبناها  ستراتيجيةال ا تلك  نهالريادة بأ  استراتيجيةت

الريادة التي توضع من   استراتيجيةة والتكيف مع البيئة و الريادة )كاإلبداع، والبتكار، والتميز، وتقبل املخاطر، واملبادأة( بقصد املنافس  ستراتيجيةل 

 .كبيرة والجزئية بهدف نمو املنظمةفرص واملشكالت الثانوية والقرارات القبل فرد قوي التفكير بالتركيز على ال

خذ أ و   ، وكذلك تشجع العاملين على اتخاذ القرارات والتفرد واخذ املخاطرة واملبادأة بداع والبتكار  هي تلك السترتيجيات التي تشجع املنظمات على اإل 

 14رتبطة بعدد من املفاهيم التالية: الريادة هي تلك امل استراتيجياتن أ ، إل املسؤولية عن هذة القرارات

يحدث داخل  بداع والتحديث الذي  البتكار واإل ،  ا بين املوارد والزبائن في السوق الل توسع الفرص في السوق ووجود موارد جديدة والتكامل ماستغ

اإللتزام   الجتماعية،الزبائن والتكنولوجيا والقيم    لصناعة وهيكلة السوق وحاجاتجراء التغييرات السريعة املرتبطة باإ القدرة على   وخارج املنظمة،

 . ستمراية البقاء على املدى الطويلالقدرة على تحقيق النجاحات املالية والنمو وا  األسواق،في امليزة التنافسية في  بالتطوير والتوسع

 15مفهوم اإلبداع: .2.1.2

: أي أنشأه على مثال سابق، )لسان العرب(، من بدع الش يء: وهو أنشأه، و   جاء فييعرف اإلبداع في اللغة كما  
ً
جاء في )املعجم الوسيط( بدعه بدعا

البتكار. أو  التكوين  أو  اإليجاد  بأنه:  الحديث(  العصري  )القاموس  تعو   وعرفه  اإل ريفمن  اآلراء   :بداعات  دمج  أو  ش يء جديد،  وإنشاء  تكوين  القدرة على 

س أو  القديمة أو الجديدة في صورة جديدة، أو استعمال الخيال لتطوير وتكييف اآلراء حتى تشبع الحاجيات بطريقة جديدة، أو عمل ش يء جديد ملمو 

 ."غير ملموس

اإلدارة   16مفهوم اإلبداع اإلداري:  • العامة لإلبداع ذاتها، فاإلبداع في  الجديدة في مجال ينطلق مفهوم اإلبداع اإلداري من املفاهيم  متعلق باألفكار 

 اإلدارة وتطوير املنتجات وقيادة فرق العمل وتحسين الخدمات للعمالء، وكل وظائف اإلدارة املعروفة. 

  ارية أو وباختصار فاإلبداع اإلداري هو: "كل فكرة أو إجراء أو منتج يقدمه املوظفون صغارهم وكبارهم يتسم بالتجديد واإلضافة، ويعود بمنافع إد

 ."اقتصادية أو اجتماعية على املؤسسة أو األفراد أو املجتمع

 
 م.2016العبدلي ، – عمان  –، دار اسامة للنشر والتوزيع، الردن 1مصطفى يوسف كافي، ريادة األعمال وإدارة املشاريع الصغيرة، ط 12
 .21مصطفى يوسف كافي، مرجع سبق ذكره، ص  13
 23خربوطلي، مرجع سبق ذكره،ص  عامر 14
واألعمال األردنية، بحث علمي مقدم إلى املؤتمر العلمي الخامس  علي فالح الزعبي وأ/ماجد عبد العزيز الجريري، دور وأهمية اإلبداع املحاسبي في تحقيق امليزة التنافسية القتصادية في مؤسسات املال  .15

 .م2007لكلية العلوم اإلدارية واملالية في جامعة فيالدلفيا، 
 .م2003ية، لفضلي، العوامل املؤثرة على دور املدير كوكيل إبداع: دراسة تحليلية ميدانية في دولة الكويت، مجلة جامعة امللك سعود، العلوم اإلدار فضل صباح ا. 16
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عملية تسعى إلى إحداث نقلة متميزة على مستوى التنظيم، من خالل توليد مجموعة   :منهاوقد عرف بعض العلماء اإلبداع اإلداري بتعريفات خاصة  

 ."من األفكار البتكاريه وتنفيذها من قبل أفراد العمل ومجموعاته

 هذه  وتنقسم   ا واألهداف التي يريدون تحقيقها،بصفة عامة فإن تعريف اإلبداع يختلف باختالف الجوانب واملداخل التي يهتمون به  :17إلبداع ا  أبعاد •

 : وهي رئيسية أنواع أربعة إلى الجوانب
 الجماعة   يرض ي  بأنه "عملية ينتج عنها عمل جديد   أي املراحل التي تمر بها عملية اإلبداع وفي هذا املجال  على العملية اإلبداعية نفسها،  التركيز .1

 ."مفيد أنه وتقبله

 . أو تنتج عن عملية اإلبداع–أي مقدار اإلنتاجية التي تحققها   اتج اإلبداعي،التركيز على الن  .2

كالفضول والبحث ووضوح الرؤيا والقدرة على تفهم املشكالت ونجد صفات اإلبداع بالخصائص النفسية املتمثلة  الصفات الشخصية للمبدعين: •

 .باملخاطرة والستقاللية واملثابرة والنفتاح على الخبرة الداخلية والخارجية

 . كالستقالل والصدق والبحث عن الحقيقة، والحاجة إلى اإلنجاز ية عند األفراد،اإلمكانيات اإلبداع 

  18وم اإلبتكار: همف .3.1.2

 على نوع
ً
أسلوب  أو   البتكار كأسلوب من أساليب الحياة: يشار إلى البتكار هنا على أنه "يشمل جميع جوانب حياة الفرد، بحيث يصبح البتكار دال

 ."معين في الحياة. البتكار هنا هو القوة التي تدفع إلى الكتمال

 . اإلبتكار كعملية عقلية ،البتكار كناتج جديد ،ابتكار تحقيق الذات ،ابتكار املوهبة :بتكارأنواع اإل  •

 يمكن القول إن البتكار هوو 
ً
عملية تصور وتنفيذ لطريقة جديدة لتحقيق نتيجة  فكرة إبداعية تتضمن التنفيذ وتختلف عن الختراع، وهو   عموما

 أو أداء عمل. 

واإلبتكار:  • لإلبداع  اإليجابية  الكفاءة  19النتائج  الرشيدة تعزي  ،تحقيق  واإلدارة  الحكم  العاملين،  ز منظومة  ثقة  خلق فرص ،  كسب  في  املساهمة 

 . مواتية

واإلبتكار:  • اإلبداع  بين  وابتكار  هناك20الفرق  إبداع  كلمتي  استخدام  حول  واضح  أخرى ،  اختالف  مفاهيم  مع  اإلبداع  مفهوم  يختلط  ما  وعادة 

الئم لها. أي أن كالبتكار، إل أن اإلبداع يتمثل في التوصل إلى حل خالق ملشكلة ما أو إلى فكرة جديدة، في حين أن البتكار هو التطبيق الخالق أو امل

 م  البتكار ما هو إل تحويل
ً
بدعة الفكرة اإلبداعية إلى عمل إبداعي. فالعمل محكوم بإمكانية تطبيق األفكار املبدعة، بل املهارة في أن يحمل أفكــارا

 :من حيث مناقشة مفهومي اإلبداع والبتكار نجد أن خالقه قابلة للتطبيق.

العلوم املختلفة، ففي هذه املجالت ل يهتم املبتكرون بالجمال بقدر    البتكار إنتاج الجديد ل يتصف بالجمال بدرجة كبيرة، كما هو الحال في مجال

 فائدة املنتج. بينما اإلبداع يعني إيجاد الجديد شريطة أن يتصف هذا الجديد بالجمال، كما هو الحال في الفنون التشكيلية.  

 مفهوم وأنواع امليزة التنافسية . 2.2

 21مفهوم امليزه التنافسيه:  .1.2.2

ة  طلق بعضهم من مفهوم ضيق ويختصرها في تنافسينفي  ة،اختلف معظم القتصاديين والهيئات الدوليه على تحديد مفهوم محدد ودقيق للتنافسي

   خر مفهوم واسع يكاد يشتمل جميع مناحي النشاط القتصادي ويستعمل البعض اآل   السعر والتجارة،
ً
في التعداد الكبير للمؤشرات    وهذا ما يظهر حاليا

العامل واأل   ةمن موارد طبيعي  ةوتتمثل في قدرات الدول  ةالنسبي  ة وقد وقع تحول في املفاهيم فمن مفهوم امليز   ةالتنافسي  ة لقياس القدر   ةاملستعمل  ة يدي 

والعنصر  لى التكنولوجيا،ع ةوتتمثل في: اعتماد الدول ةيالتنافس ة لى مفهوم امليز إ املناخ واملوقع الجغرافي التي سمح لها بإنتاج رخيص وتنافس ي  ،الرخيصة

من تحديد   ةوغير مهم ةتصبح غير فاعل  ةالنسبي  ة للميز  ةونوعية النتاج وفهم احتياجات ورغبات املستهلك فيما جعل العناصر املكون الفكري في اإلنتاج،

 . ة التنافسي

 22تعريف التنافسيه حسب املؤسسات:  .2.2.2

ا البريطانيف  عر ي )أب  يةلتنافسون  بالنوعيإ على    القدرة نها  والخدمات  السلع  تلبية   ة الجيد  ةنتاج  يعني  املناسب وهذا  الوقت  وفي  املناسب  والسعر 

 من املنشآت الخرى(. ة كفاء أكثرحاجات املستهلك بشكل 

 
مي مقدم إلى املؤتمر العلمي الخامس  عبدالعزيز الجريري، دور وأهمية اإلبداع املحاسبي في تحقيق امليزة التنافسية القتصادية في مؤسسات املال واألعمال األردنية، بحث علأ/ماجدعلي فالح الزعبي و  17

 .م2007لكلية العلوم اإلدارية واملالية في جامعة فيالدلفيا، 
، تماعي: لجنة الخبراء املهتمة باإلدارة العامة، البتكارات في مجال الحكم واإلدارة العامة لتحقيق األهداف اإلنمائية املتفق عليها و املتحدة: املجلس القتصادي والج األمم 18

ً
 م.2006دليا

،  األمم املتحدة: املجلس القتصادي والجتماعي: لجنة الخبراء املهتمة باإلدارة العامة، البتكارات في مجال الحكم واإلدارة 19
ً
 م.2006العامة لتحقيق األهداف اإلنمائية املتفق عليها ودليا

 م. 2009نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الدور املستقبلي ملؤسسات التنمية اإلدارية في تطوير األداء، الرياض،  – املؤتمر الدولي لتطوير األداء  20
 . 1م، ط2020دعم امليزة التنافسية للقطاع الصناعي، الدار العاملية القاهرة،  موس ى عيس ى أبكر، أساليب التكلفة الستراتيجية ودورها في 21
 200عمار بوشناف، امليزة التنافسية في املنظمة القتصادية، مصادرها تنميتها وتطويرها، رسالة ماجستير جامعة الجزائر  22
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لنفس القطاع الصناعي من دولة ما على تحقيق نجاح   ةاملؤسسات املنتج  ة لقطاع ما قدر   ةتعني التنافسي   :حسب قطاع النشاط  ةتعريف التنافسيو  

سواق زيادة حصصها في األ على  نها قدرة البلد  أب  ةالدولي  ةف التنافسيكما تعر   .ة الحكومي  ةدون العتماد على الدعم والحماي  ةسواق الدوليمستمر في األ 

 . ةوالدولي ةاملحلي

 . األنشطة التصديرية ومنافسة الواردات والستثمار األجنبي املباشر :للتنافسية ةالدولي ةمعهد التنافسي ويعرف

 .ةبمواجهة الحاجات الوطني ةماهو قدرتها على توليد موارد لزم ةمأل  ةن التنافسيأب oldin stonيرى 23تعريف بعض القتصاديين: 

 في أذهانهم.  ولئهم، وتحسين سمعة املؤسسةخلق قيمة تلبي إحتياجاتهم وتضمن 24: أهمية امليزة التنافسية •

جديدة من العمالء    ول سوق جديد أو التعامل مع نوعيةخدخول مجال تنافس ي جديد بد،  خلق فرص تسويق جديدة   أهداف خلق امليزة التنافسية:  •

،  رص الكبيرة التي ترغب في إقامتهاإليها والفتكوين رؤية مستقبلية جديدة لألهداف التي تريد املنظمة الوصول    نوعية جديدة من السلع والخدمات،  أو

 . لسوق التنافسيةبهدف تأكيد بقائها في ا تسعى املؤسسة من خالل تحقيق وتعظيم القيمة للوصول إلى رضاء العميل  

 الوقاية بدل من التفتيش.، ز على املوارد والكفاءات البشريةالتركي  ،التركيز على العميل، التحسين املستمر مرتكزات امليزة التنافسية: •

التنافسيأ • التكلف 25: ة نواع  السعرأ   ةتنافسية  السعري  ةالتنافسي،  و  األ  ةالتقني  ةالتنافسية،  وعيالن  ةالتنافسية،  غير  في    ةساسياأل   بعادبتوقيع 

 منها:  ة لى الهتمام بجوانب عديدإ ةالتنافسي

 مستوى التحلي  .1
ً
 قليم. مستوى البلد وحتى على مستوى اإل ،لى مستوى القطاعإ و املنتج من مستوى املشروع أ  ل: اعتبارا

 والختيار الصحيح للغايات. ةالفعاليو هداف بأقل التكاليف الشمول: هو تحقيق األ  .2

او بين   ة الواحد   ةفي املؤسسسواء كانت بلدان او مؤسسات او اقسام    ةنسبة القتصادي  ةفي جوهرها تعني مقارن  ةن التنافسي أ : حيث  ةالنسبي .3

 .WEFركما يفسر اهتمام تقدية ميكية الدينا فترتين زمنيتين وهو ما يفسر مسالة فقدان التنافسي

 26تطوير امليزة التنافسية:  لياتآ •

بناء قاعدة معلومات   ،وبتقنية أحدث وبشكل دائم   أقلفة  لى منتجات جديدة وتطوير السلع الحالية بتكلإ   مواصلة بحوث التنمية والتطوير للوصول  

املعلومات النظام  الشركة  يلتعظيم  واملنافسين   لدى  والعمالء  األسواق  جديدة إ الوصول    ،عن  وخدمات  سلع  والستجابة ،  لى  العمالء  احتضان 

دائم للتميز وبناء فرق عمل   ميبناء هيكل تنظي  ،كةالعاملية وإنشاء مشروعات مشتر   التعامل مع املنظامات، القرارات  يالسريعة لحاجاتها وإشراكهم ف 

 ر األ و وعد معين للعميل وهو الخياأ تحديد قيمة  ،  كونية
ً
النشاط   يف  اإلستثمار  ،ساطة سالح للتنافس وكذا اإللتزامالب،  من الوعود العديدة   فضل بدل

ء إدارة توقعات العمال،  حافظة على املظهر العام للمنظمةامل  ،اتوخدمالقناعة بما تقدمه من سلع  ،  نويع اسلحة الهجوم على املنافسينت،  التسويقي

 . لكترونيت التى تواجه التسويق اإلللتحديا ة املراجعة املستمر وإكتساب مقومات نجاح املنافسين، 

 مصادر امليزة التنافسية:  •

 ثالثة عناصر أساسية وهي: ييمكن حصر مصادر امليزة التنافسية فو 

 .اإلنتاجية وتقليص تكاليف اإلنتاجالكفاءة: تتجلى فى تحسين  .1

 السوق وبيع منتوجها بسعر أعلى.  ياء فلجودة العالية تسمح للمؤسسة بالبقألن ا   جودة املنتج: .2

نوعية املنتجات وهذه تسمح للمؤسسة بتحسين فعاليتها من خالل تخفيض تكاليف اإلنتاج وتحسين  ي  ر التة من األمو تتمثل فى مجموع  املعرفة: .3

املؤسسةتتمثل فى براءة الختراع،    ةملعرفا  التسيير وأن نجاح  الدولية واإلستمرار  وطرق  إقتحام األسواق  الزبائن   فى  التواجد يدل على تقبل  فى 

 27. لمؤسسة عرضة للتطور والتغيرسية لن امليزة التنافأ لى  إ عناصر تفوق. تشير    ي أ   بإمتالك املؤسسة مليزات تنافسية،  ملنتجاتها. هذا األمر مشروط 

 امليزة التنافسية تتمثل في:  أبعاد •

ا أدنى من الشركات املنافسة  التكلفة من أجل أن تجعل تكاليف إنتاج وتسويق منتجاته  التكلفة: يؤكد على أن أية شركة عليها أن تركز على بعد  بعد .1

 .لها

  بعد الجودة: .2
ً
 عية منها أو خدمية، العامة أو الخاصة، لكافة املنظمات سواء  الصنا تعد الجودة متطلبا

ً
لنجاح املنظمات ملا لها   فهى عامال اساسيا

وتحقيق   املوارد  استغالل  بين  دور  السوق،من  فى  تنافس ى  املنظمة عملية    موقع  داخل  الجودة  تعنى  ،  إذ 
ً
املحددة مسبقا للمواصفات  املطابقة 

 28.وبالنسبة للزبون تعنى القيمة

 
 51موس ى عيس ى أبكر، مرجع سبق ذكره، ص  23

 م.1998نبيل مرس ي خليل، امليزة التنافسية في مجال األعمال، مصر، اإلسكندرية للكتاب، 24
 م.2001، 1ة املزيا التنافسية، مجموعة النيل العربية مصر، طمحسن احمد الخضيري، صناع 25
 م.2001وديع محمد عدنان، محددات القدرة التنافسية لالقطار العربية في السواق الدولية، بحوث ومناقشات، تونس،  26
 33( ص2011،1أ/د/زغداراحمد )املنافسة التتنافسية والبدائل الستتراتتيجية دارجريرللنشر ط 27
 96، ص2020موس ى عيس ى أبكر مرجع سبق ذكره 28
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التسليم: .3 املهل  بعد  التركيز على خفض  السواق من خالل  فى  الشركات  بين  للمنافسة  الساسية  القاعدة  التسليم هوبمثابة  بعد  الزمنية   ةيعد 

 . يمها الى الزبائن بأقصر وقت ممكنوالسرعة وتصميم منتجات جديدة وتقد

العمليات على التغير من منتج    :ةبعد املرون .4 أخر أو من زبون  إ تعنى قدرة  ن املنتجات لى أخر بأقل تكلفة مع إمكانية تقديم تشكيلة واسعه مإلى 

 .ةاملنافسي الفعال فالسالح  ةحيث أصبحت بعد املرونبصور مستمرة،  ة الجديد

 29: ةالتنافسي ةالقدر  مؤشرات قياس  •

التنافسيه   تنافسي  إذا قد يتطابق مفهوم  الصناعأ   ة املنشأ  ةكان تحسين  التشغيل ولهذا فإن من  ة، قد يتطابق مع تحقق  و  الحتفاظ بمستويات 

 أ مستوى القتصاد الوطني ويمكن  و و القطاع  أ   ةمستوى الصناعو مستوى املشروع  يجد التحليل على    نأ املناسب  
ً
 . ةالقليمين يضاف مستوى التكامل  أ   يضا

   30قيادة التكلفة :  •

، فإذا ما تمكنت  تكلفة الوحدة الواحدة من سلفها  تخفيض  إلىخرى العاملة في نفس القطاع تلجأ املؤسسة  في ظل مواجهتها ملناقشة املؤسسات األ 

 .منخفض فيمكنها الفوز بحصة السوق  من بيع منتجاتها بسعر ةاملؤسس

، افية على عناصر التكلفة املختلفةالقدرة على توفير املعلومات الك:  دما تتوفر لها جملة من الشروط هيتكلفتها عنيمكن للمؤسسة ان تلجأ إلى تحقيق  

 . املختلفة التي تربطها باملوردين القدرة على التأثير على عناصر التكلفة من خالل الروابط التجارية

، مع اج لالستفادة من اقتصاديات الحجم نتاجية ورفع مستوى اإلنترفع مستوى اإل   :التاليةمكن للمؤسسة إتباع الطرق  وللتمكن من تخفيض التكلفة ي  

حسن  للبحث والتطوير،  ةالنفقات املوجه تقليص، مات مابعد البيع املقدمة للذبائنخدتقليل أو إلغاء ، نتاج أنواع محدودة من املنتجاتإ   التخصص في

 . نقلاملشاريع قصد تلقيص تكاليف الإختيار مواقع 

  31ميزة التميز:  •

يتحاش ى قدر  ن  أ نجاز نتائج غير مسبوقة بتفوق بها على نفسه وعلى اآلخرين و إ لى قدرته على  إ يشير مفهوم التميز لدى الفرد كما يشرح على السلبي  

 . يمتلكها اصحاب األداء املتميزتي : هو مجموعة املعارف واملهارات والقدرات الوكذلك يعرف هيرابل التميز مكان التعرض للخطأ،اإل 

و  أ : قدرة الفرد او الجماعة  وء ماسبق يمكن تعريف التميز بأنه. وفي ضعزيز نور مفهوم التميز في كلمتين: هما النضباط والتقانويلخص عبد ال

 .اءة وفعاليةهداف املطلوبة منهم بكفاأل  و املنظمة على تحقيقا و الجماعة أ قدرة الفرد ، املطلوبة منهم بإتقان وجودة  األعمالاملنظمة على أداء 

 .مالء بحيث تنفرد به عن املنافسينله قيمة لدى الع و تقديم خدمات فيها ش يء ماأ تجات تتميز بعض الشركات بقدرتها على انتاج من

املؤسسةأ مكن  ي تتميز  الزبون    عندما  منافسيها  عن   ن  الحيازة على خصائص فريدة تجعل  بها،يكون بمقدورها  املؤسسة  أ بمعنى    يتعلق  ن تحقيق 

 
ً
   للتميزيتم عندما تكون قادرة على تقديم منتج أوخدمة بمواصفات متمايزة من خاللها يدرك العمالء واملنافسين أن املنظمة تقدم شيئا

ً
يصعب   متفردا

 . تقليده 

 إجراءات الدراسة وتحليل البيانات  .3

 وصف مجتمع وعينة الدراسة: 

 مجتمع الدراسة:   . 1.3

ويتكون مجتمع   يعمم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسة،  إنيقصد بمجتمع الدراسة املجموعة الكلية من العناصر التي يسعي الباحث  

 استبانة (  59املستردة )  الستبيانات، حيث بلغ عدد  استبانة(  63تم توزيع عدد )  بولية الخرطوم  (جامعة املشرق والكلية اإلردنيةب)  العاملين  الدراسة من

(  1صالحة للتحليل )الغير    الستبيانات، بينما بلغ عدد    استبانة(  4التي لم تسترد )  الستبياناتاملوزعة، وبلغت    الستبيانات%(، من إجمالي  97بنسبة )

املوزعة واملستلمة وهي نسبة تعتبر كبيرة في البحوث الوصفية   الستبياناتمن إجمالي   استبانة( 58الصالحة للتحليل بلغ ) الستبيانات، أما عدد  استبانة

 . الستبياناتالتي تعتمد علي قوائم األسئلة أو 

 أداة الدراسة: .2.3 
امليدانية وتتميز بإمكانية جمع البيانات من مفردات متعددة من عينة الدراسة،  حد الوسائل املستخدمة لجمع البيانات  وتعتبر أ   ستبانةتم تصميم ال 

، الريادة وامليزة التنافسية   استراتيجياتما كتب في    ىطالع علبقة املتعلقة بموضوع الدراسة واإل األدبيات السا  ىعل  ستبانةلال   واعتمدت الباحث في تصميمها

 
– جامعة املوصول – قسم الدارة الصناعية –دراسة ميدانية في مجموعة مختارة من الشركات الصناعية في محافظة نينوي –أكرم احمد الطويل، العالقة بين البداع التقني وابعاد امليزة التنافسية 29

 12كلية الدارة والقتصاد ص
    37أبكر، مرجع سبق ذكره، صموس ى عيس ى  30
 م 2011األردن،عمان ، دار جديد للنشر والتوزيع،  املنافسة التنافسية والبدائل الستراتيجية، ،زغدارأحمد  31
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وفق مقياس ليكرت املتدرج    ستبانةاس متغيرات الدراسة، حيث صممت ال انات الديموغرافية والثاني قيقسمين األول البي  ىعل  ستبانةحيث احتوت ال 

لية التحليل والذي يتكون من خمسة مستويات على النحو التالي " أوافق بشدة، أوافق، محايد، ل أوافق، ل أوافق بشدة " حيث تم إعطاء األوزان في عم

 ( يقابل ل أوافق بشدة، 1( يقابل ل أوافق، الرقم )2( يقابل محايد، الرقم )3( يقابل أوافق، الرقم )4يقابل أوافق بشدة، الرقم )(  5علي النحو التالي: الرقم )

 يوضح ذلك  دناه أ ( 1) والجدول رقم 
 يوضح درجات مقياس ليكرت الخماس ي  :(1جدول )

افق بشدة  االستجابة  افق  أو افق  محايد أو  ال أوفق بشدة  ال أو

 1 2 3 4 5 الدرجة 

 م 2020 إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية املصدر:                     

 وقد تم تصحيح املقياس املستخدم في الدراسة كاآلتي:

  3=(15/5): 15= (5+4+3+2+1) العباراتالدرجة الكلية للمقياس هي مجموع درجات املفردة على 

دل ذلك على موافقة أفراد العينة على العبارة، أما إذا  (3) تمثل الوسط الفرض ي، وعليه كلما زاد متوسط العبارة عن الوسط الفرض ي  (3)إذ أن  

 دل ذلك على عدم موافقة أفراد العينة على العبارة.  (3) نخفض متوسط العبارة عن الوسط الفرض يا 

 وصف اداة الدراسة:   . 3.3

من ثم مراجعتها وتعديلها  ولية ثم عرضها على بعض األكاديميين و ، حيث تم إعدادها في صورتها األ ستبانةجمع بياناتها على ال الدراسة على عتمدت ا 

 أل 
ً
 رضت عليهم.راء املحكمين الذين عُ وفقا

   صدق أداة الدراسة: . 4.3

وبناء على نظرية القياس الصحيح تعني الصالحية التامة خلو  يقصد بصدق أو صالحية أداة القياس قدرة األداة على قياس ما صممت من أجله  

 تي: اآلعتمدت الدراسة في قياس صدق أداة الدراسة على وقد أ  األداة من أخطاء القياس سواء كانت عشوائية أو منتظمة،

عرضها على  من خاللحتوى املحقق من صدق تم التغة األولية ملقياس الدراسة، بعد أن تم النتهاء من إعداد الصي الصدق الظاهري )صدق املحتوى(:

 .األعمالفي مجال إدارة  حكمين املختصينمجموعة من امل

 األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة: . 5.3

اإل  للعلوم  اإلحصائية  الحزم  الوصفي:    من خالله تم إستخدام( و 23إصدار )  SPSS)جتماعية )تم إستخدام برنامج  اإلحصاء  التكرارات،  أساليب 

واإل النسب   الحسابية،  واألوساط  املعيارية،  املئوية،  اإل نحرافات  لقياس  اإلستكشافي:  العاملي  متغيرالتحليل  تقيس كل  التي  العبارات  بين  من    ختالفات 

 نحدار: وذلك ملعرفة التأثير بين املتغيرات.يد األ تحد، تي يتم فحصهارتباط بيرسون: ملعرفة قوة العالقة بين املتغيرات الإ متغيرات الدراسة، 

 تنظيف البيانات:   . 6.3

 من اإل ذا  إ البيانات املفقودة:   •
ً
 كبيرا

ً
%( يجب  25عن )  ذا زاد%( يمكن قبوله مع املعالجة وإ 25)  ستقصاء دون إجابة أي نسبةترك املستجيب جزءا

 . 32عتباره غير صالح للتحليل د اإلستبيان بإستبعاإ 

هذا   أن يكون هنالك تشتت في إجابة املستجيبين أي أل يكون هنالك تجانس تام لتلك اإلجابات ويتم التعرف علىمن الضروري  اإلجابات املتماثلة:   •

 نحراف املعياري لإلجابات فإذا كان هنالك انحراف معياري عالي يعني أن هنالك تشتت في اإلجابات والعكس صحيح. من خالل إحتساب اإل 

 : معدل استجابات العينة . 7.3

املوجه لعينة الدراسة املتمثلة في العاملين في الكليات األهلية بولية شمال كردفان )كلية األبيض   ستبانةال تم جمع البيانات من امليدان عن طريق  

ستبانات  اإل من جملة    استبانة(  59سترداد )وتم إ ،  استبانة(  62للعلوم والتقانة، كلية العلوم التنموية والتكنولوجية، كلية شمال كردفان(، حيث تم توزيع )

ات تنظيف البيانات وكذلك  %( حيث تم عمل تنظيف للبيانات وعليه تم إعداد ملخص لكل عملي3بنسبة ) استبانة( 3ولم تسترد )%( 97املوزعة بنسبة )

 دناه. أ ( 2ستجابة كما في الجدول رقم )معدل اإل 

 تنظيف البيانات ونسبة االستجابة: (2جدول )
 %الـنسـبـة  الــعـدد ـــان ـالـبـيـــ 

 100% 63 املوزعة  الستبيانات   

 % 100 59 املستردة  الستبيانات  

 %0 4 التي لم تسترد  الستبيانات  

 %0 1 صالحة للتحليل الغير   الستبيانات  

 %100 58 الصالحة للتحليل  الستبيانات

 م 2020بيانات الدراسة امليدانية   من  انإعداد الباحث  املصدر:

 
 433م(، ص2009أوما سيكاران، طرق البحث في الدارة مدخل لبناء املهارات البحثية، )الرياض: دار املريخ للنشر، 32
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%(، من إجمالي  97بنسبة )  استبانة(  59املستردة )  الستبيانات  ، حيث بلغ عدداستبانة(  63أعاله انه تم توزيع عدد )(  2يالحظ من الجدول رقم )

 الستبيانات ، أما عدد    استبانة(  1الغير صالحة للتحليل )  الستبيانات، بينما بلغ عدد    استبانة(  4التي لم تسترد ) الستبياناتاملوزعة، وبلغت    الستبيانات

قوائم األسئلة  ىي تعتمد عل املوزعة واملستلمة وهي نسبة تعتبر كبيرة في البحوث الوصفية الت الستبياناتمن إجمالي   استبانة( 58الحة للتحليل بلغ )الص

 ستبيان املستخدم في جمع بيانات الدراسة امليدانية.  ة املبحوثين ومدى وضوح عبارات اإل ستجابوتعكس مدى إ  الستبياناتأو 

افية:  . 8.3  التحليل الوصفي للمتغيرات الديموغر

 خمسة عناصر هي النوع، العمر، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الوظيفة. علىحتوت البيانات الشخصية ا 

افية لعينة الدراسة  :(3جدول )  يبين الخصائص الديموغر

 النسبة العدد  بيان  املتغير 

 ذكر النوع 

 أنثى 

46 
12 

79.3 % 

20.7 % 

 % 100 58  املجموع 

 30-20 العمر 

31-40 

41-50 

51-60 

 60اكثر من 

14 
18 
19 
3 
4 

24.1 % 

31 % 

32.8 % 

5.2 % 

6.9 % 

 % 100 58  املجموع 

 ثانوي  املؤهل العلمي 

 جامعي 

 فوق الجامعي 

16 
40 
2 

27.6 % 

69 % 

3.4 % 

 % 100 58  املجموع 

 سنوات  5قل من أ الخبرة سنوات 

 سنوات  10 ىلإ 5

 سنة  20 ىلإ 11
21-30 

 30كثر من أ

15 
16 
16 
5 
6 

25.9 % 

27.6 % 

27.6 % 

8.6 % 

10.3 % 

 % 100 58  املجموع 

 ستاذأ الوظيفة 

 ستاذ مشارك أ

 ستاذ مساعد أ

 محاضر 

 مساعد تدريس 

 موظف 

2 
7 

16 
14 
3 

16 

3.4 % 

12.1 % 

17.6 % 

24.1 % 

2.5 % 

27.6 % 

 % 100 58  املجموع 

 . م2020من بيانات الدراسة امليدانية  انإعداد الباحث  املصدر:

ظهر التحليل  توزيع مفردات العينة  غرافية، وقد أ عاله والذي يوضح توزيع مفردات العينة حسب الخصائص الديمو أ  (3يالحظ من الجدول رقم )

كبر أ %(، وهي  32.8سنة نسبة )  51ى  إل  41شكلت الفئة من    متغير العمر %(، أما  20.7ناث)%( ونسبة اإل 79.3حسب النوع حيث بلغت نسبة الذكور )

سنة فأكثر بلغت نسبة    60%(، والفئة  24.1سنة بلغت نسبة )  30ى  إل  20%(، والفئة من31سنة نسبة بلغت )  40ى  إل  31نسبة، بينما شكلت الفئة  من

 أ و   %(،6.9)
ً
بلغت نسبة )  60ى  إل  51الفئة من  خيرا الجامعي )%(،أما  5.2سنة  بلغ نسبة فوق  العلمي فقد  املؤهل  أ69متغير  يليها %(، وتشكل  كبر نسبة 

%(،  27.6نسبة ) سنة 20 ىإل 11سنوات و 10 ىإل  5 الفئتين متغير سنوات الخبرة  فقد بلغت  %(، أما3.4%(، ثم الثانوي بنسبة )27.6الجامعيين بنسبة )

 %(. 10.3كثر نسبة )أف سنة 30سنة و 30 ىإل 21ثم الفئتين  %(، 25.9بنسبة ) سنوات 5قل من أ وتشكل أكبر نسبة يليها 

 ستكشافي: اإل  التحليل العاملي . 9.3

يهدف   عروفة وبالتالي فإن التحليل العامليميستخدم هذا النوع من التحليل في الحالت التي تكون فيها العالقات بين املتغيرات والعوامل الكامنة غير  

ختالفات بين العبارات التي تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة، حيث تقوم عملية التحليل العاملي اإل   ختبارول املتغيرات    كتشاف العوامل التي تصفا إلى  

العبا  ستبانةال بتوزيع عبارات   يتم فرضها وتوزع عليها  إ على متغيرات معيارية  التي تقيس كل متغير على حسب  الحسابي وتكون رات  الوسط  نحرافها عن 

لتدوير املحاور   Varimaxوتحقق طريقة التباين األقص ى    مل الواحد أقوى من العالقة مع املتغيرات في العوامل األخرى،العالقة بين املتغيرات داخل العا

 ذلك الهدف على نحو كبير ويمكن الحكم على أن متغير ما ينتمي إلى مكون معين من خالل  
ً
على ذلك العامل وكلما زادت القيمة    loadingتحميلهعموديا

 املطلقة للتحميل زادت املعنوية اإلحصائية.
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 التي تتمثل في النقاط التالية: Churchill )33(وبمراعاة الشروط التي حددها 

 وجود عدد كافي من الرتباطات ذات دللة إحصائية في مصفوفة الدوران.  .1

 % لتناسب العينة.60( عن KMOأل تقل قيمة ) .2

 ( عن الواحد.Bartlett's Test of Sphericity) اختبارأل تقل قيمة  .3

 .Gaskination,s( 34(%،50( للبنود أكثر منCommunitiesشتراكات األولية )أن تكون قيمة اإل  .4

 % في العوامل األخرى.50%، مع مراعاة عدم وجود قيم متقاطعة تزيد عن 50أل يقل تشبع العامل عن  .5

 (عن الواحد. Eigen valuesأل تقل قيم الجذور الكامنة ) .6

ن ل تقل قيمة أ تناسب العينة، و  %،0.60عن   KMOن ل تقل قيمة أ أي وجود عدد كافي من الرتباطات ذات دللة إحصائية في مصفوفة الدوران، و 

الواحد صحيح، و   Bartlett’s Test of Sphericity  اختبار اإل أ عن  األولية  ن تكون  أكثر من    communitiesشتراكات  ن ل يقل تشبع أ %، و 0.50للبنود 

 ن ل تقل قيم الجزر الكامن عن الواحد. أ % في العوامل األخرى، و 50% مع مراعاة عدم وجود قيم متقاطعة تزيد عن 0.50العامل عن

 الريادة: استراتيجياتستكشافي للمتغير املستقل اإل  التحليل العاملي .10.3

( في إجراء عملية التحليل العاملي الستكشافي للنموذج حيث تم إعطاء كل عبارة SPSSاإلحصائية للعلوم الجتماعية )تم استخدام برنامج الحزم  

( نتائج عملية التحليل العاملي الستكشافي للمتغير املكون من عدد من 4، ويوضح الجدول )ستبانةمن العبارات التي استخدمت لقياس كل متغيرات ال 

 عبارة(. 10العبارات )العدد الكلي للعبارات 

 األعمالستكشافي للمتغير املستقل ريادة اإل  التحليل العاملي :(4جدول )

 2 1 العبارة  املتغيرات 

  A1 .607 اإلبداع  

A2 .724  

A3 .687  

A4 .722  

 B1  .741 بتكاراإل 

B2  .618 

B4  .551 

B5  .684 

KMO .753 

 204.421 الجذر الكامن 

 81.935 نسبة التباين

Sig .000 

 . م2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                      

واملكون من محورين    األعمالتم تكوين مصفوفة التدوير بين املتغيرات األصلية في الدراسة للمتغير املستقل ريادة    نهأ (  4)  يالحظ من الجدول رقم 

( 0.50( أي بمراعاة عدم وجود قيم متقاطعة تزيد عن قيمة )0.50ستخدام نقطة حذف بمقدار )وتم إ   ( عبارة 10مع بعضها البعض وعدد عباراتهما )

( للمتغيرات وقيمة الجزر الكامنة ل تقل 0.60ل تقل عن )  KMO  ( وقيمة0.50(  والتشبعات ل تقل عن)0.50األولية ل تقل عن )شتراكات وحيث أن قيم اإل 

بتكار وعدد اإل ( عبارات، 4عن الواحد الصحيح وكما تم حذف العبارات التي يوجد بها تقاطعات، حيث تم التوصل إلى بعدين هما اإلبداع وعدد عباراته )

والتي تعتبر   %(0.60نسبة تزيد عن )  ي%( من التباين لكل للعبارات، وه81.935( عبارات، من جميع العبارات وتفسر تلك املكونات مجتمعة )4اته )عبار 

 جيدة في البحوث اإل 
ً
 .35( Hair,J.F) جتماعية وفقا

   varimax  كما تم تدوير العوامل بأحد طرق التدوير املتعامد وهي
ً
بها وبحيث تكون العوامل مستقلة    لتحميل املتغيرات على العوامل األكثر ارتباطا

 
ً
ونتائج تحليل   (أعاله 4)املوضح في الجدول رقم  بالشكل     rotated Component matrixولقد اظهر التحليل مصفوفة العوامل املدارة    عن بعضها تماما

spss  (3)في امللحق رقم . 

 

 

 

 

 

 

 
33 Churchill, G.A.  (1979), “A paradigm   for developing better measures of marketing constructs", Journal Of Marketing Research, Vol.16. No.  2, pp.64-73 
34 http://statwiki.kolobkreations.com Time:11am, date:8.3.2018 م 
35 hair, J. f, Anderson, R.E, Tatham, R.L and Black, w.c.  (1998) “Multivariate Data Anal y sis"5thed, NJ :Prentice-Hall, Inc, p 10 
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 الريادة استراتيجياتاملستقل ستبيان واملتغيرات املقابلة لها في التحليل العاملي للمتغير مضمون العبارات في اإل  :(5) جدول 

 الحالة  البعد  ستبيانمضمون العبارة في اإل 

 لم تحذف  A1 إدارة الكلية تهتم باإلبداع وتحفيزاملوظفين املبدعين. 

 لم تحذف  A2 املمارسات اإلبداعية. توفر الكلية بيئه عمل تعزز وترسخ 

 لم تحذف  A3 تستخدم الكلية أسلوب فرق العمل بما يحقق اإلبداع. 

 لم تحذف  A4 تشارك الكلية العاملين في إتخاذ القرارات لتشجيع عملية اإلبداع. 

 حذفت  A5 تعطى الكلية  الحرية الكافية للعاملين ملمارسة أعمالهم اإلبداعية. 

 لم تحذف  B1 الكلية تغيرات جذرية بإستخدام أنظمه الكمبيوتر في عملياتها اإلدارية بصورة مواكبة ومنظمة.تجري 

 لم تحذف  B2 تساعد الكلية العاملين في فهم آليات عمل اإلدارة باإلهتمام واملشاركة ووضع برامج ذات كفاءه. 

 حذفت  B3 مية. يتتخذ الكلية سياسات لتطور برامجها األكاد

 لم تحذف  B4 تقدم الكلية برامجإضافية متميزة ومبتكرة .

 لم تحذف  B5 ار. تقوم الكلية بإبتكار طرق وأساليب عمل جديدة تدعم عملية اإلبتك

 . م 2020بيانات الدراسة امليدانية   من انإعداد الباحث املصدر:                      

( الجدول رقم  املستقل( بعد إجراء عملية  5تبين من  للمتغير  العاملي  اإل   استراتيجيات  التحليل  األول  للبعد  العبارة الريادة  ، (A5)  بداع تم حذف 

 . (B1,B2,B4,B5)صبح تمثله العباراتفأ، (B3)بتكار تم حذف العبارة اإل ، أما البعد الثاني (A1,A2,A3,A4) تمثله العبارات فأصبح

 : امليزة التنافسية للمتغير التابعستكشافي اإل  يالتحليل العامل .11.3

 عبارة(. 10)العدد الكلي للعبارات  ستكشافي للمتغير التابع املكون من عدد من العبارات  اإل   دناه نتائج عملية التحليل العامليأ (  6يوضح الجدول رقم )

 امليزة التنافسية ستكشافي للمتغير التابعاإل  التحليل العاملي :(6جدول )

 2 1 العبارة  املتغيرات 

  C2 .701 تكلفة األقل ال

C4 .773  

C5 .698  

 D3  .667 التميز

D4  .703 

D5  .766 

KMO .520 

 86.121 الجذر الكامن 

 62.404 نسبة التباين

Sig .000 

 . م 2020بيانات الدراسة امليدانية   من  انإعداد الباحث املصدر:                     

مع بعضها البعض   نه تم تكوين مصفوفة التدوير بين املتغيرات األصلية في الدراسة للمتغير التابع واملكون من بعدينأ   ( 6)  يالحظ من الجدول رقم 

( عباراتها  وتم  10وعدد  عبارات  )إ (  بمقدار  نقطة حذف  قيم  0.50ستخدام  وجود  عدم  بمراعاة  أي   )( قيمة  عن  تزيد  قيم 0.50متقاطعة  أن  وحيث   )

( للمتغيرات وقيمة الجزر الكامنة ل تقل عن الواحد  0.60ل تقل عن )  KMO ( وقيمة0.50)  (  والتشبعات ل تقل عن0.50شتراكات األولية ل تقل عن )اإل 

( عبارات، والتميز وعدد عبارته  3وعدد عباراته ) التكلفة األقل الصحيح وكما تم حذف العبارات التي يوجد بها تقاطعات، حيث تم التوصل إلى بعدين هما

%( و التي تعتبر جيدة في 0.60نسبة تزيد عن ) ي%( من التباين لكل للعبارات، وه62.404( عبارات، من جميع العبارات وتفسر تلك املكونات مجتمعة )3)

 البحوث اإل 
ً
ل املتغيرات على العوامل لتحمي  varimax  يكما تم تدوير العوامل بأحد طرق التدوير املتعامد وه  ،  (Hair,J.F, at all, 1998)  جتماعية وفقا

 األكثر إ 
ً
 بها وبحيث تكون العو  رتباطا

ً
بالشكل    rotated Component matrixظهر التحليل مصفوفة العوامل املدارة ولقد أ  امل مستقلة عن بعضها تماما

 (.3في امللحق رقم ) spssتائج تحليل ون  (3.1.6املوضح في الجدول رقم )

 مضمون العبارات في االستبيان واملتغيرات املقابلة لها في التحليل العاملي للمتغير التابع املشروعات الصغيرة :(7جدول )

 الحالة  املتغير  مضمون العبارة في االستبيان

 حذفت  C1 تمارس الكلية رقابة مالية صارمة على تكاليفها بشكل عام.

 لم تحذف  C2 تراعي الكلية عند تقديم خدماتها التعليمية نظرة املستهلك تجاه السعر. 

 حذفت  C3 تعتبرعملية التسعيرمنأكثر العناصر صعوبة بالنسبة لإلدارة.    

 لم تحذف  C4 تسعي الكلية إلى تركيز البحث عن البدائل من أجل تقليل التكاليف. 

 لم تحذف  C5 للتغلب في املنافسة على  الكليات األخرى. تستخدم الكلية عامل السعر 

 حذفت  D1 تعد الجودة عامل رئيس ي لدى الكلية في عملية مواجهة املنافسة. 

 حذفت  D2 تسعي الكلية إلستقطاب  أفراد ذو مؤهالت أكادمية وفنية عالية. 

 لم تحذف  D3 لتحقيق الجودة والتميز. تسعي الكلية لإلستفادة من التكنولوجيا في تقديم خدمات أفضل 

 لم تحذف  D4 تعمل الكلية على عقد دورات تدريبية للعاملين تساعد على التميز في األداء. 

 لم تحذف  D5 تتوفر لدى الكلية مهارات وخبرات تميزها عن بقية الكليات. 

 م 2020من بيانات الدراسة امليدانية    انإعداد الباحث  املصدر:
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،  (C1,C3)للبعد الول القيادة تم حذف العبارات  ( أعاله بعد إجراء عملية التحليل العاملي للمتغير التابع امليزة التنافسية7تبين من الجدول رقم )

 . (D3,D4,D5)صبح تمثله العباراتفأ، (D1,D2)، أما البعد الثاني التميز تم حذف العبارات(C2,C4,C5) تمثله العبارات فأصبح

 عتمادية: تحليل اإل  .12.3

تساق ( للعثور على إ معامل ألفا كورنباخب قيمة )حتسا(، تم إ 1إلى    0انات ويتراوح من )  تساق الداخلي للبيللعثور على اإل  عتماديةيستخدم تحليل اإل 

معامل ألفا   كبير، ولتخاذ قرار بشأن قيمة أ تساق الداخلي للمتغيرات ( يعتبر اإل1)ى أقرب إلمعامل ألفا كورنباخ البيانات الداخلي، إذا كانت قيم معامل 

-0.50( إلى أن املصداقية من  Nunnally,1967املطلوبة يتوقف ذلك على الغرض من البحث ففي املراحل األولى من البحوث األساسية تشير )كورنباخ  

يجب أن تكون أكثر من    معامل ألفا كورنباخاقترح أن قيمة    (Hair et al, 2010)  وربما تكون إسراف، أما  0.80تكفي وأن زيادة املصداقية ألكثر من    0.60

معامل ألفا  اختبار( يوضح نتائج 8،والجدول رقم )(Bowling, 2009) فما فوق مقبولة أيًضا في األدب  0.50من  معامل ألفا كورنباخيعتبر  ، ومع ذلك 0.70

 ( بعد إجراء التحليل العاملي. Cronbach’s alpha)كورنباخ 

 ستكشافي اإل  ملتغيرات الدراسة بعد التحليل العاملي معامل ألفا كورنباخعتمادية معامل اإل  :(8جدول )

 Cronbach alpha عدد العبارات  املتغيرات  اسم املتغير 

 املتغير املستقل: 

 الريادة   استراتيجيات 

 796. 5 بداع اإل 

 786. 5 بتكاراإل 

 املتغير التابع: 

 امليزة التنافسية 

 806. 5 تكلفة األقل ال

 825. 5 التميز 

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                      

 نموذج الدراسة املعدل:  .13.3

 الريادة وما تبقي من العبارات كون   استراتيجياتعتمادية حذفت بعض العبارات من املتغير املستقل  اإلستكشافي واإل  نتائج التحليل العاملي  ىبناء عل

التابع.(B1,B2,B4,B5بتكار وتمثله العبارات )(،والثاني اإل A1,A2,A3,A4بداع وتمثله العبارات )بعدين األول اإل  التنافسية فقد حذفت   أما املتغير  امليزة 

(،مما D3,D4,D5(، والثاني التميز وتمثله العبارات )C2,C4,C5وتمثله العبارات )  بعدين األول التكلفة األقل  منه بعض العبارات وما تبقي من العبارات كون 

 الدراسة كما هو في الشكل التالي: عديل نموذج وفرضيات ت ىدعا إل

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( )املعدلنموذج الدراسة  : (2شكل )

 .م2020إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية   املصدر:

 فرضيات الدراسة بعد النموذج املعدل:  .14.3

 يوضح فرضيات الدراسة بعد النموذج املعدل  :(9جدول )

 . اإلبداع والتكلفة األقل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  ىاألولالفرضية 

 التميز. و بداع اإل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  الفرضية الثانية

 .اإلبتكار والتكلفة األقل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  الفرضية الثالثة 

 التميز.و بتكار اإل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  الفرضية الرابعة 

 م. 2020بيانات الدراسة امليدانية   من  إعداد الباحثان املصدر:                     
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افات متغيرات الدراسة: متوسطات وإ .15.3  نحر

 نحراف املعياري ملتغيرات الدراسة لحسابي واإل يوضح الوسط ا :(10جدول )

 نحراف املعياري اإل  الوسط الحسابي املتغيرات 

 81487. 2.9310 بداع  اإل 

 79511. 2.7716 بتكاراإل 

 73297. 2.216 تكلفة األقل ال

 8924. 2.5057 التميز

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   املصدر: إعداد الباحثان                     

غلب الفقرات التي  أيجابية نحو  دراسة كانت إ تجاهات عينة ال( أن إ 10الوصفي ملتغيرات الدراسة في الجدول رقم )تظهر نتائج التحليل اإلحصائي  

نحراف املعياري واإل الدراسة، ويالحظ من الجدول أن الوسط الحسابي    بعادنحراف املعياري ألسة و يوضح ذلك الوسط الحسابي واإل تقيس متغيرات الدرا 

بتكار حيث بلغ )الوسط بعد اإل (، ويليه  81487.نحراف املعياري ، واإل 2.9310  كبر متوسط وبلغ )الوسط الحسابي أ بداع  اإل   املستقل، حيث مثل بعدللمتغير  

حليل في برنامج التكبر من الوسط الفرض ي املستخدم  الوسط الحسابي ملتغيرات الدراسة أ (، ويالحظ أن  79511.نحراف املعياري ، واإل 2.7716الحسابي  

أن املستقصيين يركزون بشكل   ىقوة متغيرات الدراسة، ويشير ذلك إل  ىمما يشير إل  3)قل من نصف املتوسط الحسابياإلحصائي )واإلنحراف املعياري أ 

 بتكار. اإل بداع ، ثم اإل هتمامات للعينة كما يلي: ومن جانب آخر يمكن ترتيب هذه اإل  بداع من حيث األوساط الحسابية،اإل أكبر على محور 

حيث بلغ    التكلفة األقل  كبر متوسط، يليه بعد( ويمثل أ 8924.نحراف املعياري ، واإل 2.5057أما املتغير التابع، فبعدالتميز بلغ )الوسط الحسابي  

املستخدم في برنامج  غيرات الدراسة أ الوسط الحسابي ملت(، ويالحظ أن  73297.نحراف املعياري ، واأل 2.216)الوسط الحسابي   كبر من الوسط الفرض ي 

أن املستقصيين يركزون  ىقوة متغيرات الدراسة، ويشير ذلك إل ىمما يشير إل  3)قل من نصف املتوسط الحسابيل اإلحصائي )والنحراف املعياري أ التحلي

 .  التكلفة األقلهتمامات للعينة كما يلي: التميز، ومن جانب آخر يمكن ترتيب هذه اإل  بشكل أكبر على بعد التميزمن حيث األوساط الحسابية،

 رتباطات بين متغيرات الدراسة: اإل  . 16.3

رتباط لواحد الصحيح فان ذلك يعنى أن اإل رتباط قريبة من ا الدراسة، فكلما كانت درجة اإل رات رتباطات البينية بين متغيلإل  ملعرفةرتباطات  ل اإل تحل

  
ً
قة ضعيفة إذا كانت قيمة ، وبشكل عام تعتبر العالملتغيرينرتباط عن الواحد الصحيح كلما ضعفت العالقة بين ا بين املتغيرين وكلما قلت درجة اإل قويا

ر العالقة قوية إذا كان معامل  (، و تعتب0.70( إلى )0.30رتباط بين )متوسطة إذا تراوحت قيمة معامل اإل عتبارها ويمكن إ  (،0.30قل من)معامل اإلرتباط أ 

 رتباطات بين متغيرات الدراسة. إل ( أدناه يوضح ا 11( الجدول رقم )0.70رتباط أكثر من )اإل 

 االرتباطات بين متغيرات الدراسة  :(11جدول )

Person's Correlation Coefficient for All Variables 
 ملتغيراتا بداع اإل  بتكاراإل  تكلفة األقلال التميز 

 
 

 بداع اإل  1 

 
 

 بتكاراإل  661. 1

 تكلفة األقلال 251. 173. 1 

 التميز  459. 594. 258. 1

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                      

 يرتبط إ   بداع  اإل ( أعاله إن الرتباط بين بعد املتغير املستقل  11يالحظ من الجدول رقم )
ً
حيث كانت   بتكاراإل   وبصورة معنوية متوسطة مع بعد  يجابيا

نجد  (، و 251.رتباط )حيث كانت قيمة اإل  التكلفة األقلمتوسطة مع بعد املتغير التابع  بصورة معنوية يجابيإ رتباط له عالقة إ  (، كما661.رتباط )قيمة اإل 

 يرتبط إ   بتكاربعد اإل   (، أما459.رتباط =)وكانت قيمة اإل   التميز  متوسط مع بعد  رتباط معنوي أن له عالقة إ 
ً
التكلفة   وبصورة معنوية متوسطة مع بعد  يجابيا

 التكلفة األقل  بعد (، أما594.رتباط )وكانت قيمة اإل  (، كما نجد أن له عالقة ارتباط معنوي متوسط مع بعد التميز173.حيث كانت قيمة الرتباط ) األقل

 (. 258.رتباط )حيث كانت قيمة اإل  التميز يجابية وبصورة معنوية متوسطة مع بعدله عالقة إرتباط  إ 

 الفرضيات  اختبار  .4

 تكلفة األقلبداع والاإل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرضية األولى:   اختبار  . 1.4
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 ى الفرضية األول اختبار يوضح نتائج  :(12جدول )

 تكلفة األقل ال بعاد األ

Beta Sig 

 000. 243. بداع  اإل 

R  a.251 
R Square .063 

Adjusted R Square .029 
F change 1.851 

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                      

نحدار تم التوصل إلى ومن خالل تحليل اإل ، لتكلفة األقل ا  بداع علىاإل نحدار املتعدد للتعرف على أثر هذه الفرضية تم إستخدام تحليل اإل  ختبارل 

قل من مستوى وكانت قيمة مستوى الدللة أ( 000.( ومستوى املعنوية )243.حيث بلغت قيمة بيتا )التكلفة األقل بداع و اإل أنه توجد عالقة إيجابية بين 

( بمستوى  1.851املحسوبة )  Fنحدار ذو دللة إحصائية، حيث بلغت قيمة  أن نموذج اإل   ىإل F اختباروقد أشار    .( في هذه الدراسة0.05الدللة املعتمد )

نحدار واملتمثلة في معامل التحديد لنموذج اإل (، أما القابلية التفسيرية  0.05قل من مستوى الدللة املعتمد في هذه الدراسة )أ   ( وهيsig =.000دللة )

(R( فقد بلغت ).مما يشير إلى أن251 ) من التغيرات في 25 
ً
 % تفسرها عوامل أخرى. 75وتبقىالتكلفة األقل  تفسرهابداع اإل % تقريبا

 بداع والتميزاإل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرضية الثانية:  اختبار  . 2.4

 الفرضية الثانية  اختبار يوضح نتائج  :(13جدول )

 التميز بعاد األ

Beta Sig 

 000. 012. بداع اإل 

R  a.251 
R Square .063 

Adjusted R Square .029 
F change 1.851 

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                      

نحدار تم التوصل إلى أنه توجد  ومن خالل تحليل اإل التميز،    بداع علىاإل نحدار املتعدد للتعرف على أثر  هذه الفرضية تم إستخدام تحليل اإل   ختبارل 

قل من مستوى الدللة املعتمد وكانت قيمة مستوى الدللة أ(  000.( ومستوى املعنوية )012.حيث بلغت قيمة بيتا )  بداع والتميزاإل عالقة إيجابية بين  

( sig =.000( بمستوى دللة )1.851املحسوبة )  Fنحدار ذو دللة إحصائية، حيث بلغت قيمة  أن نموذج اإل   ىإلF اختباروقد أشار    .( في هذه الدراسة0.05)

(  251.( فقد بلغت )Rنحدار واملتمثلة في معامل التحديد )ما القابلية التفسيرية لنموذج اإل (، أ 0.05قل من مستوى الدللة املعتمد في هذه الدراسة )أ  وهي

 من التغيرات في 25مما يشير إلى أن
ً
 % تفسرها عوامل أخرى.  75وتبقى التميزيفسرهابداع اإل % تقريبا

 والتكلفة األقل   بتكار اإل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرضية الثالثة:  اختبار  . 3.4

 الفرضية الثالثة  اختبار يوضح نتائج  :(14جدول )

 التكلفة األقل  بعاد األ

Beta Sig 

 000. 118. بتكاراإل 

R  a.601 
R Square .361 

Adjusted R Square .338 
F change 15.536 

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                     

نحدار تم التوصل إلى  ومن خالل تحليل اإل بتكار على التكلفة األقل، اإل نحدار املتعدد للتعرف على أثر هذه الفرضية تم إستخدام تحليل اإل  ختبارل 

قل من مستوى  وكانت قيمة مستوى الدللة أ(  000.( ومستوى املعنوية )118.حيث بلغت قيمة بيتا )،  بتكار والتكلفة األقلاإل أنه توجد عالقة إيجابية بين  

( بمستوى  15.536املحسوبة ) Fنحدار ذو دللة إحصائية، حيث بلغت قيمة أن نموذج اإل  ىإلF اختباروقد أشار  .( في هذه الدراسة0.05الدللة املعتمد )

( Rنحدار واملتمثلة في معامل التحديد)ما القابلية التفسيرية لنموذج اإل (، أ 0.05قل من مستوى الدللة املعتمد في هذه الدراسة )أ   ( وهيsig =.000دللة )

 60 ( مما يشير إلى أن601.فقد بلغت )
ً
 % تفسرها عوامل أخرى. 40 وتبقى التكلغة األقلفسرهابتكار تاإل من التغيرات في  % تقريبا
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 :والتميز بتكار اإل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرضية الرابعة:  اختبار  . 4.4

 الفرضية الرابعة  اختبار يوضح نتائج  :(15جدول )

 التميز بعاد األ

Beta Sig 

 000. 517. بتكاراإل 

R  a.601 
R Square .361 

Adjusted R Square .338 
F change 15.536 

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                      

أثر  هذه الفرضية تم إستخدام تحليل اإل   ختبارل  أنه ومن خالل تحليل اإل التميز،    على  بتكاراإل نحدار املتعدد للتعرف على  التوصل إلى  نحدار تم 

أ (  000.( ومستوى املعنوية )517.حيث بلغت قيمة بيتا )اإلبتكار والتميز  توجد عالقة إيجابية بين   قل من مستوى الدللة وكانت قيمة مستوى الدللة 

( بمستوى دللة 15.536املحسوبة )  Fنحدار ذو دللة إحصائية، حيث بلغت قيمة  أن نموذج اإل   ىإل F اختباروقد أشار    .الدراسة( في هذه  0.05املعتمد )

(sig =.000وهي )  ما القابلية التفسيرية لنموذج اإل (، أ 0.05قل من مستوى الدللة املعتمد في هذه الدراسة )أ(نحدار واملتمثلة في معامل التحديدR فقد )

 60 ( مما يشير إلى أن601.غت )بل
ً
 % تفسرها عوامل أخرى. 40وتبقى التميزيفسرهابتكار اإل من التغيرات في  % تقريبا

 نحدار املتعدد تحليل اإل  يوضح نتائج فرضيات الدراسة حسب :(16جدول )

 حالة اإلثبات  الفرضية الرقم 

 ُدعمت  . التكلفة األقل بداع و اإل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  1

 ُدعمت  بداع والتميز. اإل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  2
 ُدعمت  .التكلفة األقل بتكار و اإل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  3

 ُدعمت  بتكار والتميز.اإل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  4

 .م 2020من بيانات الدراسة امليدانية    انإعداد الباحث  املصدر:                                  

 الخاتمة:  .5

 النتائج:  . 1.5

  املوظفين املبدعين إدارة الكلية باإلبداع وتحفيز تهتم  •
ً
 .معنويا

 الكلية بيئه عمل تعزز وترسخ املمارسات اإلبداعية.  توفر •

 ق اإلبداع.يحقساعد في تالكلية أسلوب فرق العمل بما ي تستخدم •

 الكلية العاملين في إتخاذ القرارات لتشجيع عملية اإلبداع.  تشارك •

 ار. قامت الكلية بإبتكار طرق وأساليب عمل جديدة تدعم عملية اإلبتك •

 .تعليمية نظرة املستهلك تجاه الخدمةالكلية عند تقديم خدماتها ال تراع •

 أفراد ذو مؤهالت أكادمية وفنية عالية. الكلية إلستقطاب تسعى •

 الكلية لإلستفادة من التكنولوجيا في تقديم خدمات أفضل لتحقيق الجودة والتميز.  تسعى •

 التميز في األداء. قيقتح عملت الكلية على عقد دورات تدريبية للعاملين تساعد على •

 التوصيات:  . 2.5

 إعطاءالحرية الكافية للعاملين ملمارسة أعمالهم اإلبداعية. من املفيد  •

 زيادة اإلهتمام بسياسات وتطور برامج الكلية األكاديمية.  •

 التقليل من الرقابة املالية الصارمة على التكاليف بشكل عام.  •

 الكليات األخرى. املنافسة علىمل السعر للتغلب في اإلهتمام بعا  •

 اإلهتمام بالجودة ألنها عامل رئيس ي لدى الكلية في عملية مواجهة املنافسة.  من زيادة ضرورة بذل امل •
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 ملراجع:ا

 :
ً
 :كتب الأوال

 الدار العاملية، القاهرة.  ،1ط .أساليب التكلفة الستراتيجية ودورها في دعم امليزة التنافسية للقطاع الصناعي (.2020)موس ى عيس ى  ،ابكر .1

املجلس القتصادي والجتماعي: لجنة الخبراء املهتمة باإلدارة العامة، البتكارات في مجال الحكم واإلدارة العامة لتحقيق  (.2006) األمم املتحدة  .2

 .
ً
 األهداف اإلنمائية املتفق عليها ودليا

 من منشورات الجامعة اإلفتراضية السورية. . ة واملتوسطةريادة األعمال واملشروعات الصغير  (.2018)  عامر ،خربوطلي .3

 دار جديد للنشر والتوزيع، األردن، عمان.  .املنافسة التنافسية والبدائل الستراتيجية . (2011) أحمد، زغدار .4

 العبدلي.  -عمان -الردن، دار اسامة للنشر والتوزيع، 1ط. وإدارة املشاريع الصغيرة  األعمالريادة  (.2016)مصطفى يوسف  ،كافي .5

 .نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الدور املستقبلي ملؤسسات التنمية اإلدارية في تطوير األداء، الرياض (.2009) املؤتمر الدولي لتطوير األداء  .6

 :
ً
 البحوث والرسائل:ثانيا

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر أكاديمي، أثر التوجيه اإلستراتيجي في تحقيق امليزة التنافسية في  (.2019-2018)زهيرة  ،إيمان و زوبيري  ،تيطراوي  .1

 .باملسيلة( Lafargeholcimاملؤسسة اإلقتصادية الجزائرية )دراسة ميدانية ملؤسسة 

اإلقتصادية: دراسة ميدانية على قطاع املصارف العاملة في استراتيجية الريادة ودورها في تحقيق التنمية    (.2019)حنيني إيمان، أبو رومان محمد   .2

 املؤتمر الدولي في تكنولوجيا األعمال واإلقتصاد املعرفي.  .األردن

 جامعة محمد خضير بسكرة. .دور التوجيه الريادي في تعزيز تنافسية املؤسسة، دراسة حالة مؤسسة ومان لألثاث  (.2018) جميلة ،دحماني .3

و علي    ،الزعبي .4 املال    .(2007)  ماجد عبدالعزيز،الجريري فالح  في مؤسسات  القتصادية  التنافسية  امليزة  تحقيق  في  املحاسبي  اإلبداع  وأهمية  دور 

 . بحث علمي مقدم إلى املؤتمر العلمي الخامس لكلية العلوم اإلدارية واملالية في جامعة فيالدلفيا .األردنية األعمالو 

جامعة   .دراسة حالة شركات اإلتصالت في منطقة الفرات  ،في تعزيز مقدرات املنظمات الرشيقة  ستراتيجيةالريادة ال دور   (.2020)أحمد    ،عبدهللا .5

 كربال. رسالة ماجستير، منشورة. 

:  مجلة جامعة امللك سعود  .العوامل املؤثرة على دور املدير كوكيل إبداع: دراسة تحليلية ميدانية في دولة الكويت  (. 2003)  فضل صباح  ،الفضلي .6

 . العلوم اإلدارية
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Abstract: This study dealt with leadership strategies and their impact on achieving competitive advantage in private 
universities in the state of Khartoum. The questionnaire was used as a tool for data collection, and the research followed 
the descriptive and analytical approach to analyze the data. The research concluded several results, including: The 
adoption of the philosophy of continuous improvement by Sudanese private universities does not contribute to the 
required level in developing the performance of the faculty due to the absence of clear plans and the lack of a sufficient 
number of qualified faculty members, and there is aid and support from the higher management for continuous 
improvement, which Contribute to the development of the curriculum. The research recommended the need to pay 
attention to the philosophy of continuous improvement in order to develop the performance of faculty members and 
educate workers about its importance to attract and appoint a sufficient and qualified number of faculty members in order 
to achieve continuous improvement of educational services. 

Keywords: leadership strategies; Competitive advantage. 
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