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بالتطبيق علي املشروعات   -أثر اإلبداع التنظيمي علي ريادة األعمال

 1الصغرية واملتوسطة املسجلة يف البورصة املصرية 
 
 

 2سيد هارون جمعة د. 

 فرع مطروح  –املعهد التكنولوجي العايل بالعارش من رمضان

 

اقتصادية واجتامعية، وتعمل اتجهت العديد من املنظامت يف اآلونة األخرية إيل االهتامم بريادة األعامل، ملا تحققه من تنمية  

عيل إيجاد الحلول للمشكالت املختلفة التي تواجه املنظامت بطريقة إبداعيةةة مكتكةةرة. ومةةن هةةقا املنطلةة  هةةدفت هةةق  
الدراسة إيل التعرف عيل أثر اإلبداع التنظيمي عيل ريادة األعامل، باإلضافة إيل دراسةةة يكيعةةة العالقةةة بةةا عمليةةة اإلبةةداع 

ريادة األعامل. وقد توصلت نتائج الدراسة إيل وجةةود عالقةةة يرديةةة بةةا جميةةد عنةةان اإلبةةداع التنظيمةةي   التنظيمي وبا
األصالة( وبا عنان ريادة األعامل باملرشوعات الصةةةرية واملتوسةةطة،  عنةةي أنةةه   -الحساسية للمشكالت  -املرونة  -)الطالقة

( t- testوي ريادة األعامل يف الرشةةكات املكحوثةةة. وأن قيمةةة اختكةةار )كلام زاد تفعيل اإلبداع التنظيمي، أدي إيل ارتفاع مست

مام يؤكد عيل وجود عالقة ارتكاط معنويةةة موجكةةة بةةا  ،(α≤ (0.05 معنوية لكل إجاميل محاور الدراسة عند مستوي داللة

 اإلبداع التنظيمي وبا ريادة األعامل يف املرشوعات الصةرية واملتوسطة املسجلة يف الكورصة املرصية.

 سطة.اإلبداع، اإلبداع التنظيمي، ريادة األعامل، الشخصية املكدعة، املخايرة، املرشوعات الصةرية واملتو  :الكلامت املفتاحية

 

 

التي يتم تداولها عىل نطاق واسد يف األوسةةاط االقتصةةادية تُعد ريادة األعامل أحد أبرز املوضوعات املهمة  
ويرجد ذلك إيل التقدم التكنولوجي وظهةةور العوملةةة التةةي كةةان لهةةا   -عىل حد سواء  -يف جميد دول العامل  

األثر الككري يف تطور بيئة األعامل. ويعترب رائد األعامل مالك أو مدير مرشوع يدر املال عن يريةة  االبتكةةار 
خمةةيس )واملخايرة، فهو املكدع القي يكتكر حلوالً جديدة ملعالجة مشاكل قامئة عرب تأسةةيس رشكةةة نا ةةئة 

( أو Business Incubators. وتلجأ الرشكات النا ئة للتمويل من قكل )حاضنات األعامل (2017زعارير،  وال
 & Mariotti) (Venture Capitalists( أو )رأس املةةال املُخةةاير  Angel Investorك)مسةةترمر املةةال

Glackin, 2012) هناك إجامع متزايد عىل أن املشةةاريد الرياديةةة التةةي أسسةةها واحةةد أو أكةة  مةةن رواد . و
تعترب  رابة محفز حاسم للنشاط االقتصادي  ومحركاً مهامً لخل  فرص العمل، مد وجةةود أجيةةال   -األعامل

، مؤهلا بشكل ميكنهم من استةالل الفرص املتاحةةة أمةةامهم مةةن خةةالل مةةا ميتلكونةةه مةةن إبةةداع وابتكةةار
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. (Feldman & Reichstein, 2019) وعاتهم الخاصةةةةر ملوارد املتاحة أمامهم لتنفيق مشواسترامرهم كافة ا
وبعد تحديد فرص السوق، يتم تصميم املنظمة من خالل تكامل الجهود، والتعةةرف عةةيل خطةةوات عمليةةة 

 (& Bagleyامل األعةةامل روعات اقتصادياً لتمكينهةةا مةةن النجةةاح واالسةةتمرار يف عةة ةاإلنشاء وتقييم تلك املش
Dauchy, 2018)اإلبداع التنظيمي من العوامل األساسية لنمةةو املةةنظامت وتفوقهةةا، فهةةو يشةةكل  . ويعترب

راً عىل املنظامت الككةةرية أو ةعنرصاً مهامً يف ظل املنافسة التي تشهدها املنظامت اليوم، حيث مل يعد مقتص
ز يف الصةرية أو الهادفة للربح فحسب، بل تجاوز  ليشمل جميد املنظامت. ولةةت تحقةة  املةةنظامت التميةة 

األداء يجب من توفري العوامل التي تدعم وتشجد عىل اإلبداع، وإظهةةار القةةدرات اإلبداعيةةة لةةد، األفةةراد، 
. ومةةن هةةقا املنطلةة  وجةةب (Saunila & Ukko, 2014)وغرس الرقافة التنظيمية املناسكة التةةي تشةةجعه 

دف تحقيةة  ريةةادة األعةةامل يف علينا إيجاد عالقة با اإلبداع التنظيمي ومفهومه، وعنان ، ومعوقاته، بهةة 
رية. حيث يشةةكل املكةةدعون ورواد األعةةامل، القةةوة ةالرشكات الصةرية واملتوسطة املسجلة يف الكورصة املص

 الدافعة نحو تقدم املجتمد ورفاهيته وإسعاد . 

تُعد املرشوعات الصةرية واملتوسطة عيل درجة عالية من األهمية يف بيئة األعامل املرصية. فقد ثكت عاملياً 
من مجموع فةةرص العمةةل يف معظةةم  80%أن املرشوعات الصةرية واملتوسطة لها دور حيوي يف توفري نحو 

اإلجةةاميل، وحيةةث أنهةةا تلعةةب من إجاميل الناتج القومي املحةةيل    85%اقتصاديات العامل، واملساهمة بنحو  
دوراً حيوياً يف تحقي  األهةةداف التنمويةةة املسةةتدامة االقتصةةادية واالجتامعيةةة والكيئيةةة. وثكةةت أن الصةةا 

ومن خالل مراجعةةة   واليابان مل يحققا النهضة االقتصادية، إال من خالل تشجيد هقا النوع من املرشوعات.
فةة ن املرشةةوعات الصةةةرية واملتوسةةطة تعةةا  مةةن مشةةكالت األدبيات والدراسات السابقة بهقا الخصةةوص،  

متعددة، وأن بعض هق  املشكالت ناجمة عن املشكالت التةةي يعةةا  منهةةا املجتمةةد الةةقي يحتضةةن هةةق  
املرشوعات سواء ما يتعل  بانخفاض الناتج املحيل اإلجاميل، وضعف ميل األفراد لالدخار واالسترامر، و ةةح 

 مشكالت أخري متفرقة، نقكر منها: إضافة إيل املوارد املحلية

تتحمل الكنوك تكلفة مرتفعة عند تقديم القروض نظراً الرتفاع تكلفة التقيةةيم واإلرشاف باإلضةةافة إىل أن  -

 هق  املرشوعات تحصل عىل مكالغ قروض صةرية ال تتناسب مد التكاليف الرابتة التي تتحملها الكنوك.

لعدم توافر الضامنات الكافيةةة ملةةنح االئةةتامن ويكيعةةة تكةةوين هةةق  ارتفاع درجة مخاير التمويل نظراً   -
 .املرشوعات والتي تعتمد يف الةالكية عىل  خص واحد أو عائلة واحدة وضعف املراكز املالية

روعات الصةةةرية واملتوسةةطة إىل الخةةربة والقةةدرات التنظيميةةة واإلداريةةة ةافتقار أغلب القامئا عىل املشةة  -

 .والفنية والتسويقية

 .ضعف الهياكل التمويلية للمرشوعات الصةرية مام يؤد، إىل انخفاض الجدارة االئتامنية لها -

روعات الصةةةرية واملتوسةةطة مةةد العمليةةات الكنكيةةة، حيةةث ةعدم مالمئة آجال القروض التي تطلكها املش -
جاريةةة مةةنح تحتاج يف الةالب إىل قروض يويلة ومتوسطة اآلجل ألغراض اإلنشاء، بينام تفضل الكنوك الت

 .القروض قصرية اآلجل
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صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية نظراً الرتفاع تكلفة هق  العمليةةات وعةةدم قةةدرتها عةةىل تحمةةل  -
 .هق  التكاليف

فاألمر يتطلب إيل تطكي  أفكةةار وآليةةات جديةةدة، يجعلهةةا أكةة  ونظراً للمنافسة الرشسة ملنظامت األعامل، 
بداع التنظيمي ليشكل مدخالً فعاالً لتحقي  ريادة األعامل وزيةةادة الكفةةاءة حاجة إيل توظيف املعرفة واإل 

والفاعلية للمرشوعات الصةرية واملتوسطة يف جمهورية مرص العربية. وميكن التعكري عةةن مشةةكلة الكحةةث، 

 :من خالل التساؤالت التالية

روعات ةاألعامل بالتطكي  عيل املشةة ما أثر تطكي  مامرسات اإلبداع التنظيمي بأبعاد  يف تحقي  ريادة   -
 الصةرية واملتوسطة املسجلة يف الكورصة املرصية؟

ماهي يكيعة العالقة با عملية اإلبداع التنظيمي وريةةادة األعةةامل للمرشةةوعات الصةةةرية واملتوسةةطة  -
 املسجلة يف الكورصة املرصية؟

وعات الصةةةرية واملتوسةةطة ما هي املقرتحات التي ميكةةن أن تسةةهم يف تطكيةة  ريةةادة األعةةامل للمرشةة  -
 املسجلة يف الكورصة املرصية؟

 :يهدف هقا الكحث لتحقي  ما ييل
التعرف عيل  دور تطكي  مامرسات اإلبداع التنظيمي يف تحقي  ريادة األعةةامل للمرشةةوعات الصةةةرية  .1

 واملتوسطة املسجلة يف الكورصة املرصية.
عملية اإلبداع التنظيمي وبا ريادة األعامل للمرشوعات الصةرية واملتوسطة يكيعة العالقة با  دراسة   .2

 .املسجلة يف الكورصة املرصية
تقديم إيار فكري لعملية اإلبداع التنظيمي بأبعاد ، والوقوف عيل مدي تةةوافر تلةةك األبعةةاد لتحقيةة   .3

 .ريادة األعامل للمرشوعات الصةرية واملتوسطة املسجلة يف الكورصة املرصية
التوصل إيل مجموعة من التوصيات يف حال األخق بها، ميكن من تحسا وتطةةوير املرشةةوعات الصةةةرية  .4

 واملتوسطة يف بيئة األعامل املرصية. 

اإلبةةداع من الناحية العلمية تعترب هق  الدراسة إضافة إىل الكحوث السابقةةةة التةةي تنةةةاولت موضةةوع   -
 التنظيمي وعالقته بريادة األعامل، والتي تتصف يف مجملها بالندرة عيل حد علم الكاحث.

مؤسسةةات  مجةةال يف والكةةاحرون املفكةةرون من هقا املوضوع محةةل الكحةةث يستفيد أن روريةالض من -
 .واملتوسطة يف مرص للرشكات الصةرية  واإلدارية والفنية والهيكلية التحتية الكنية بهدف تطوير األعامل، 
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توفر هق  الدراسة معلومات مدعمة  ؤرشات رقمية ناتجة من التحليالت اإلحصائية، ميكن من خاللها  -
 تعزيز عملية اإلبداع التنظيمي بهدف تحقي  ريادة األعامل.

للرشةةكات الصةةةرية واملتوسةةطة. تنكد أهمية الدراسة الحالية من إمكانية االستفادة من نتائجها كمر د  -
فكناًء عىل نتائج هقا الكحث ميكةةن تزويةةد  بأسةةاليب جديةةدة بخصةةوص اإلبةةداع التنظيمةةي،  ةةا يةةؤثر 
باإليجاب عيل تحقي  ريادة األعامل ويكون قادراً عيل تحقي  قيمةةة مضةةافة مةةن الناحيةةة االقتصةةادية 

 واالجتامعية.

دتهم لتأسيس أعامل ابتكارية وإبداعية، مام يسةةاعدهم لتأهيل جيالً من رواد األعامل ودعمهم ومسان -
 يف تنمية اإلنتاج، والتةلب عيل مشكلة الكطالة، والنهوض باالقتصاد القومي يف مرص.

توعية املسئولا والقيادات اإلدارية، وكقلك املسترمرين، ورجال األعامل بأهمية ريادة األعامل، وتنمية  -
روعات ةاملرشةةوعات الصةةةرية واملتوسةةطة، وانتقالهةةا إيل فئةةة املشةة   الرقافة الريادية لديهم، مةةام يةةدعم

 الكرب، يف مرص.

اإلبداع ظاهرة قدمية، فمنق أن ُخل  اإلنسان وهةةو يكةةدع ويخةةرتع يف  ةةتي املجةةاالت سةةعياً للتكيةةف مةةد 
ناحية أخري. وحيث تحتاج املةةنظامت إيل اإلبةةداع الظروف من ناحية، وإيجاد ظروف معيشية أفضل من  

التنظيمي؛ نظراً للتحديات والضةوط املتزايدة التي تتعرض لها املنظامت، كاملنافسةةة الشةةديدة، والعوملةةة، 
والتعقيد والتنويد واالضطراب الكيئي، وتطلعات العاملا نحو مزيد من العمل اإلبةةداعي. واإلبةةداع كلمةةة 

فرد وغالكاً ترمز للموهكة الخالقةةة. ويعةةرف اإلبةةداع يف اللةةةة؛ اإليجةةاد أو التكةةوين أو تشري إىل التميز والت
( تفسرياً لكلمة إبداع وهى بدع، وبدع اليشء، مكتدعه، وابتداعه أي 2000بن منظور،  االبتكار. وقد راود )

 أنشأ  وبدأ  واخرتعه واستنكطه. 

 مفهوم اإلبداع التنظيمي 1-1-5
  :املفاهيم وتختلف باختالف وجهات نظر الكاحرا، ومن هق  املفاهيمتتعدد 
بأنه مفتاح النجاح يف بيئة األعامل الديناميكية، وتطةةور التكنولوجيةةا،   (Mäkimattila, et al., 2014)عرفه

 ,Saunila & Ukko) وعرفته كالً مةةن وعادات املستهلكا، و ا ينعكس إيجاباً عيل ربحية ومنو املنظامت.
بأنه: مجموعة من القدرات اإلبداعية الرضورية داخةةل املنظمةةة وبةةا األفةةراد العةةاملا، ويةةنعكس   (2014

ائجه عيل تحقي  ميزة تنافسية عيل نطاق واسد، والرتكيز عةةيل كةةل مةةن الجانةةب اإليجةةاا لةة داء املةةايل نت
بأنه: التأثري اإليجاا عيل جودة أداء املنظمة يف العمةةل،  ((Zaied, et al., 2015 كالً من والتشةييل. وعرفه

يةةز عةةيل التكنولوجيةةا. وعرفةةه كةةالً مةةن وتكادل املعلومات، والقدرة عيل الةةتعلم، واسةةتخدام املعرفةةة، والرتك
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(Sayed, et.al, 2017)   بأنه: هو عملية يقوم من خاللها األفراد العاملا يف املنظمةةة بتوليةةد أفكةةار تتعلةة
ب نشاء أو تحسا أو تعديل املنتجات أو اإلجراءات أو السياسات، وإضافة يرق وإجراءات اإلنتاج الجديدة. 

هو عملية استخدام وتحويل املعرفة التي ميتلكها األفراد العاملا يف املنظمة، ( بأنه:  2019وعرفه )الشلكي،  
واللقين يتميزون بقدرات عقلية وإبداعية وذكاء عال يف خل  وتوليد أفكار جديدة ومميزة، والوصةةول إيل 

نةةه: هةةو حلول إبداعية يف حل املشكالت التي تواجه املنظمة وتحقيقها ل رباح العالية. وعرفةةه الكاحةةث بأ 
عملية فكرية منفردة تجمد با املعرفة املتألقة والعمل الخالق، فضةةالً عةةيل أن اإلبةةداع نةةاتج مةةن تفاعةةل 
متةريات ذاتية أو موضوعية أو  خصية أو بيئية أو سلوكية، يقودها أ خاص متميزون. والقدرة عيل تكنةةي 

 أية أفكار خارجة عن املألوف وحل املشكالت التي تواجها املنظمة.

 أبعاد اإلبداع التنظيمي 2-1-5
 

( فةة ن أبعةةاد اإلبةةداع 2019(؛ ودراسة )الصفدي، 2019(؛ ودراسة )الحميش، 2017وفقاً لدراسة )أبو زري ، 
 :التنظيمي تنقسم إيل خمسة عنان، وهي

االسةةتخدامات أو الطالقة: تعني قدرة الفرد عيل تقديم أو إنتاج عدد ككري مةةن املرادفةةات أو الكةةدائل أو   -
رعة يف توليدها، حيةةث ةاألفكار، عند املواجهة واالستجابات لحدث أو موقف أو مرري معا، فضالً عن الس

 أن جوهر الطالقة يكمن يف التقكر واالستحضار للمعلومات أو الخربات أو املفاهيم التي سك  تعلمها.

ها أو يطرحهةةا الفةةرد باإلضةةافة لقدرتةةه عةةيل املرونة: تعني القدرة عيل تنوع واختالف األفكار التي يقةةدم -

تةيري أو تحويل وجهة نظر  أو رؤيته أو مسار تفكري  حسب مجريات ومتطلكةةات الحةةدث أو املشةةكلة، 
  عني النظر إيل األ ياء  نظور جديد غري مألوف وخارج عن إيار ما إعتاد عليه الناس. 

شاكل املختلفةةة ونقةةاط الضةةعف والفجةةوات يف الحساسية للمشكالت: تعني قدرة الفرد عيل اكتشاف امل -
املشكلة أو القضية أو املوقف الواحد، حيةةث أن الفةةرد املكةةدع قةةادر عةةيل رؤيةةة الكرةةري مةةن املشةةاكل يف 
الحدث أو املوقف الواحد، وتحديدها بدقة ومعرفةةة حجمهةةا وأبعادهةةا وآثارهةةا، لةةقلك فةة ن الحساسةةية 

 للمشكالت تعترب من أهم عوامل اإلبداع. 

ألصالة: تعني قدرة الفرد عيل تقديم أو إنتاج يشء غري تقليدي، وغري مألوف ومدهش أو نةةادر ومتفةةرد ا -

بعيد املدي، حيث يشري العلامء إيل أن الفكرة ال تكون أصيلة وجديةةدة مامةةاً إال إذا مل يسةةكقها أحةةد مةةا. 

خةةرين وال يتطةةرق للحلةةول وكانت غري مألوفة وبعيدة املدي، حيةةث أن الفةةرد املكةةدع ال يكةةرر أفكةةار اآل 
التقليدية للمشاكل أو األحداث، لكنه يستفيد من األفكار املألوفة أو التي سك  التوصةةل إليهةةا لتسةةاعد  

 عيل اكتشاف األفكار األصيلة الفريدة أو يف التوصل إيل يشء جديد كلياً.

ب الجديدة، والكحث عةةن حلةةول املخايرة: وتعني األخق بزمام املكادرة يف انتهاج أو تكني األفكار واألسالي -

 لها، واالستعداد لتحمل املخايرة الناتجة عن األعامل التي تقوم بها املنظامت.
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 أهمية اإلبداع التنظيمي 3-1-5
 

(، حيث يشةةريون إيل أهميةةة 2018(؛ )محمد، 2014؛ )املر د، (Berman and Kim, 2010وفقاً لكالً من )
 :واملتمرلة يف النقاط التاليةاإلبداع التنظيمي، 

اإلبداع يدعم املنظامت وميكنها من االستجابة للتحديات والتةريات الرسيعة يف الكيئة املحيطة والتكيةةف  -

معها بشكل مرن، مام يجعلها يف وضد مستقر بحيث تكون قةةادرة ومسةةتعدة عةةيل مواجهةةة التحةةديات 
 سار أنشطتها ومشاريعها الحالية واملستقكلية.واألحداث املتوقعة أو الفجائية بشكل ال يؤثر عيل م

اإلبداع يساعد يف تنمية وتطوير قدرات وإمكانيةةات األفةةراد مةةن خةةالل إتاحةةة الفةةرص لهةةم عةةن يريةة   -
استخدام األساليب اإلبداعية املواككة للتطورات الحديرة، واستةالل األفراد املكدعا واالسترامر بقةةدراتهم 

 والتجارب العملية يف مجال العمل وتطوير  بشكل دوري ومستمر.وأفكارهم يف الكحوث العلمية 

تلكية احتياجات العمالء، فيعترب وعي العمالء للمنجزات الحضةةارية يةةدفعهم بقةةوة إيل اإلنار للحصةةول  -
 عيل الخدمات بيرس وسهولة وبنوعية أفضل مام عليه.

دة وفريدة من نوعها، بحيث يوفر اإلبداع يساهم يف تخفيض نسكة الكطالة من خالل إيجاد مشاريد جدي -
 فرص عمل ل فراد يف مختلف املجاالت.

اإلبداع يعمل عيل استةالل موارد الدولة أفضل استخدام بكل كفاءة وفعالية، وزيةةادة اإلنتةةاج وتخفةةيض  -

 التكاليف، وبالتايل تحقي  املكاسب.

الرضةةا، وبالتةةايل زيةةادة الرقةةة لةةديهم اإلبداع يساهم يف تحسا ورفد مسةةتويات األداء ل فةةراد، وتحقيةة   -
 واإلميان بقدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم لتوظيفها لصالح املنظمة واملجتمد.

اإلبداع يساعد عيل جلب رجةةال األعةةامل ورؤوس األمةةوال لالسةةترامر يف الدولةةة، وهةةقا مةةن  ةةأنه يعةةزز  -

  املجتمد. االقتصاد والنهوض به، فضالً عيل كافة املنافد العديدة التي تعود عيل

اإلبداع يساهم يف عملية التةيري والتطوير يف ظل العوملةةة واملنافسةةة الرشسةةة، كةةام أنةةه يةةدعم عمليةةات  -
 تحسا الخدمات،  ا يعود بالفائدة عيل املنظامت واألفراد.

 مراحل عملية اإلبداع 4-1-5
 

، ويكةةون اإلبةةداع قامئةةاً عةةيل مر عملية اإلبداع  راحل عدة حتي تكتمل العملية بالنضوج العقيل والقهني
 الحقيقة، وقد توصل الكاحرا لعدة مراحل مر بها العملية اإلبداعية وأك ها  يوعاً كام يشري إليها كالً من.

 (Khalili, 2016); (Pedro Soto, Daniel, 2016) 

والتةةدريب يف العمةةل، مرحلة اإلعداد والتحضري: وتتضمن املدة التي يقضيها الفرد يف الةةتعلم والقةةراءة   -
وحضور املؤمرات والندوات، ليتمكن الفرد من اإلحايةةة بكةةل أبعةةاد املشةةكلة واإلحسةةاس بهةةا، وهةةي 
املرحلة التي ينةمس فيها اإلنسان أو الفري  بجمد املعلومات، وتشهد هقِ  املرحلة يف بعةةض األحيةةان 

أّن من يُخصصون الكرري من الوقت لتحليةةل بتكايؤ يف عمليّة اإلبداع فعليًا أو ظاهريًا، وتشري األبحاث ب
 املشكلة ومعرفة عنانها قكل الكدء يف حلها هم األك  إبداًعا ممن يُسارعون يف حل املشكلة.
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مرحلة االحتضان: وهنا ينخرط الفرد يف أعامله اليومية بينام يجول ذهنةةه يف الكحةةث عةةن املعلومةةات،  -
من األفكار التي ال ترتكط باملشكلة، وتتميّز هةةقِ  املرحلةةة وهي املرحلة التي يُرتب فيها العقل العديد  

بالجهد الككري القي يكقله املكدع من أجل حل املشكلة، وإعطاء العقل الفرصةةة املناسةةكة للقضةةاء عةةىل 

 األفكار الخايئة.

عةةات مرحلة اإللهام: وهي املرحلة التي يعمل فيها العقل، والتي يستطيد فيها أن يولّد األفكةةار واالخرتا -
الجديدة، حيث يشعر اإلنسان بسعادٍة ككرية لقدرتِه عىل حل املشكلة التي تعرتضه ليشعر بالكرري من 
السعادة النفسيّة والراحة، وفيها يكحث الفرد عن املعلومات ويعمل عيل ربطها وإيجاد العالقات فةةيام 

 با األ ياء.

مةةن أجةةل إثكةةات الفكةةرة أو تعةةديلها أو  مرحلة اإلثكات والتحق : ويقصد بها إعةةادة العمليةةة بكاملهةةا -

تجربتها، وهي املرحلة التي يخترب فيها اإلنسان املكدع الفكرة، ويُعيد النظر فيها، وليتأكد مةةا إذا كانةةت 
الفكرة كاملة ومفيدة بالفعل، أو إذا كانةةت بحاجةةة إىل صةةقل وتهةةقيب، ومُيكةةن القةةول بأنّهةةا مرحلةةة 

رة يف هةةقِ  املرحلةةة دوراً مهةةامً يف تشةةجيد وإنجةةاح العمةةل تجريةةب للفكةةرة الجديةةدة، وتلعةةُب اإلدا
 اإلبداعي.

 أنواع اإلبداع 5-1-5
 

 (.2017؛ )سويدات والشيخ، (Muhammad et al., 2016) يتمرل أنواع اإلبداع يف اآليت:

ة، وبهةةقا النةةوع يكةةون ل نسةةان   - املكةةدع اإلبداع الشخيص: وهو اإلبداع القي يُقاس عىل الحالةةة الفرديةةّ

العديد من الخصائص الفطريّة التي تجعله يتّخق سلوكاً إبداعياً يختلف عن سلوك األ خاص اآلخةةرين، 
 كام يسّهل عليِه إيجاد الحلول ملختلف املشاكل املستعصيّة التي تعرتض يريقُه وحياته، وأعامله.

ة، والةةقي يةةتم  - بةةا العديةةد مةةن املجموعةةات اإلبداع الجامعي: وهو اإلبداع املُرتكط بةةاألعامل الجامعيةةّ
واألفراد، وذلك بهدف تحويل اإلبداعات الفردية إىل إبداعات جامعيّة ناتجة عن جهد مشرتك با عةةدة 

 أ خاص.

اإلبداع التنظيمي: وهو اإلبداع القي ينتج عةةن وجةةود بيئةةة املةةنظامت التةةي تحةةرص عةةىل إخةةراج كةةل  -
، وتحويلها إىل عمل منظّمي يهةةدف إىل تحقيةة  الطاقات اإلبداعيّة الكامنة داخل الجامعات واأل خاص

 األهداف األساسيّة للمنظامت.

 معوقات عملية اإلبداع 6-1-5
 

 :إيل أهم معوقات عملية اإلبداع كاآليت (2018)حجازي، ؛ (Chen & Yang, 2016) يشري كالً من:

  املعوقات الشخصيّة -

 ضعف الرقة بالنفس، والخوف من األيّام القادمة واملستقكل بوجه عام.  -
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تقليد اإلنسان لآلخرين بشكٍل ككري، مام يقةةود إىل محدوديةةة التفكةةري، واإلخفةةاق يف اسةةتخراج األفكةةار  -
 اإلبداعيّة. 

تةةائج سيطرة الحامس الزائد عىل اإلنسان والقي يؤدي مد األيّام إىل استعجال املراحل للحصةةول عةةىل ن -

 جيدة بشكٍل رسيد، مام يؤدي إىل االنتقال من مرحلة إىل أخر، دون إمام املراحل السابقة. 

 سيطرة التفكري النمطي عىل عقل اإلنسان، ماّم يؤدي إىل التفكري املحدود وغياب اإلنجاز.  -

واتجاهاتها، إليجاد الحل املناسةةب الترّسع يف إيجاد أي حل بدايئ للمشاكل، دون استيعاب كل جوانكها  -

 والجقري لها.

 املعوقات الظرفيّة -

وتتمرّل هقِ  املعوقات يف مقاومة التةيري، وخوف اإلنسان من األفكار الجديدة وعدم تقكلها، واالعتقاد  -

بأّن هق  األفكار تهدد وضعُه املادي واملهني، وترديد بعض العكارات التي تُسكّب اإلحكاط مرل الفكةةرة 
 تكون خايئة، الفكرة ستحتاج للكرري من األموال، لن تنجح هقِ  الفكرة يف حل املشكالت. قد

أّن العديد من األ خاص يعتقدون بأّن التفكري واإلبداع يتطلّب الجدية يف العمل، بينام الحقيقة تقةةول  -

ن اإلبةةداعي يجةةب عكس هقا، إذ أّن اإلبداع يحتاج للكرري من املرح والتأمل، والتخيّل، ولتحقي  التةةواز 
 الجمد ما با الجدية والفكاهة يف العمل.

غياب التوازن با التنافس والتعاون يف املنظمة الواحدة، إذ أّن روح التنافس والتعاون مطلوبةةة لخلةة   -
 الكرري من األفكار اإلبداعيّة الرضورية لنجاح أي عمل.

 املعوقات االجتامعيّة -

ة، كانخفةةاض - املسةةتو، التعليمةةي واالقتصةةادي فيهةةا، وكةة ة االتجاهةةات   وهي تشمل املعوقةةات األرسيةةّ
 واألفكار السلكيّة املُحكطة، وعدم االهتامم بالتعامل الصحيح مد األبناء. 

ك ة معوقات اإلبداع داخل الجامعة، كاستخدام يرق التعليم التقليديّة والقدمية الكعيدة عن االبتكةةار  -
الحفظ واملةةقاكرة، وهةةقا مةةا يحةةد مةةن قةةدرة الطةةالب عةةىل  والحداثة، واالعتامد عىل أساليب قدمية يف
 استخراج األفكار اإلبداعية وتركها مدفونة. 

 معوقات متعلقة باملجتمد، كالتمييز با الجنسا، التدهور االقتصادي، والتجمعات السكانيّة الككرية.  -

 املعوقات عىل مستوي املنظمة -

ة يف العمةةل  - ة يف اإلنتةةاج والجوانةةب اإلبداعيةةّ ة، وإهةةامل العمليةةّ االهتامم بالنواحي الشةةكليّة والنظاميةةّ

 واملنظمة. 

عدم الفصل با اإلدارة والسياسة يف القطاع الحكومي، وبا اإلدارة واملُلكيّة يف القطاع الخاص، وهقا ما  -
 وال ميتلكون املهارات اإلداريّة الالزمة.  يتسكُب يف تسليم املناصب اإلداريّة أل خاص غري مؤهلا
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ة  - الرتكيز فقط عىل تحقي  الربح من خالل تقليل التكاليف، والعمل ضةةمن النظةةرة والخطةةط التقليديةةّ
 للعمليّة اإلنتاجيّة. 

 محدوديّة املوارد وندرتها، وضعف الدعم املادي الرضوري ألداء التجارب اإلبداعيّة عىل أرض الواقد. -

يف الحقيقة هناك العديةةد؛ والعديةةد مةةن تعريفةةات ريةةادة األعةةامل، وكةةل مفهوم ريادة األعامل:    1-2-5

تعريف منها يتناول جانب أو ميزة أو خاصية من خواص ريادة األعامل. ومن هنا سةةوف أعةةرض مجموعةةة 
 بشكل عمي  كالتايل:متنوعة من تعريفات ريادة األعامل، والتي من خاللها ميكن فهم الفكرة 

بأنها: عملية إنشاء يشء جديد ذو قيمةةة وتخصةةيص الوقةةت  ( (Rachman, et al., 2011عرفها كالً من:  -
والجهد واملال الالزم للمرشوع وتحمل املخةةايرة املصةةاحكة والحصةةول عةةيل األربةةاح الناتجةةة  ةةا يحقةة  

 األهداف والعائد املناسب للمرشوع.

عةةيل االسةةتجابة  ( بأنها: أحد دعائم اإلبداع واالبتكار، وترتكط بشكل ككري بالقدرة2015عرفها )الةدراس،    -
للفرص املتاحة، حيث تظهر روح الريادة من خالل فتح أسواق جديدة، وخل  منتجات مكتكرة، وابتكةةار 
أسةةاليب إنتاجيةةة جديةةدة تسةةاهم يف نجةةاح املؤسسةةات، والةةقي يةةنعكس بةةدور  عةةيل تحقيةة  التنميةةة 

 االقتصادية.

بأنهةةا: هةةي القةةدرة والرغكةةة يف تنظةةيم وإدارة األعةةامل ذات   (2018عرفها كالً من )الكنزي ومصةةطفي،    -
الصلة بها، حيث يعترب املرشوع الريادي األساس يف بناء وتطوير منظامت األعامل القةةادرة عةةيل املنافسةةة 

 رة املخاير. والدخول إيل األسواق الجديدة، واإلنار عيل النجاح من خالل املهارة يف إدا

نظام يدرس قيم وقدرات وسلوك الشةةخص يف  ( بأنها:Muhammad & Achadi, 2020عرفها كالً من )  -
مواجهة تحديات الحياة للحصول عىل فرص يف ظل  مخاير مختلفة، من خالل التفكري يف املشكالت التي 

تحسةةا حيةةاتهم، ومةةن يواجها الناس، وابتكار حلول، من ناحية، تقدم قيمة لآلخةةرين وتسةةاعدهم عةةىل  
 ناحية أخر، تقدم فرص ربحية استرنائية.

وأخرياً عرفها الكاحث: بأنها عملية خل  نوع جديد من املنظامت التي مل يسك  القيام  رلها، واسةةتةالل   -
األفكار املكتكرة التي تخطر بكال كل منا وإمكانية تحويلها ملشاريد عةةىل أرض الواقةةد، أو تطةةوير منشةةأة 

املها وتسخري الفرص املتاحة لتطوير هق  املنشأة والتقدم بهةةا بأسةةلوب ابتكةةاري ومسةةتحدث، قامئة بأع
والبد أن يأخق رائد األعامل بعا االعتكار مد، املخاير التي ميكن أن تواجهه والبد أن يسلط الضوء عىل 

  العوائد التي يأيت بها املرشوع.
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 خصائص رواد األعامل 2-2-5
الستكشاف العوامل التي تدفد، وتحفز رائد األعامل، ذكرت الدراسةةات التةةي بةةدأت منةةق القةةرن يف محاولٍة  
)أبةةو قةةرن،   لةةكعض هةةق  الصةةفات: وفقةةاً لكةةالً مةةنصفات الشخص الريادي، وفيام يةةيل ذكةةر     الرامن عرش 

 (.2018(؛ )الزبري، et al., 2017) Sari ,(؛2015

 التفوق يف تحديد الفرص العملية، والرتكيز عليها ال عىل املشكالت أو العقكات.  -

 االنحياز للفعل؛ فرائد األعامل يحب أن ينجز املهام، وأن يحّول أفكار  إىل واقد. -

 اإلملام واملعرفة  ا يجب أن يفعله ماماً؛ يك ينجح يف عمله.  -

 ياته وأعامله. التمتد بقوة تحّمٍل تُعينه عىل االستمرار يف ح -

الكحث عن املساعدة من قِكل أ خاٍص آخةةرين؛ يك يسةةتفيد مةةن خةةرباتهم، حيةةث يعمةةل حةةامس رائةةد  -

 األعامل عىل جقب العديد من الناس حوله كاملسترمرين، والعاملا، والرشكاء وغريهم. 

زميةةة وااللتةةزام املرابرة: وتعني قدرة الريادي عيل وضد األهداف الواقعيةةة القابلةةة ل نجةةاز، وتةةوافر الع -

 يويل األجل بتنفيقها.

التعامل مد الفشل وتحمل املخاير: يجب أن يجيد الرياديون التعامل مد مواقف الفشةةل ويعتربونهةةا  -
دروساً مستفادة وخربات مكتسكة بةض النظر عن الخسائر، كام يسعون للمخةةايرة املحسةةوبة ويةةرون 

 فيها الواقعية لتحقي  النجاح. 

 املؤثرة عيل ريادة األعاملالعوامل  3-2-5

عوامةل تةؤثر علةي اتجةا  األفةراد نحو ريةةادة األعةةامل، تتمرةةل ثالثة إلةي أن هنةاك (Saleh, 2014) أ ةار 
   :هق  العوامل فيام ييل

الخصائص الدميوغرافية: وتشمل الجنس، والسن، والطكقةة االجتامعيةة، والقةدوة، والةدخل، ومسةتوي  -

 .ات السابقة، والحالة االجتامعية، وحجم األرسةالتعلةيم، والخرب 

 العوامل السياقية: تشمل التعليم، وبيئة األعامل، والعوامل الرقافية. -

السةامت الشخصةية: وتشةمل اإلنجةاز، وقكةول املخةةةايرة، وتحمةةةل الةمةةةوض، واالبتكةةةار، والةةةتحكم  -

 الةقايت الةداخيل، واالستكاقية، االندفاع للعمل، االستعداد القايت. 

  (Danny,  2017)؛ Klein, et al., 2012))وظائف رواد األعامل:  4-2-5
 :ميكن تلخيصها عىل النحو التايل

مفهوم الفكرة: رجل األعامل هو الشخص القي لديه عقل مكدع مُيكنه ذلك من تحديد الفرص التجارية  -
 ة، لتكون عيل  كل ملموس.واتخاذ خطوات لتحويل األفكار إىل مشاريد تجارية ناجح

الرتويج: يُر، أن رائد األعامل يتحمل عموماً خطر إنشاء مؤسسة صةرية كاملك وحيةةد. لكةةن اآلن، ويف  -
الواقد قد يتم الرتويج إلنشاء مرشوع تجاري جديد أو توسيد ملرشوع موجةةود أو الجمةةد بةةا اثنةةا أو 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1111/etap.12253
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بدراسات الجدو، االقتصادية أوالً، ثم يقةةرر  أك  من الرشكات التجارية. وعىل صاحب املرشوع أن يكدأ
  كل املنظمة، وتجميد األموال املطلوبة، واألفراد، وإعطاء  كل ملموس القرتاح األعامل.

االبتكار: يُنظر إىل رائد األعامل أيًضا عىل أنه مكتكر يحةةاول تطةةوير التكنولوجيةةا واملنتجةةات واألسةةواق.  -
 داعية للقيام بأ ياء جديدة واستةالل الفرص يف السوق.حيث يستخدم صاحب املرشوع قدراته اإلب

متحمل املخاير وعدم اليقا: فنعلم أن بدء أي مرشوع جديةةد ينطةةوي عةةىل قةةدر ككةةري مةةن املخةةاير  -
وعدم اليقا. ورجل األعامل القي يتحمل املخاير ويكةةون مسةةتعد للخسةةائر التةةي تنشةةأ بسةةكب غةةري 

 عىل تحمله مكادرات وإيجاد أساليب جديدة ل نتاج.متوقد ألي مواقف يف املستقكل، فيساعد  

ترتيب رأس املال الالزم: يعد ترتيب األموال من أكرب العقكات التي تعةةرتض سةةكيل رواد األعةةامل. وهةةو  -
القي يتعا عليه توفري رأس املال لكدء املرشوع، ثم القيةةام  ةةا يلةةزم الرتتيكةةات الالزمةةة لجمةةد األمةةوال 

 ل وتوسيعه.اإلضافية ملواصلة العم

املوارد الكرشية: يتعا عىل رائد األعامل تصميم الهيكل التنظيمي وتوفري الوظائف واأل خاص املناسكا  -
لشةل الوظائف املختلفة. كام أنه يسعي الختيةةار العاملةةة املهةةرة املطلوبةةة واتخةةاذ الرتتيكةةات الالزمةةة 

 لتوظيفهم.

 أبعاد ريادة األعامل 5-2-5
 
 

اهتّم الكرري من الُكتّاب واملُفّكرين بقياس ريادة األعامل؛ عةةن يريةة  اسةةتخدام عةةّدة أبعةةاد ومةةن أهّمهةةا: 
  (Sandri, 2016). (؛2016 الشعر، (؛ )أبو2013)الحدراوي، 

وتقوم عىل توفري املناخ التنظيمي املالئم لتشجيد العاملا عىل إيالق مةةواهكهم  (creativity): اإلبداع -
وقدراتهم لحل املشكالت وتلكية الحاجات،  وتحتاج املُنشآت مهام كانةةت يكيعةةة عملهةةا إىل اسةةتخدام 
اإلبداع؛ حيث تُعّد أفضل املنشآت هي التي تطك  اإلبداع، ويُعّد أفضل املديرين هم الةةقين يحرصةةون 

 شكٍل تام.عىل توفري املناخ املناسب؛ ملساعدة املوظفا عىل استخدام مهاراتهم اإلبداعيّة ب

وتكون عىل مستو، فردي أو جامعي وهي مخاير عادة ما تحتسب وتدار، وتتضمن (Risk): املخايرة  -
قدرة املنظامت عىل قياس املخاير بعقالنية مد تحمل املسئولية يف احةةتامل الفشةةل وتكلفتةةه، كةةام أن 

اً ملحاولةةِة رشكات األعامل تسعى إىل الوصول ألدىن حدٍّ من املُخايرة، ولكن يف حال كان   سةةلوكها ُموّجهةةمل
ة بشةةكٍل  ا املُنشةةآت الرياديةةّ الهروب منها، فقد يؤدي ذلك إىل وصول رشكات األعامل ألكرب ُمخايرة، أمةةّ
عام فتمتلك قدرًة عىل القياس العقالّ  للمخاير؛ إذ يتمكن الرياديون من تقدير وفهم املخاير بشكل 

 مناسب. 

مرل كيفية املساهمة يف بناء واكتشةةاف وتطةةوير الفةةرص؛ (Proactiveness): استرامر واقتناص الفرص  -
رص املُسةةتحدثة مةةن  ة بتةةوفري الحاجةةات غةةري املُشةةكعة، وجةةقب الفةةُ حيث يكدأ عمل املنشةةآت الرياديةةّ
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املنافسا، وتُشّكل الفرص موضوعات مهمة تُعّد من املوارد ذات األرباح الرابتةةة، فتظهةةر أهميةةة هةةق  
 وق غري املشكعة، ومُيرل استةاللها بطريقة صحيحة ميّزاً لريادة األعامل. املوارد ضمن احتياجات الس

: ومرل الخروج عن املألوف يف التفكري واستخدام املوارد املتاحة لتكني أفكةةار (initiativeness)املكادرة   -
ّر، جديدة وتنفيقها، ومن هنا يأيت التحدي الحقيقّي للوصول إىل رؤية متكاملة حول عمل األفةةراد ا لحةةُ

والسعي إىل التخطيط ملرشوعات حديرة، وأّد، ذلك إىل ظهور أهمية املُكادرة يف ريادة األعامل؛ حيةةث 
يُعّد تكني املكادرة من املؤثرات الفعالة للوصول إىل ريادة باألفكار، ومن املمكن أن تُقدم قيمة تنافسيّة 

 للُمنشأة. 

د سواء، وتتضمن التجديد واالكتشاف بعيداً عن التكرار يالحظ أن الريادة تشمل األفراد واملنظامت عىل ح
 والروتا، وتصاحكها مخاير وتحديات يف جميد مراحلها.

 :لقد تعددت الدراسات التي تناولت اإلبداع التنظيمي؛ ومن أهم هق  الدراسات كام ييل
إيل: أن ارتفاع درجة الشكل الرسمي التنظيمي ينتج عنه الكطء  Chen & Chan, 2012)دراسة )أوضحت 

 & Patrick)يف رسعة القرارات التنظيمية وبالتايل انخفاض درجة اإلبداع التنظيمي. كةةام توصةةلت دراسةةة 
Janine, 2015)  إيل: أن األداء املتميز ألنظمة العمل يؤثر عيل جودة الخدمة عند توسيط اإلبداع التنظيمي

( إيل: التعرف عةةيل مةةدي تةةأثري تةةوافر أبعةةاد 2015وهدفت دراسة )صقر،    .من خالل رأس املال االجتامعي

نةةة بةةا الكنةةوك ريف مةةن خةةالل دراسةةة مقار ةالجدية يف العمل عيل توافر أبعاد سمعة املنظمة بالقطاع املص
وتوصلت الدراسة إيل: وجود أثر ذو داللة معنوية ألبعاد الجدية يف العمةةل   الحكومية والكنوك االسترامرية.

بيئةةة   -اإلبةةداع    -جةةودة املنةةتج  -املسةةئولية االجتامعيةةة  -عيل سمعة الكنوك الحكومية )الرقافة التنظيميةةة
( إيل: Danish, et al., 2016وهةةدفت دراسةةة ) رامرية.األداء املايل( بدرجة أكرب مةةن الكنةةوك االسةةت -العمل

معرفة تأثري رأس املال الفكري عيل اإلبداع التنظيمي يف منطقة الهور بكاكستان. وأظهرت النتائج أن هناك 
فتوصةةلت إيل أن ( Eskiler, et al., 2016أمةةا دراسةةة )أثراً ككرياً لرأس املال الفكري عيل اإلبداع التنظيمي. 

إيل:  (Kamalian, et al., 2016)الرقافة التنظيمية تؤثر عيل اإلبداع واالبتكار التنظيمي. وهةةدفت دراسةةة 
اختكار تأثري رأس املال الفكري عيل اإلبداع التنظيمي للمدراء والعاملا ألحد املصةةارف اإليرانيةةة. وأظهةةرت 

داع التنظيمةةي للمةةدراء والعةةاملا، ووجةةود نتائج الدراسة: أن رأس املال الفكري بكل أبعاد  يؤثر عيل اإلب
( 2016وهدفت دراسة )النجار،  عالقة عكسية با رأس املال الكرشي واإلبداع التنظيمي للمدراء والعاملا.  

الدلتا للعلوم التكنولوجية( حةةول أبعةةاد   –آراء العاملا اإلداريا بجامعتي )املنصورة  إيل: قياس الفروق با

عاد االنتهاك اإليجاا لقواعد املنظمةةة، إيل جانةةب قيةةاس االرتكةةاط بةةا أبعةةاد اإلبةةداع اإلبداع التنظيمي وأب
التنظيمي وأبعاد االنتهاك اإليجاا لقواعد املنظمة. وتوصلت نتائج الدراسة إيل: أن أبعاد اإلبداع التنظيمي 

صورة، وبدرجة أعةةيل مةةن واالنتهاك اإليجاا لقواعد املنظمة متوفرة بدرجة أقل من املتوسط يف جامعة املن
املتوسط بجامعة الدلتا، ووجود فروق معنوية با آراء العةةاملا اإلداريةةا حةةول أبعةةاد اإلبةةداع التنظيمةةي 
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( إيل: التعرف عيل دور عمليات 2017وأبعاد االنتهاك اإليجاا لقواعد املنظمة. وهدفت دراسة )أبو زري ،  
الطالقةةة   –ي ( يف تحسا اإلبداع التنظيمي بأبعاد  )األصالة  تطك  –توزيد    –تخزين    –إدارة املعرفة )توليد  

الخةةروج عةةن املةةألوف(. وتوصةةلت الدراسةةة إيل:  – الحساسية للمشةةكالت – التحليل – املخايرة –املرونة   –
( ذات داللةةة إحصةةائية بةةا إدارة املعرفةةة ومسةةتوي 0.323وجود عالقة يردية متوسةةطة  عامةةل ارتكةةاط )

اإلبداع التنظيمي، كام تكا وجود تةةأثرياً موجكةةاً لعمليةةات إدارة املعرفةةة ذو داللةةة إحصةةائية عةةيل اإلبةةداع 
( إيل: التعةةرف عةةيل دور عمليةةات إدارة املعرفةةة يف اإلبةةداع 2017التنظيمةةي. وهةةدفت دراسةةة )النويقةةة، 

إلداريا يف أمانة الطائف، وأيضاً التعرف عيل يكيعة العالقةةة بةةا عمليةةات إدارة التنظيمي لدي املوظفا ا
املعرفة واإلبداع التنظيمي. وتوصلت الدراسة إيل: وجود أثر لعمليات إدارة املعرفةةة يف اإلبةةداع التنظيمةةي، 

سةةة )سةةويدات وهدفت درا  ووجود عالقة ارتكاط موجكة با عمليات إدارة املعرفة وبا اإلبداع التنظيمي.
الحساسية   –اإلفاضة    –األصالة    –املرونة    –( إيل: عيل أثر التفكري اإلبداعي بأبعاد  )الطالقة  2017والشيخ،  

للمشكالت( عيل فاعلية عملية اتخاذ القرار اإلداري يف رشكات التأما العاملة يف األردن. وتوصلت الدراسة 

لتةةوافر التفكةةري اإلبةةداعي ( α≤ (0.05سةةتوي الداللةةة إيل: وجود مستوي مرتفد ذو داللة إحصةةائية عنةةد م

لفاعلية عملية ( α≤ (0.05الداللة بأبعاد  الخمسة. ووجود مستوي مرتفد ذو داللة إحصائية عند مستوي 

( إيل: معرفةةة أثةةر 2017وهدفت دراسة )محمود،  اتخاذ القرار اإلداري يف رشكات التأما العاملة يف األردن.  
العدالة وعدم   -فرص الرتقية  -حوافز العمل  -العوامل التنظيمية املرتكطة بكيئة العمل والتي تشمل )األجور

ت الدراسة إيل وجود عالقةةة ارتكةةاط معنويةةة بةةا العوامةةل للعاملا. وتوصل  التحيز( عيل اإلبداع التنظيمي
التنظيمية املرتكطة بخصائص الوظيفة واإلبداع التنظيمةةي للعةةاملا  ديريةةة الشةةكاب والرياضةةة  حافظةةة 

مواجهة التحديات التي يواجها القادة يف تعزيز ( إيل: (Joel & Wongun, 2018وهدفت دراسة الدقهلية. 
امعي عن يري  تطوير واختكار منوذج متعدد املستويات يربط با القيادة التحويليةةة اإلبداع الفردي والج

واإلبداع. وخلصت الدراسة إيل: أن القيادة التحويلية ل فراد لها تأثري إيجاا غري مكارش عيل اإلبداع الفردي 
وأن املعرفةةة تشةةكل عةةامالً من خالل تنمية املهارات الفردية، يف حا لها تأثري مكارش عيل اإلبداع الجامعي، 
وهدفت دراسة )محمد،   مهامً عيل مستوي العالقة با القيادة التحويلية واإلبداع الفردي وتنمية املهارات.

دراسةةة تطكيقيةةة مقارنةةة بةةا   –ع العةةاملا  ا ( إيل: التعرف عيل أثةةر التكنولوجيةةا املتقدمةةة عةةيل إبةةد2018

املصارف الحكومية واألهلية يف العراق. وتوصلت الدراسة إيل: وجود عالقة ارتكاط ذات داللة إحصائية بةةا 

بُعد التكنولوجيا املتقدمة وإبداع العةةاملا يف املصةةارف الحكوميةةة واألهليةةة يف العةةراق. وهةةدفت دراسةةة 
 –اتخاذ القةةرارات  -عيل مامرسات إدارة الجودة بأبعادها )التحسا املستمر ( إيل: التعرف  2019)الحميش،  

 -الطالقةةة –الرتكيةةز عةةيل العميةةل( وأثرهةةا عةةيل اإلبةةداع التنظيمةةي بأبعةةاد  )األصةةالة    -دعم اإلدارة العليةةا
املرونةةة( يف املشةةاريد الصةةةرية واملتوسةةطة يف األردن مةةن وجهةةة نظةةر  -املخةةايرة -الحساسةةية للمشةةكالت

لعاملا فيها. وتوصلت الدراسة إيل: وجود أثةةر ذو داللةةة إحصةةائية ملامرسةةات إدارة الجةةودة وأثرهةةا عةةيل ا
( إيل: التعرف 2019اإلبداع التنظيمي يف املشاريد الصةرية واملتوسطة يف األردن. وهدفت دراسة )الصفدي، 

االجتامعي، وقةةد تناولةةت الدراسةةة عيل أثر خل  املعرفة عيل اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة العامة للضامن 
االسةةتيعاب( وأربعةةة   –التجميد    –التجسيد    –أربعة أبعاد لعملية خل  املعرفة وهي )التنشئة االجتامعية  
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األصالة(. وتوصلت الدراسة إيل:  –الحساسية للمشكالت   –املرونة  –أبعاد ل بداع التنظيمي وهي )الطالقة  
االستيعاب( عيل اإلبداع التنظيمي، يف حا بينت النتائج  –التجميد   –ية  وجود أثر ألبعاد )التنشئة االجتامع

 عدم وجود أثر لكعد التجسيد عيل اإلبداع التنظيمي.   

 :لقد تعددت الدراسات التي تناولت ريادة األعامل، ومن أهم هق  الدراسات كام ييل
( إيل: أي مةةدي يةةؤثر رأس املةةال الفكةةري يف تحقيةة  ريةةادة األعةةامل يف 2013هةةدفت دراسةةة )الحةةدراوي، 

رأس  –رأس املال الهيكيل    –مستشفى بةداد التعليمي، ومرلت أبعاد رأس املال الفكري )رأس املال الكرشي  
اسةةترامر الفةةرص(.  –تحمل املخاير  –املكادرة  -املال العالقايت( أما أبعاد ريادة األعامل )الشخصية املكدعة 

وتوصلت الدراسة إيل: وجود عالقة ارتكاط وتأثري رأس املةةال الفكةةري بأبعةةاد  يف ريةةادة األعةةامل بأبعادهةةا. 

( إىل: إلقاء الضوء عيل العالقة با ريادة األعامل واإلبداع ودورهةةام يف ,Mcdaniel  2013وهدفت دراسة )
من خالل تقديم منتجات جديدة أو منةةوذج جديةةد مةةن األعةةامل، بيةةنام االقتصاد وتطوير ، فالريادة تكون  

اإلبداع يكون من خةةالل وجةةود يةةرق وأفكةةار جديةةدة يف اإلنتةةاج. وخلصةةت الدراسةةة إيل: أن التكنولوجيةةا 
الحديرة ل نتاج تتجه نحو استخدام الحاسب اآليل يف عمليات التصنيد واملعدات والتخزين من أجل تقليل 

، وأن اإلبداع يف التكنولوجيا قد ساعد عيل زيادة الربحية من خالل تقليل التكلفةةة. وهةةدفت تكلفة اإلنتاج
التعرف عيل أثر العوامل التنظيميةةة )كمتةةةريات مسةةتقلة( يف سةةلوك ( إيل:  2014دراسة )محمد، وآخرون،  

رية. وتوصةةلت ةاملص  ريادة األعامل )كمتةري تابد( بالتطكي  عيل العاملا يف رشكات التعهيد بالقرية القكية
الدراسة إيل: وجود عالقة موجكة ذات داللة إحصائية با العوامل التنظيميةةة وهةةي )دعةةم اإلدارة، وحريةةة 
الترصةةف، والحةةوافز، والوقةةت املتةةاح، والقيةةود الوظيفيةةة( وبةةا سةةلوك ريةةادة األعةةامل )السةةلوك عمومةةاً، 

أثر أبعاد  ( إيل: تحليل2017)عكدالحميد وحسن، وهدفت دراسة    واالبتكارية، واملكادرة، وتحمل املخايرة(.
رأس املال الفكري يف تحقي  ريةةادة األعةةامل لرشةةكات االتصةةاالت السةةعودية، والتعةةرف عةةيل مةةدي تةةوافر 

متطلكات رأس املال الفكري. وتوصلت الدراسة إيل؛ عدة نتائج منهةةا: زيةةادة اهةةتامم رشكةةات االتصةةاالت يف 
، ووجةةود عالقةةة ري، وجاء االهتامم بالعمالء بعد أبعةةاد رأس املةةال الفكةةريتكوك نحو أبعاد رأس املال الفك

وهةةدفت دراسةةة  يردية ذي داللة إحصائية با كل من أبعةةاد رأس املةةال الفكةةري وأبعةةاد ريةةادة األعةةامل.
( إيل: تحديد العالقة با االتجا  النفيس نحو السلوك الريادي والنية الريادية. وقةةد 2017)خليل و عراوي،  

توصلت الدراسة إيل: وجود عالقةةة ارتكةةاط ذات داللةةة إحصةةائية بةةا املتةةةريات الرالثةةة للدراسةةة )االتجةةا  
التحكم السلويك( وبا النية الريادية، وهناك اختالفات يف متةريات )االتجا    –األعراف االجتامعية    -النفيس
أنري(. وهدفت   –جتامعي للطالب )ذكر التحكم السلويك( باختالف النوع اال   –األعراف االجتامعية    -النفيس
تحديد الكفاءات الريادية، والتأثري الككري للكفةةاءات الرياديةةة عةةىل أداء صةةاحب ( إىل:  ,Bob  2018دراسة )

املرشوع. واستخدمت هق  الدراسة املنهج الكمي مد تصميم منوذج معادلة هيكلية. ومرلت عينة الكحث 
اإلبداعية يف باندونج. وتوصلت الدراسة إيل: أن بعض الكفاءات هي من رواد األعامل يف الصناعة    119عيل  

املكونات التي تخلةة  الكفةةاءات الرياديةةة يف الصةةناعات اإلبداعيةةة مرل:)العالقةةات يف املنظمةةة، الكفةةاءات 

االسرتاتيجية، الكفاءات الكرشية، كفاءات قوة الشخصية(. وأن كفاءات ريةةادة األعةةامل لهةةا تةةأثري عةةىل أداء 
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وهةةدفت دراسةةة   وعات املتناهية الصةر والصةرية واملتوسطة يف قطاع الصناعة اإلبداعية يف بانةةدونج.املرش 
Hamdi & Cyrielle, 2018) .إيل: بيةةان أهميةةة ريةةادة األعةةامل، وفهةةم أعمةة  ملةةا يحفةةز رواد األعةةامل )

( 1مةةنظم، وهةةي: )وتوصلت الدراسة إيل: أن هنةةاك ثالثةةة عوامةةل مهمةةة قةةد تةةؤدي باملسةةتهلكا إيل دور 
( عةةدم 2الشةف والتمتد واالستعداد ملسةةاعدة اآلخةةرين والكحةةث العقةةال  عةةن الةةربح. )  -الدوافد القاتية

( عدم توافر فرتات حياة مواتية للحد األدىن مةةن املخةةاير 3وجود يرق بديلة لنرش ابتكاراتهم يف السوق. )
قياس وتحليل أثر الريةةادة التنظيميةةة يف إيل:  (  2018الضمنية لنشايهم املهني. وهدفت دراسة )الحواجرة،  

تحقي  النجاح االسرتاتيجي من خالل قةةدرات ذكةةاء األعةةامل يف الجامعةةات الحكوميةةة األردنيةةة. وتوصةةلت 
الدراسة إيل: وجود تأثري ذي داللة إحصائية للريادة التنظيمية بأبعادها يف النجاح االسرتاتيجي، ووجود أثةةر 

رات ذكاء األعامل، ووجود أثر غري مكارش لقةةدرات ذكةةاء األعةةامل ملتةةةري وسةةيط يف للريادة التنظيمية يف قد
التعرف عيل أثر   ( إيل:2018وهدفت دراسة )أبو أمونه،  العالقة با الريادة التنظيمية والنجاح االسرتاتيجي.  

الةةوين العةةرا مةةن  التكنولوجيا املالية عيل مناذج األعامل اإللكرتونية ومعرفة أثر  عةةيل ريةةادة األعةةامل يف
خالل التمويل التشاريك اإللكرتو  كنموذج أعامل إلكرتو . وتوصلت الدراسة إيل: وجةةود أثةةر للتكنولوجيةةا 

ريعات أو قيةةود عةةيل ةاملالية عيل ريادة األعامل، ووجود عوائ  مند انتشار  عربياً سةةواء مةةن ناحيةةة التشةة 
: ( إيل(Mabotuwana, et al., 2019وهةةدفت دراسةةة  .التحويالت اإللكرتونية ووسائط التواصل االجتامعي

الوصول ألوجه االختالف يف توجه ريادة األعامل با الصناعات التحويلية والتجارية والصةةناعية والخةةدمات 
للمؤسسات الصةرية واملتوسطة يف سرييالنكا. وتوصلت الدراسة إيل: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

مختلف الصناعات التحويلية والتجارية والصناعية والخدمات للمؤسسةةات الصةةةرية   يف التوجه الريادي با
 واملتوسطة.

 :بعد استعراض الدراسات السابقة ميكن الخروج  جموعة من االعتكارات، أمكن صياغتها عىل النحو التايل

ولكنها مل تركز عيل توجيه معظم الدراسات السابقة ركزت عىل أبعاد ريادة األعامل واإلبداع التنظيمي،   -
الطاقات واألفكار اإلبداعية لرواد األعامل، ومدي ارتكايها بتنميةةة القةةدرات املاديةةة والكرشةةية لخدمةةة 

رائدي األعامل للمرشوعات الصةرية واملتوسطة، لتصكح نواة ملشاريد ككرية متطةةورة. وهةةقا مةةا يحةةاول 
 الكحث الحايل اإلجابة عليه.

 –الطالقةةة  –)األصةةالة السةةابقة إيل أن متةةةريات اإلبةةداع التنظيمةةي تتمرةةل:   توافقت معظم الدراسات -
(؛ 2017كدراسةةات )أبةةو زريةة ،  الخةةروج عةةن املةةألوف(   –الحساسةةية للمشةةكالت    –التحليل  –املرونة  

 (. 2019(؛ )الصفدي، 2019(؛ )الحميش، 2017)سويدات والشيخ، 

اسةةترامر واقتنةةاص  -ادة األعامل تتمرل: )املخايرةتوافقت معظم الدراسات السابقة إيل أن متةريات ري -
)عكدالحميةةد وحسةةن،  ؛(2014)محمةةد، وآخةةرون، (؛ 2013املكةةادرة(. كدراسةةات )الحةةدراوي،  -الفةةرص

2017.) 
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 :اقترصت الدراسة عىل

 ، وأبعاد اإلبداع التنظيمي -
 األصالة. –الحساسية للمشكالت  -املرونة  - الطالقة

 ريادة األعامل، وأبعادها -
 املكادرة. –استرامر واقتناص الفرص  -املخايرة  -الشخصية املكدعة 

تجر، الدراسة امليدانية عىل املرشوعات الصةرية واملتوسطة املقيدة يف الكورصة املرصةةية خةةالل الفةةرتة   -
(2014-2019 .) 

تقترص الدراسة عىل املرشوعات الصةرية واملتوسطة املسةةجلة يف الكورصةةة املرصةةية والكائنةةة بالقةةاهرة  -
 واإلسكندرية.

 :مرحلتاملعالجة مشكلة الكحث، فقد اعتمد الكاحث عيل املنهج الوصفي التحلييل ويتم عيل 

يعتمد هةةقا املةةنهج عةةيل إجةةراء مسةةح مكتكةةي للمراجةةد والةةدوريات العلميةةة   :املرحلة الوصفية  1-1-8

والكحوث السابقة والتقارير واملؤمرات بهدف الوقوف عيل املفاهيم واألساليب املتصلة باإلبداع التنظيمةةي 
 وعالقته بريادة األعامل.

دام األساليب اإلحصائية مةةن يعتمد الكاحث عيل تجميد الكيانات األولية باستخ املرحلة التحليلية:  2-1-8

أجل فهم الخصائص املميزة لعنان املشكلة واملتةريات املؤثرة فيها ومن ثةةم اختكةةار صةةحة الفةةروض التةةي 
 :يقوم عليها هقا الكحث. ويتم ذلك وف  األساليب التالية

 أساليب تجميد الكيانات وتصميم قامئة االستقصاء. -

 اإلحصائية.تحليل الكيانات باستخدام الربامج  -

 دراسة نتائج التحليل اإلحصايئ للكيانات. -

اعتمد الكاحث عيل الكيانات الرانوية املنشورة من خالل الدراسة املكتكية، والدراسة امليدانية من خالل جمد 
 :الكيانات األولية، لتحقي  أهداف الكحث واختكار الفروض عيل النحو التايل
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 الدراسة املكتكية 1-2-8
تتضمن جمد وتحليةةل الدراسةةات العلميةةة واألبحةةاث املنشةةورة التةةي تناولةةت الجوانةةب املختلفةةة ل بةةداع 

 التنظيمي وعالقته لتحقي  ريادة األعامل سواء يف مرص أو دول العامل.

 الدراسة امليدانية 2-2-8
لة الكحث وذلك لتوظيفها يف اختكةةار مةةدي تهدف الدراسة امليدانية إيل جمد الكيانات األولية املتصلة  شك

( رشكةةة للمرشةةوعات الصةةةرية 25صحة فروض الكحث، وذلك بالتطكي  عةةيل عينةةة الكحةةث وهةةي: عةةدد )
 واملتوسطة املقيدة يف الكورصة املرصية )بورصة النيل(.

الكاحةةث للدراسةةات السةةابقة. فقةةد يف ضوء مشكلة الكحث وأهدافه، باإلضافة إيل ما توصلت إليه مراجعة  
 :مت صياغة الفروض عيل النحو التايل

 فرض رئيس  -
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية با اإلبداع التنظيمي بأبعاد  وبا تحقي  ريادة األعةةامل باملرشةةوعات 

 الصةرية واملتوسطة املسجلة يف الكورصة املرصية.
 :الفرعية التاليةوينكر  من هقا الفرض، الفروض 

 الفرض الفرعي األول -
وبا تحقي  ريادة األعامل باملرشوعات الصةرية واملتوسطة  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية با الطالقة

 املسجلة يف الكورصة املرصية.

 الفرض الفرعي الرا  -
األعامل باملرشوعات الصةرية واملتوسةةطة وبا تحقي  ريادة  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية با املرونة

 املسجلة يف الكورصة املرصية.

 الفرض الفرعي الرالث -
وبةةا تحقيةة  ريةةادة األعةةامل باملرشةةوعات  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية با الحساسةةية للمشةةكالت

 الصةرية واملتوسطة املسجلة يف الكورصة املرصية.

 الفرض الفرعي الرابد -
وبا تحقي  ريادة األعامل باملرشوعات الصةرية واملتوسطة   عالقة ذات داللة إحصائية با األصالةال توجد  

 املسجلة يف الكورصة املرصية.
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 :لىك يتم إجراء الكحث، فقد تم تحديد متةريات الكحث عىل النحو التايل

 .الحساسية للمشكالت _                                        .الطالقة -

 .األصالة _                                         .املرونة -

  استرامر واقتناص الفرص.  _                             الشخصية املكدعة. _
 .املكادرة_                                         .املخايرة _

-11

  

 

 
 
 
 

 
 

     
 

 العالقات با متةريات الكحث :  1 كل  
 

 املصدر: إعداد الكاحث 

-12

واملتوسطة املقيدة يف الكورصة املرصية )بورصة النيل(. يتمرل مجتمد الكحث يف مجموعة الرشكات الصةرية  
 ( رشكة. مد استكعاد رشكتا؛ وهام:27وبالتايل يكلغ عدد الرشكات املقيدة يف الكورصة )

 رشكة ريفا فارما: بسكب  طكها اختيارياً. -

ملتةري املستقل  

 اإلبداع التنظيمي

املتةري التابد
 ريادة األعامل

 .الطالقة-

 .املرونة-

 .الحساسية للمشكالت-

 .األصالة-
 

 املكدعة.الشخصية -

 .املخايرة-

  استرامر واقتناص الفرص. -

 املكادرة.-
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 .2019/3/12رشكة سكيد ميديكال: بسكب قيدها يف  -
          ة ةصةةةرية ومتوسةةطة الحجةةم مقيةةدة يف الكورصةةة املرصيةة ( رشكةةة 25وبالتةةايل يكلةةغ مجتمةةد الكحةةث )

 )بورصة النيل(.
                                  : بيان ب جاميل الرشكات املتوسطة والصةرية املقيدة يف الكورصة املرصية )بورصة النيل(  1جدول    

 2019حتي عام    2008من عام  
 

 اسم الرشكة املقيدة  م 
أعضاء مجلس  

 اإلدارة 
 الراعي املعتمد  تاريخ القيد 

 الكيت األبيض ل وراق املالية 28/07/2014 5 املجموعة املتكاملة ل عامل الهندسية 1
 ايجى ترند لالستشارات املالية عن األوراق املالية 16/03/2016 5 الصخور العربية للصناعات الكالستيكية 2

 05/11/2014 5 جينيال تورز 3
الدوليةةة لالستشةةارات املاليةةة عةةن األوراق ثقات  
 املالية

 الكيت األبيض ل وراق املالية 24/12/2014 5 مرص جنوب أفريقيا لالتصاالت 4

5 
انرتنا ةةيونال بةةزنيس كوربوريشةةن للتجةةارة 

 والتوكيالت التجارية
 الكيت األبيض ل وراق املالية 02/10/2012 5

 رشكة إيجل لالستشارات املالية 07/09/2011 5 واملقاوالتبورسعيد للتنمية الزراعية   6
 الكيت األبيض ل وراق املالية 02/08/2011 7 رية الخليجية لالسترامر العقاريةمرسليا املص 7
 فينكورب انفستمنت هولدنج 29/12/2010  طب اختياري ريفا فارما 8

9 
ر انرتكوننتال لصناعة الجرانيةةت والرخةةام ةمص

 ستون()ايجى 
 الكيت األبيض ل وراق املالية 15/09/2010 7

 فرست لالستشارات املالية 15/09/2010 5 فريكيم مرص ل سمدة والكيامويات 10
 الكيت األبيض ل وراق املالية 21/07/2010 5 فاروتك ألنظمة التحكم واالتصاالت 11
 الكيت األبيض ل وراق املالية 21/07/2010 5 املرصية الكويتية لالسترامر والتجارة 12
 الكيت األبيض ل وراق املالية 10/02/2010 5 املؤرش للربمجيات ونرش املعلومات 13
 فرست لالستشارات املالية 13/01/2010 5 الدولية ل سمدة والكيامويات 14
 ل وراق املاليةالكيت األبيض  15/10/2009 5 ا أي جي للتجارة واالسترامر 15
 جراند القابضة لالسترامرات املالية 15/10/2009 5 يوتوبيا لالسترامر العقاري والسياحي 16
 النعيم لالسترامرات املالية 11/06/2008 3 الكدر للكالستيك 17
 الكيت األبيض ل وراق املالية 12/12/2012 5 املرصية لنظم التعليم الحديرة 18

19 
للمقةةةاوالت العموميةةةة واإلنشةةةاءات الفنةةةار 

 والتجارة واالسترياد
 فرست لالستشارات املالية 17/01/2013 7

 فرست لالستشارات املالية 30/12/2012 5 الدولية للصناعات الطكية ايكمى 20

21 
األخوة املتضامنا لالسترامر العقةةاري واألمةةن 

 الةقايئ
 فرست لالستشارات املالية 15/05/2013 7

 فرست لالستشارات املالية 15/05/2013 5 األويل لالسترامر والتنمية العقارية 22
 الكيت األبيض ل وراق املالية 10/04/2013 7 فرتيكا للصناعة والتجارة 23
 ايجى ترند لالستشارات املالية عن األوراق املالية 20/11/2013 5 2ديفكو  -الدولية للرلج الجاف  24
 فرست لالستشارات املالية 10/09/2014 5 للتنمية واالسترامر العقاريأراب  25

 M.B 7 17/11/2014أم ا للهندسة  26
كاتلست بارترنز لالستشارات املالية عةةن األوراق 

 املال
 ةةةةةةةة 21/03/2019 5 سكيد ميديكال 27

   135 اإلجاميل 
 www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx       املصدر: املوقد اإللكرتو  للكورصة املرصية       
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تم اختيار عينة عمدية )تحكمية( غري احتاملية من مجتمةةد لتحقي  أهداف الكحث واختكار الفروض، فقد 
 الكحث بناًء عيل الرشوط التالية:

 مقيدة يف الكورصة املرصية )بورصة النيل(.أن تكون الرشكات  -
 سنوات. 3أن تتوفر سلسلة زمنية ال تقل عن  -
أن يتم اختيار عينة الكحث من أعضاء مجلس إدارة الرشكات الصةرية واملتوسطة الحجم، حيث أن أعضاء   -

 مجلس اإلدارة لهم الدور األكرب يف تحقي  ريادة األعامل.

وبناًء عيل تلك الرشوط السابقة والعينة التحكمية، فقد وقد االختيار عيل حجم العينة كالتايل: يصكح حجم 
 مفردة.  130العينة = 

 . وقد تم االعتامد عىل أسلوب قوائم االستكيان لجمد الكيانات األولية الالزمة إلجراء وإمام الدراسة امليدانية

اعتمد الكحث عيل بعض األساليب اإلحصائية التي تناسكه، من حيث األهداف، والفةةروض، ونةةوع الكيانةةات 
 .SPSS VRاملستخدمة التي تم الحصول عليها من خالل قوائم االستقصاء باسةةتخدام الحزمةةة اإلحصةةائية 

(23) & E.VIEWS  لكيانةةات وذلةةك الختكةةار وتم االعتامد عىل عدد من األسةةاليب اإلحصةةائية يف تحليةةل ا
 فروض الكحث، ومرلت هق  األساليب فيام ييل:

 (.Cronbach's Alphaمعامالت الصدق والركات )الفا كرونكاخ  -

 التقدير(. -الرتكة –معامل االختالف –االنحراف املعياري –املقاييس الوصفية )املتوسط -

 -  ANOVAتحليةةل    –معامةةل التحديةةد    –معامل ارتكةةاط بريسةةون    –تحليل االنحدار الخطي الكسيط   -
 االرتكاط واالنحدار املتعدد. 

املتةةةري للتحق  من ثكات أداة الكحث فقد تم حساب معامل االتساق الةةداخيل )ألفةةا كرونكةةاخ( لكةةل مةةن 
 :املستقل بأبعاد  الفرعية، واملتةري التابد بأبعاد  الفرعية. وبعد إجراء االختكار ظهرت النتائج كام ييل

 : قيم معامل االتساق الداخيل لفقرات املتةري املستقل "مامرسات اإلبداع التنظيمي" بأبعاد  2جدول              

 

( أن قيم معامةةل الركةةات )ألفةةا كرونكةةاخ( لفقةةرات املتةةةري املسةةتقل "مامرسةةات 2يتضح من الجدول رقم )
(، وتراوحت (0.60( وكانت القيم جميعها أكرب من  857.  -  (654.اإلبداع التنظيمي"  والتي تراوحت ما با  

 الصدق معامل   معامل الركات  عدد الفقرات  املقياس  م 
 857. 734. 8 الطةةةالقة 1
 925. 857. 8 املرونةةةة  2
 842. 709. 8 الحساسية للمشكالت  3
 809. 654. 8 األصةةالةةة  4
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(  وهى نسب مرتفعةةة تعطةةى ثقةةة لةةد، 925. - (809.قيم معامل الصدق لفقرات املتةري املستقل ما با 
 الكاحث يف النتائج. وأنه باإلمكان االعتامد عليها إلجراء عمليات التحليل اإلحصايئ.

 : قيم معامل االتساق الداخيل لفقرات املتةري التابد "ريادة األعامل" بأبعادها 3جدول  

 

( أن قيم معامل الركةةات )ألفةةا كرونكةةاخ( لجميةةد فقةةرات املتةةةري التةةابد "ريةةادة 3يتضح من الجدول رقم )

(، وتراوحةةت (0.60( وهي قيمة عالية، حيث أنهةةا أكةةرب مةةن 849.  -  (609.األعامل"  والتي تراوحت ما با  
(  وهةةى نسةةب مرتفعةةة تعطةةى ثقةةة لةةد، 921. - (780.قيم معامل الصدق لفقرات املتةري التابد ما بةةا 

 الكاحث يف النتائج. وأنه باإلمكان االعتامد عليها إلجراء عمليات التحليل اإلحصايئ.

حيث تةةم احتسةةاب املتوسةةطات الحسةةابية يعرض هقا الجزء تحليل وصفي للمتةريات الرئيسية والفرعية،  
واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الكحث؛ بهدف الحكم عيل درجة موافقتهم، وتحديد األهميةةة 

 النسكية لكل فقرة، وقد جاءت النتائج عيل النحو التايل:

 املقاييس الوصفية لفقرات املتةري املستقل "اإلبداع التنظيمي".  1-2-13

 : املقاييس الوصفية لكعد الطالقة وفقاً آلراء واتجاهات أفراد عينة الكحث 4جدول  
 

 معامل الصدق  معامل الركات  عدد الفقرات  ياس املق  م 
 921. 849. 8 الشخصية املكدعة  1
 780. 609. 8 املخةةةايةةةرة  2
 833. 694. 8 استرامر واقتناص الفرص  3
 916. 839. 8 ةادرة املكةةة  4

 املتوسط  الكيةةةةةةان  م 
االنحراف  
 املعياري 

معامل  
 االختالف 

 التقدير  الرتكة 

1 
متلك القدرة عيل يرح أكرب عدد مةةن األفكةةار والحلةةول 

 الرسيعة ملواجهة مشاكل العمل.
 مرتفد 6 30.518 1.122 3.677

2 
تسةةتطيد اسةةرتجاع األفكةةار واملعلومةةات السةةابقة لحةةل 

 املشكالت التي تواجهك يف العمل.
 متوسط 7 34.437 1.232 3.577

3 
لديك القدرة عيل التعكري عن أفكارك بطالقةةة وصةةياغتها 

 يف كلامت مفيدة.
 مرتفد 1 22.159 943. 4.254

 مرتفد 2 25.787 1.047 4.062 الظروف املختلفة.د يف ةمتلك القدرة عيل التفكري الرسي 4

5 
لديك القدرة عيل تقديم أك  من فكرة خالل فرتة زمنية 

 قصرية.
 متوسط 8 36.932 1.295 3.508

6 
يوجد لديك القةةدرة عةةيل الةةدفاع عةةن أفكةةارك بالحجةةة 

 والربهان.
 مرتفد 3 30.402 1.160 3.815

7 
األفكار املفيةةدة يف لديك القدرة عيل إنتاج أكرب عدد من 

 وقت زمني معا لحل املشكلة.
 مرتفد 4 35.335 1.321 3.739

 مرتفد 5 34.633 1.276 3.685 متلك القدرة عيل التعكري عن أفكارك بسهولة. 8

 مرتفد - 31.275 1.175 3.790 املقياس العام 
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( بعض املقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات "املتةري املستقل" لكعد الطالقة؛ وأيضةةا 4يوضح الجدول رقم )
نجةةد أن آراء أفةةراد املحور الكىل. ومن خالل قيم املتوسةةطات واالنحرافةةات املعياريةةة ومعامةةل االخةةتالف:  

وسةةط العينة قد اتجهت جميعها نحو املوافقة عةةيل مضةةمونها لفقةةرات الطالقةةة؛ حيةةث تراوحةةت قةةيم املت
للفقرات )لديك القدرة عيل تقديم أك  من فكرة خالل فرتة زمنيةةة قصةةرية،  (4.254 –  3.508)الحساا با  

لديك القدرة عيل التعكري عن أفكارك بطالقة وصياغتها يف كلامت مفيدة( كام أوضحت النتائج عدم وجةةود 
اختالفات ككرية با اآلراء لد، أفراد العينة لكعض الفقرات حيث تراوحةةت قةةيم معامةةل االخةةتالف مةةا بةةا 

 (3.790أما عىل مستو، املقياس العام: فقد تكا أن متوسط آراء أفةةراد العينةةة بلةةغ ).  (36.932  –22.159)
( كام أوضحت النتائج عدم وجود اختالفةةات ككةةرية عةةىل مسةةتو، املحةةور 1.175انحراف معياري يساو، )ب

آراء أفةةراد العينةةة  مام يشري ذلك إىل أن هناك اتفاق وإجامع بةةا %31.275) حيث بلغ معامل االختالف )
 باملوافقة عىل أهمية محور الطالقة، وهى نسكة جيدة.

 : املقاييس الوصفية لكعد املرونة وفقاً آلراء واتجاهات أفراد عينة الكحث 5جدول  

 
 

( بعض املقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات "املتةري املستقل" لكعد املرونةةة؛ وأيضةةا 5يوضح الجدول رقم )
نجةةد أن آراء أفةةراد املحور الكىل. ومن خالل قيم املتوسةةطات واالنحرافةةات املعياريةةة ومعامةةل االخةةتالف:  

وسةةط العينة قد اتجهت جميعها نحو املوافقةةة عةةيل مضةةمونها لفقةةرات املرونةةة؛ حيةةث تراوحةةت قةةيم املت
( للفقرات )أرحب باألفكار الجديدة الكناءة وال أحكم عليهةةا مسةةكقاً، تحةةافظ 4.059 –  3.777)  الحساا با

الرشكة عيل مرونة التعامل مد عمالئها(. كام أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات ككةةرية بةةا اآلراء لةةد، 
أمةةا عةةىل  (.31.509 – 26.620 )بةةاأفراد العينة لكعض الفقرات حيث تراوحت قيم معامةةل االخةةتالف مةةا 

 املتوسط  الكيةةةةةةان  م 
االنحراف  
 املعياري 

معامل  
 االختالف 

 التقدير  الرتكة 

9 
يقنعنةةي اآلخةةرين ال أتردد يف تةيري موقفي عنةةدما  

 بعدم صحته.
 مرتفد 6 26.620 1.036 3.892

 مرتفد 1 27.354 1.109 4.059 تحافظ الرشكة عيل مرونة التعامل مد عمالئها. 10

11 
يةةتم تشةةجيعي عةةيل اسةةتخدام أسةةاليب متجةةددة 

 ومتطورة يف إنجاز األعامل.
 مرتفد 4 29.652 1.170 3.946

 مرتفد 7 31.509 1.224 3.885 العاملا بالرشكة.يوجد مرونة يف أداء  12

13 
أرحب باألفكةةار الجديةةدة الكنةةاءة وال أحكةةم عليهةةا 

 مسكقاً.
 مرتفد 8 30.973 1.170 3.777

14 
أحرص عيل معرفةةة الةةرأي املخةةالف لرأيةةي وميكةةن 

 االستفادة منه.
 مرتفد 3 29.385 1.1641 3.962

15 
ولةةيس مةةن زاويةةة أنظر إيل املشكلة من عدة زوايا  

 واحدة.
 مرتفد 5 31.130 1.216 3.908

16 
يوجد لدي القدرة عيل التفكةةري الرسةةيد يف ظةةروف 

 العمل املختلفة.
 مرتفد 2 27.866 1.130 4.054

 مرتفد - 29.311 1.152 3.935 املقياس العام 
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( بانحراف معياري 3.935املقياس العام: فقد تكا أن متوسط آراء أفراد العينة بلغ )  مستو، )املحور الكيل(
( كام أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات ككرية عىل مستو، املحور، حيةةث بلةةغ معامةةل 1.152يساو، )
مام يشري ذلك إىل أن هناك اتفاق وإجامع با آراء أفراد العينة باملوافقة عىل أهمية   %29.311)االختالف )

 محور املرونة، وهى نسكة جيدة.

 : املقاييس الوصفية لكعد الحساسية للمشكالت وفقاً آلراء واتجاهات أفراد عينة الكحث 6جدول  

 

( بعض املقاييس اإلحصائية األساسةةية لفقةةرات "املتةةةري املسةةتقل" لكعةةد الحساسةةية 6يوضح الجدول رقم )
نجةةد للمشكالت؛ وأيضا املحور الكىل. ومن خالل قيم املتوسطات واالنحرافات املعيارية ومعامل االختالف: 
حيةةث  أن آراء أفراد العينة قد اتجهت جميعها نحو املوافقة عيل مضمونها لفقرات الحساسية للمشةةكالت؛

( للفقرات )تحاول اإلدارة توضيح الةموض يف املواقةةف 4.230  –3.769تراوحت قيم املتوسط الحساا با )
التي تواجه العاملا من خالل إرشاكهم يف العمل، أحرص عيل معرفة أوجه القصور أو الضعف فةةيام يقةةوم 

 

 املتوسط  الكيةةةةةةان  م 
االنحراف  
 املعياري 

معامل  
 االختالف 

 التقدير  الرتكة 

17 
أمتلك القدرة عيل التنكؤ باملشكالت املرتكطة بالعمةةل قكةةل 

 حدوثها.
 مرتفد 2 27.236 1.144 4.200

18 
يحةةاول املةةدير تشةةجيد العةةاملا عةةيل يةةرح األفكةةار 

 للمشكالت التي تواجههم يف العمل.
 مرتفد 7 26.150 99973. 3.823

19 
القصور أو الضعف فيام يقوم بةةه أحرص عيل معرفة أوجه  

 اآلخرون من أعامل.
 مرتفد 1 22.656 95154. 4.230

20 
يحاول املدير اكتشاف املشكالت املسةةتقكلية بهةةدف حلهةةا 

 بشكل فعال.
 مرتفد 3 31.487 1.20378 3.927

21 
ترحب اإلدارة باالستامع لالقرتاحات اإلبداعية املقدمة مةةن 

 املشكالت.قكل العاملا لحل 
 مرتفد 4 29.839 1.14078 3.923

22 
ميتلك العاملا بالرشكة رؤية دقيقةةة الكتشةةاف املشةةكالت 

 التي يعا  منها اآلخرون.
 مرتفد 5 29.107 1.13743 3.908

23 
تحاول اإلدارة توضةةيح الةمةةوض يف املواقةةف التةةي تواجةةه 

 العاملا من خالل إرشاكهم يف العمل.
 مرتفد 8 32.458 1.22341 3.769

24 
أقوم بوضد خطط ملواجهةةة مشةةكالت العمةةل التةةي ميكةةن 

 حدوثها.
 مرتفد 6 30.725 1.19590 3.892

 مرتفد - 28.707 1.125 3.434 املقياس العام 



 . سيد هارون جمعة د     بالتطكي  عيل املرشوعات........   –أثر اإلبداع التنظيمي عيل ريادة األعامل   
 
 

 142 

اآلراء لد، أفراد العينة لةةكعض  به اآلخرون من أعامل( كام أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات ككرية با
أما عىل مستو، )املحور الكةةيل( (.  32.458  –22.656الفقرات حيث تراوحت قيم معامل االختالف ما با )

( كةةام 1.125( بانحراف معياري يسةةاو، )3.434املقياس العام: فقد تكا أن متوسط آراء أفراد العينة بلغ )
 %28.707)عىل مستو، املحور، حيث بلغ معامةةل االخةةتالف )أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات ككرية 

مام يشري ذلك إىل أن هناك اتفاق وإجامع با آراء أفراد العينةةة باملوافقةةة عةةىل أهميةةة محةةور الحساسةةية 
 للمشكالت، وهى نسكة جيدة.

 : املقاييس الوصفية لكعد األصالة وفقاً آلراء واتجاهات أفراد عينة الكحث 7جدول  
 

 

 

( بعض املقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات "املتةري املستقل" لكعد األصالة؛ وأيضةةا 7يوضح الجدول رقم )
نجةةد أن آراء أفةةراد املحور الكىل. ومن خالل قيم املتوسةةطات واالنحرافةةات املعياريةةة ومعامةةل االخةةتالف:  

وسةةط العينة قد اتجهت جميعها نحو املوافقة عةةيل مضةةمونها لفقةةرات األصةةالة؛ حيةةث تراوحةةت قةةيم املت
باملهارة يف النقاش والحةةوار وأمتلةةك القةةدرة عةةيل اإلقنةةاع، ال  ( للفقرات )أمتد4.354 –3.846الحساا با )

أكرر نفس الحلول للمشكالت( كام أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات ككرية با اآلراء لد، أفراد العينة 

أما عىل مسةةتو، )املحةةور . (32.610 –20.155)لكعض الفقرات حيث تراوحت قيم معامل االختالف ما با 
( بةةانحراف معيةةاري يسةةاو، 3.852س العةةام: فقةةد تكةةا أن متوسةةط آراء أفةةراد العينةةة بلةةغ )الكيل( املقيا

( كام أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات ككرية عىل مستو، املحور، حيث بلغ معامل االخةةتالف 1.073)

 املتوسط  الكيةةةةةةان  م 
االنحراف  

 املعياري 

معامل  

 االختالف 
 التقدير  الرتكة 

25 
أ ةةعر بةةأن يل مسةةاهمة خاصةةة ب نتةةاج أفكةةار جديةةدة 

 أقدمها يف مجال العمل.
 مرتفد 6 30.183 1.193 3.954

26 
أمتد باملهارة يف النقةةاش والحةةوار وأمتلةةك القةةدرة عةةيل 

 اإلقناع.
 مرتفد 8 32.610 1.254 3.846

 مرتفد 3 23.834 986. 4.139 أحاول تقديم حلول تستمر نتائجها ملدة يويلة. 27

28 
أحاول االبتعاد عن تقليد اآلخرين يف حل املشكالت التي 

 تعرتض سري العمل.
 مرتفد 7 29.860 1.153 3.862

29 
ركة مةةا يسةةند إلةةيهم مةةن أعةةامل ةينجز العاملون يف الش

 بأسلوب متجدد.
 مرتفد 4 25.787 1.047 4.062

 مرتفد 5 29.719 1.191 4.008 أهتم بقيمة األفكار ونوعيتها وليس بكميتها. 30

 مرتفد 1 20.155 8340. 4.354 ال أكرر نفس الحلول للمشكالت. 31

 مرتفد 2 21.756 928. 4.266 ال أترسع يف قكول أو رفض الفكرة املطروحة. 32

 مرتفد - 26.738 1.073 4.061 املقياس العام 
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يةةة محةةور مام يشري ذلك إىل أن هناك اتفاق وإجامع با آراء أفراد العينة باملوافقةةة عةةىل أهم  26.738%))
 األصالة، وهى نسكة جيدة.

 املقاييس الوصفية لفقرات املتةري التابد "ريادة األعامل". 2-2-13

 : املقاييس الوصفية "للمتةري التابد" لكعد الشخصية املكدعة وفقاً آلراء واتجاهات أفراد عينة الكحث 8جدول  

 

( بعةةض املقةةاييس اإلحصةةائية األساسةةية لفقةةرات "املتةةةري التةةابد" لكعةةد الشخصةةية 8يوضح الجدول رقةةم )
نجةةد أن  ومعامل االختالف:املكدعة؛ وأيضا املحور الكىل. ومن خالل قيم املتوسطات واالنحرافات املعيارية  

؛ حيث تراوحت الشخصية املكدعةآراء أفراد العينة قد اتجهت جميعها نحو املوافقة عيل مضمونها لفقرات  
( للفقرات )تري املنظمة أن زمن اإلبداعات التي تسةةتةرقها كةةل 4.077  –3.692قيم املتوسط الحساا با )

عها اإلدارة، ميز املنظمة املكدعا بشةةكل صةةحيح وواضةةح عملية إبداعية مقكول بالنسكة للمعايري التي تض
للجميد( كام أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات ككرية با اآلراء لد، أفراد العينة لكعض الفقرات حيث 

أما عىل مستو، )املحور الكيل( املقيةةاس العةةام: (. 31.553 –22.162تراوحت قيم معامل االختالف ما با )
( كام أوضحت النتائج 1.105( بانحراف معياري يساو، )3.878سط آراء أفراد العينة بلغ )فقد تكا أن متو 

مام يشري ذلك إىل  %28.542)عدم وجود اختالفات ككرية عىل مستو، املحور، حيث بلغ معامل االختالف )

 املتوسط  الكيةةةةةةان  م 
االنحراف  

 املعياري 

معامل  

 االختالف 
 التقدير  الرتكة 

1 
ركة إيل تةةوفري منةةاخ يةةدفد العةةاملا إيل ةتسةةعي الشةة 

 اإلبداع.
 مرتفد 4 31.553 1.218 3.862

2 
ركة مناخ يشجد عيل تقديم أفكار جديدة ةيسود يف الش

 من قكل العاملا فيها.
 مرتفد 7 27.061 1.017 3.759

 مرتفد 3 29.105 1.146 3.939 قدراتهم اإلبداعية.يوجد اهتامم لدي العاملا بتطوير  3

4 
تساند الرشةةكة املقرتحةةات ذات األفكةةار الجديةةدة التةةي 

 تزيد اإلبداعات املقدمة.
 مرتفد 2 22.162 897. 4.046

5 
تري املنظمةةة أن زمةةن اإلبةةداعات التةةي تسةةتةرقها كةةل 
عملية إبداعيةةة مقكةةول بالنسةةكة للمعةةايري التةةي تضةةعها 

 اإلدارة.

 مرتفد 8 30.181 1.114 3.692

6 
مصادر التمويل تسةةاعد الريةةادي عةةيل تقلةةيص الشةةعور 

 بالخوف من الفشل.
 مرتفد 6 30.204 1.150 3.808

 مرتفد 5 30.569 1.173 3.839 يتوافر لدي الوقت الكايف للسعي وراء األفكار اإلبداعية. 7

 مرتفد 1 27.503 1.121 4.077 وواضح للجميد.ميز املنظمة املكدعا بشكل صحيح  8

 مرتفد - 28.542 1.105 3.878 املقياس العام 
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وهةةى نسةةكة  أن هناك اتفاق وإجامع با آراء أفراد العينة باملوافقة عىل أهمية محور الشخصةةية املكدعةةة،
 جيدة.

 :  املقاييس الوصفية "للمتةري التابد" لكعد املخايرة وفقاً آلراء واتجاهات أفراد عينة الكحث 9جدول  
  

 

( بعض املقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات "املتةري التابد" لكعد املخةةايرة؛ وأيضةةا 9يوضح الجدول رقم )
نجةةد أن آراء أفةةراد املحور الكىل. ومن خالل قيم املتوسةةطات واالنحرافةةات املعياريةةة ومعامةةل االخةةتالف:  

توسةةط ؛ حيةةث تراوحةةت قةةيم املاملخةةايرةالعينة قد اتجهت جميعها نحو املوافقة عيل مضمونها لفقةةرات  
( للفقرات )تكادر الرشكة إيل االسترامر يف تكنولوجيا عاليةةة تتطلةةب رأس مةةال 4.239  –3.808الحساا با )

ركة للدخول يف أسةةواق جديةةدة تكةةون نسةةكة املخةةاير فيهةةا مرتفعةةة( كةةام ةككري ومخاير عالية، تكادر الش
العينة لكعض الفقرات حيث تراوحت قيم أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات ككرية با اآلراء لد، أفراد 

أما عىل مستو، )املحور الكيل( املقياس العةةام: فقةةد تكةةا أن (. 32.553 –20.766معامل االختالف ما با )
( كام أوضحت النتائج عدم وجةةود 1.069( بانحراف معياري يساو، )4.021متوسط آراء أفراد العينة بلغ )

مام يشةةري ذلةةك إىل أن هنةةاك  %26.967)حيث بلغ معامل االختالف )اختالفات ككرية عىل مستو، املحور، 

 اتفاق وإجامع با آراء أفراد العينة باملوافقة عىل أهمية محور املخايرة، وهى نسكة جيدة.

 املتوسط  الكيةةةةةةان  م 
االنحراف  
 املعياري 

معامل  
 االختالف 

 التقدير  الرتكة 

 مرتفد 6 31.673 1.257 3.969 لدي القدرة عيل تحمل نتائج املخايرة. 9

 مرتفد 2 21.277 895. 4.208 ال أستسلم بسهولة عند مواجهة مخاير العمل. 10

11 
ركة إيل االسترامر يف تكنولوجيا عالية تتطلةةب رأس ةتكادر الش

 مال ككري ومخاير عالية.
 مرتفد 8 32.553 1.240 3.808

12 
تساهم الرشكة بشةةكل ككةةري ملسةةاعدة العةةاملا عةةيل تحمةةل 

 املخايرة.
 مرتفد 3 26.562 1.071 4.031

 مرتفد 7 27.017 1.066 3.946 ركة يف أعامل ذات مخايرة عالية.ةتسترمر الش 13

14 
تتخق الرشكة قرارات جريئة بةةالرغم مةةن حالةةة عةةدم التأكةةد 

 التي تحيطها.
 مرتفد 5 28.432 1.131 3.977

15 
تقوم الرشكة بتلكية رغكات عمالئها عيل الرغم من التكةةاليف 

 املرتفعة املرتكطة بقلك.
 مرتفد 4 27.456 1.096 3.992

16 
ركة للدخول يف أسواق جديدة تكون نسكة املخاير ةتكادر الش

 فيها مرتفعة.
 مرتفد 1 20.766 795. 4.239

 مرتفد - 26.967 1.069 4.021 املقياس العام 
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 : املقاييس الوصفية "للمتةري التابد" لكعد استرامر واقتناص الفرص وفقاً آلراء واتجاهات أفراد عينة الكحث 10جدول  
 

 

اسةةترامر ( بعةةض املقةةاييس اإلحصةةائية األساسةةية لفقةةرات "املتةةةري التةةابد" لكعةةد 10يوضح الجةةدول رقةةم )
؛ وأيضا املحور الكىل. ومن خالل قيم املتوسطات واالنحرافات املعيارية ومعامل االخةةتالف: واقتناص الفرص

؛ استرامر واقتناص الفرصنجد أن آراء أفراد العينة قد اتجهت جميعها نحو املوافقة عيل مضمونها لفقرات  

ال منعنةةي مةةن أعتقةةد أن العوائةة  ( للفقةةرات )4.220  –3.769حيث تراوحت قيم املتوسط الحساا بةةا )
( كةةام نشارك يف االجتامعات الدورية املتخصصة  ناقشة األفكةةار والكحةةث عةةن الفةةرص الجديةةدة،  التجربة

أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات ككرية با اآلراء لد، أفراد العينة لكعض الفقرات حيث تراوحت قيم 
حور الكيل( املقياس العةةام: فقةةد تكةةا أن أما عىل مستو، )امل(. 32.458 –22.656معامل االختالف ما با )

( كام أوضحت النتائج عدم وجةةود 1.125( بانحراف معياري يساو، )3.960متوسط آراء أفراد العينة بلغ )

مام يشةةري ذلةةك إىل أن هنةةاك  %28.515)اختالفات ككرية عىل مستو، املحور، حيث بلغ معامل االختالف )
، وهةةى نسةةكة اسةةترامر واقتنةةاص الفةةرصباملوافقة عةةىل أهميةةة محةةور اتفاق وإجامع با آراء أفراد العينة  

 جيدة.

 

 

 

 املتوسط  الكيةةةةةةان  م 
االنحراف  
 املعياري 

معامل  
 االختالف 

 التقدير  الرتكة 

17 
نهتم بتطوير األعامل التي نتمكن من خاللها مةةن خلةة  

 واسترامر فرص جديدة.
 مرتفد 2 27.236 1.144 4.200

18 
نسعي باستمرار للحصول أو اقتناص الفرص التي تفةةوق 

 قدراتنا الحالية.
 مرتفد 7 26.150 1.000 3.823

19 
نشةةارك يف االجتامعةةات الدوريةةة املتخصصةةة  ناقشةةة 

 األفكار والكحث عن الفرص الجديدة.
 مرتفد 1 22.656 956. 4.220

 مرتفد 6 31.487 1.204 3.833 أقيم نقاط قويت وضعفي بشكل دائم. 20

 مرتفد 3 28.302 1.141 4.031 أتحدي نفيس الختكار قدريت. 21

 مرتفد 4 29.107 1.137 3.908 أتطلد إيل املستقكل غري نادماً عيل ما فاتني من فرص. 22

 مرتفد 8 32.458 1.223 3.769 أعتقد أن العوائ  ال منعني من التجربة. 23

24 
نرصد التةريات الحاصلة يف الكيئة التي نعمل بهةةا وذات 

 العالقة بتخصصنا.
 مرتفد 5 30.725 1.196 3.892

 مرتفد - 28.515 1.125 3.960 املقياس العام 



 . سيد هارون جمعة د     بالتطكي  عيل املرشوعات........   –أثر اإلبداع التنظيمي عيل ريادة األعامل   
 
 

 146 

 : املقاييس الوصفية "للمتةري التابد" لكعد املكادرة وفقاً آلراء واتجاهات أفراد عينة الكحث 11جدول  
  

 

( بعض املقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات "املتةري التابد" لكعد املكةةادرة؛ وأيضةةا 11يوضح الجدول رقم )
نجةةد أن آراء أفةةراد املحور الكىل. ومن خالل قيم املتوسةةطات واالنحرافةةات املعياريةةة ومعامةةل االخةةتالف:  

حيةةث تراوحةةت قةةيم املتوسةةط  العينة قد اتجهت جميعها نحو املوافقة عةةيل مضةةمونها لفقةةرات املكةةادرة؛
تكادر الرشكة إيل الكحث عن أساليب إنتاج جديدة غري مستخدمة ( للفقرات )4.300  –3.931الحساا با )

( كةةام أوضةةحت تكادر الرشكة إيل التواصل مد عمالئها لتحديةةد احتياجةةاتهم املسةةتقكلية،  من قِكل املنافسا
د، أفراد العينة لكعض الفقرات حيث تراوحت قةةيم معامةةل النتائج عدم وجود اختالفات ككرية با اآلراء ل

أما عىل مستو، )املحور الكيل( املقياس العام: فقد تكا أن متوسةةط (.  30.743  –22.811االختالف ما با )
( كام أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات 1.084( بانحراف معياري يساو، )4.072آراء أفراد العينة بلغ )

مةةام يشةةري ذلةةك إىل أن هنةةاك اتفةةاق   %26.941)مستو، املحور، حيث بلغ معامةةل االخةةتالف )ككرية عىل  
 وإجامع با آراء أفراد العينة باملوافقة عىل أهمية محور املكادرة، وهى نسكة جيدة.

 Simple Linear Regression)تم اختكار فةةروض الكحةةث مةةن خةةالل تحليةةل االنحةةدار الخطةةي الكسةةيط 
Analysis)  ( ،وذلك باستخدام يريقة املربعةةات الصةةةرOLS ومعامةةل ارتكةةاط بريسةةون لتحديةةد مةةدي ،)

رها كةةل ةوجود ارتكاط با املتةريات املستقلة والتابعة، ومعامل التحديد ملعرفة النسكة املئويةةة التةةي يفسةة 
(، وفيام t( ،)Fكاط واالنحدار والنموذج اإلجاميل )متةري مستقل يف التابد، باإلضافة إيل اختكار مقدرات االرت

 ييل االختكارات والنتائج التي توصل إليها الكاحث

 املتوسط  الكيةةةةةةان  م 
االنحراف  
 املعياري 

معامل  
 االختالف 

 التقدير  الرتكة 

25 
املكادرة إيل تحسا مستوي أدائها وفقاً ميل الرشكة نحو  

 لكيئة األعامل املحيطة بها.
 مرتفد 7 27.557 1.096 3.977

26 
ركة إيل التواصةةةل مةةةد عمالئهةةةا لتحديةةةد ةتكةةةادر الشةةة 

 احتياجاتهم املستقكلية.
 مرتفد 1 22.811 895. 4.300

27 
ركة إيل متابعة رصد السةةوق الجديةةدة بهةةدف ةميل الش
 الفرص.اقتناص 

 مرتفد 2 25.248 1.039 4.116

 مرتفد 6 28.248 1.134 4.015 أعمل عيل بناء منظور مستقكيل لعميل. 28

 مرتفد 5 27.874 1.137 4.069 أسعي دامئاً نحو استرامر الفرص الجديدة. 29

30 
أعمل عيل بناء عالقات حميمة مد زمالء العمل لتطةةوير 

 الخدمات املقدمة.
 مرتفد 3 26.869 1.099 4.093

31 
أبادر نحو االسةةتفادة مةةن التطةةورات العلميةةة يف مجةةال 

 عميل.
 مرتفد 4 26.178 1.065 4.074

32 
ركة إيل الكحث عن أساليب إنتاج جديدة غةةري ةتكادر الش

 مستخدمة من قِكل املنافسا.
 مرتفد 8 30.743 1.208 3.931

 مرتفد - 26.941 1.084 4.072 املقياس العام 
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؛ والقي ينص عيل أنه "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية با اإلبةةداع التنظيمةةي الفرض الرئيس  1-3-13

ة يف الكورصة املرصية". والختكار بأبعاد  وبا تحقي  ريادة األعامل باملرشوعات الصةرية واملتوسطة املسجل
 الفرض، فقد قام الكاحث باستعراض نتائج التحليل اإلحصايئ كام ييل

 للفرض الرئيس   ANOVA: اختكار معامالت االنحدار ونتائج االرتكاط ونتائج تحليل  12جدول  

 

 

 :( اآليت12يتضح من نتائج الجدول رقم )

( سةةواء يف معةةامالت االنحةةدار أو نتةةةةائج تحليةةل التكايةةةةةةةةةةن Sig = 0.00أن قيمة مستوي الداللة ) -

وهقا يعني وجةةود عالقةةة ذات داللةةة إحصةةائية بةةا  ،(0.05α =وهي أقل من مستوي املعنويةةةةةةة )

 اإلبداع التنظيمي وبا ريادة األعامل.

تشري إ ارة معامل االنحدار، ومعامل ارتكاط بريسون املوجكة إيل أن العالقة با اإلبداع التنظيمي وبةةا  -
د مسةةتوي ريةةادة ريادة األعامل عالقة يردية،  عني أنه كلام زاد تفعيل اإلبداع التنظيمةةي كلةةام ارتفةة 

 األعامل يف املرشوعات الصةرية واملتوسطة املسجلة يف الكورصة املرصية.

مةةام يؤكةةد ويةةدعم عةةيل  0.05(  وهي معنوية عند مستوي داللة أقل مةةن t= 15.83أن قيمة اختكار ) -
ة وجود عالقة ارتكاط معنوية موجكة با اإلبداع التنظيمي وبا ريةةادة األعةةامل يف املرشةةوعات الصةةةري 

 واملتوسطة املسجلة يف الكورصة املرصية.

والتةةي أظهةةرت أن   ANOVAتشري نتائج االنحدار إيل مستوي املعنويةةة وفقةةاً لنتةةائج تحليةةل التكةةاين   -
(. 128 .1وبةةدرجتي حريةةة  ) 0.05( عند مستوي داللة أقل مةةن F= 251النموذج معنوي وفقاً لقيمة )

النتائج التقديرية، وكقلك إمكانية تعميم نتائج العينة عةةيل مجتمةةد وهقا يعني إمكانية االعتامد عيل  
 الكحث.

وهةةقا مةةا يشةةري إيل قةةدرة املتةةةري املسةةتقل )اإلبةةداع   r)2  =%58.2 (بلةةةت قيمةةة معامةةل التحديةةد -
يف التةريات التي تحدث يف املتةري التةةابد )ريةةادة األعةةامل(، وهنةةاك مةةا   58.2%التنظيمي( عيل تفسري  

 يرجد إيل الخطأ العشوايئ. 41.8%ه يقارب نسكت

 نتائج اختكار معامالت االنحدار ونتائج االرتكاط 

 املتةري املستقل 
 املتةري 
 التابد

معامل 
 االنحدار 

 مستوي الداللة  tقيمة  
 القرار عند 

= 0.05α 
معامل ارتكاط  

 rبريسون 

 215. ريادة األعامل اإلبداع التنظيمي 
 

15.83 
 

 763. معنوي 0.00

 ANOVAنتائج تحليل التكاين  
 مصادر
 االختالف 

 درجات
 الحرية 

 Fقيمة 
مستوي 
 الداللة 

 القرار عند 

= 0.05α 
 معامل
 2rالتحديد 

 النسكة الةري 
 مفرسة % 

 االنحدار 
 الكواقي 

1 
128 

 %41.8 %58.2 معنوي 0.00 251



 . سيد هارون جمعة د     بالتطكي  عيل املرشوعات........   –أثر اإلبداع التنظيمي عيل ريادة األعامل   
 
 

 148 

، والقائةةل "توجةةد عالقةةة ذات داللةةة H1وقكةةول الفةةرض الكةةديل    H0وبناًء عليه تم رفض فرض العدم   -
إحصائية با اإلبداع التنظيمي بأبعاد  وبا تحقي  ريةةادة األعةةامل باملرشةةوعات الصةةةرية واملتوسةةطة 

 املسجلة يف الكورصة املرصية".

؛ والقي ينص عيل أنه "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية با الطالقة وبا الفرض الفرعي األول  2-3-13

تحقي  ريادة األعامل باملرشوعات الصةرية واملتوسطة املسجلة يف الكورصة املرصية". والختكار الفرض، فقد 
 قام الكاحث باستعراض نتائج التحليل اإلحصايئ كام ييل:

 للفرض الفرعي األول   ANOVA: اختكار معامالت االنحدار ونتائج االرتكاط ونتائج تحليل  13جدول  
 

 

 :اآليت( 13يتضح من نتائج الجدول رقم )

( سواء يف معامالت االنحدار أو نتائج تحليل التكةةاين وهةةي أقةةل Sig = 0.00أن قيمة مستوي الداللة ) -

وهقا يعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية با الطالقة كأحد أبعاد  ،(0.05α=من مستوي املعنوية )

  األبداع التنظيمي وبا ريادة األعامل.

امل ارتكاط بريسون املوجكة إيل أن العالقةةة بةةا الطالقةةة وبةةا ريةةادة تشري إ ارة معامل االنحدار، ومع -
 األعامل عالقة يردية،  عني أنه كلام زاد تفعيل الطالقة كلام ارتفد مستوي ريادة األعامل. 

مةةام يؤكةةد ويةةدعم عةةيل  0.05( وهي معنوية عند مستوي داللة أقةةل مةةن t= 14.64أن قيمة اختكار ) -
روعات الصةرية واملتوسةةطة ةوية موجكة با الطالقة وبا ريادة األعامل يف املشوجود عالقة ارتكاط معن
 يف الكورصة املرصية.

والتةةي أظهةةرت أن   ANOVAتشري نتائج االنحدار إيل مستوي املعنوية وفقةةاً لنتةةائج تحليةةل التكةةاين    -
(. 128 .1وبةةدرجتي حريةةة ) 0.05( عند مستوي داللة أقةةل مةةن F= 214النموذج معنوي وفقاً لقيمة )

وهقا يعني إمكانية االعتامد عيل النتائج التقديرية، وكقلك إمكانية تعميم نتائج العينة عةةيل مجتمةةد 
 الكحث.

 نتائج اختكار معامالت االنحدار ونتائج االرتكاط 

 املتةري التابد املتةري املستقل 
معامل 
 االنحدار 

 tقيمة  
مستوي 
 الداللة 

 القرار عند 

= 0.05α 
معامل ارتكاط  

 rبريسون 

 758. معنوي 0.00 14.64 0.367 األعاملريادة  الطالقة 

 ANOVAنتائج تحليل التكاين  
 مصادر
 االختالف 

 درجات
 الحرية 

 Fقيمة 
مستوي 
 الداللة 

 القرار عند 

= 0.05α 
 معامل
 2rالتحديد 

 النسكة الةري 
 مفرسة % 

 االنحدار 
 الكواقي 

1 
128 

 %42.5 %57.5 معنوي 0.00 214
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وهةةقا مةةا يشةةري إيل قةةدرة أحةةد أبعةةاد املتةةةري املسةةتقل  r)2  =% (57.5بلةت قيمةةة معامةةل التحديةةد -
يف املتةةةري التةةابد )ريةةادة األعةةامل(، وهنةةاك مةةا   يف التةريات التي تحدث  57.5%)الطالقة( عيل تفسري  

 يرجد إيل الخطأ العشوايئ. 42.5%يقارب نسكته 

، والقائةةل "توجةةد عالقةةة ذات داللةةة H1وقكةةول الفةةرض الكةةديل    H0وبناًء عليه تم رفض فرض العدم   -
املسةةجلة يف الكورصةةة إحصائية با الطالقة وبا تحقي  ريادة األعامل باملرشوعات الصةرية واملتوسطة 

 املرصية".

وبا  ؛ والقي ينص عيل أنه "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية با املرونةالفرض الفرعي الرا   3-3-13

ة. الختكار فرض الكحةةث ةتحقي  ريادة األعامل باملرشوعات الصةرية واملتوسطة املسجلة يف الكورصة املرصي
 إلحصايئ كالتايلقام الكاحث باستعراض نتائج التحليل ا

 للفرض الفرعي الرا    ANOVA: اختكار معامالت االنحدار ونتائج االرتكاط ونتائج تحليل  14جدول  

 

 :( اآليت14يتضح من نتائج الجدول رقم )

( سواء يف معامالت االنحدار أو نتائج تحليل التكةةاين وهةةي أقةةل Sig = 0.00أن قيمة مستوي الداللة ) -

وهقا يعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية با املرونة كأحد أبعةةاد  ،(0.05α=من مستوي املعنوية )

  األبداع التنظيمي وبا ريادة األعامل.

القةةة بةةا املرونةةة وبةةا ريةةادة تشري إ ارة معامل االنحدار، ومعامل ارتكاط بريسون املوجكةةة إيل أن الع -
 األعامل عالقة يردية،  عني أنه كلام زاد تفعيل املرونة كلام ارتفد مستوي ريادة األعامل. 

مةةام يؤكةةد ويةةدعم عةةيل  0.05( وهي معنوية عند مستوي داللة أقةةل مةةن t= 16.72أن قيمة اختكار ) -
عامل يف املرشةةوعات الصةةةرية واملتوسةةطة وجود عالقة ارتكاط معنوية موجكة با املرونة وبا ريادة األ 

 املسجلة يف الكورصة املرصية.

 نتائج اختكار معامالت االنحدار ونتائج االرتكاط 

 املتةري التابد  املتةري املستقل 
معامل  
 االنحدار 

 tقيمة   
مستوي  
 الداللة 

 القرار عند 

= 0.05α 
معامل ارتكاط  

 rبريسون  

 538. ريادة األعامل املرونة 
 

16.72 
 

 798. معنوي 0.00

 ANOVAنتائج تحليل التكاين  
 مصادر 
 االختالف 

 درجات 
 الحرية 

 Fقيمة  
مستوي  
 الداللة 

 القرار عند 

= 0.05α 
 معامل 
 2rالتحديد  

 النسكة الةري 
 مفرسة % 

 االنحدار 
 الكواقي 

1 
128 

 %36.3 %63.7 معنوي 0.00 280
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والتةةي أظهةةرت أن   ANOVAتشري نتائج االنحدار إيل مستوي املعنويةةة وفقةةاً لنتةةائج تحليةةل التكةةاين   -
(. 128 , 1وبدرجتي حريةةة  ) 0.05( عند مستوي داللة أقل من F= 280النموذج معنوي وفقاً لقيمة )

االعتامد عيل النتائج التقديرية، وكقلك إمكانية تعميم نتائج العينة عةةيل مجتمةةد   وهقا يعني إمكانية
 الكحث.

وهقا ما يشري إيل قدرة أحد املتةري املستقل )املرونة( عيل  r)2  =% (63.7بلةت قيمة معامل التحديد -
يف التةريات التي تحدث يف املتةري التةةابد )ريةةادة األعةةامل(، وهنةةاك مةةا يقةةارب نسةةكته   63.7%تفسري  
 يرجد إيل الخطأ العشوايئ. %36.3

، والقائةةل "توجةةد عالقةةة ذات داللةةة H1وقكةةول الفةةرض الكةةديل    H0وبناًء عليه تم رفض فرض العدم   -
ة واملتوسةةطة املسةةجلة يف الكورصةةة إحصائية با املرونة وبا تحقي  ريادة األعامل باملرشوعات الصةري 

 املرصية.

: والقي ينص عيل أنه "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية با الحساسية الفرض الفرعي الرالث  4-3-13

رية". ةوبا تحقي  ريادة األعامل باملرشوعات الصةةةرية واملتوسةةطة املسةةجلة يف الكورصةةة املصةة   للمشكالت
 الكاحث باستعراض نتائج التحليل اإلحصايئ كالتايلالختكار فرض الكحث قام 

 للفرض الفرعي الرالث   ANOVA: اختكار معامالت االنحدار ونتائج االرتكاط ونتائج تحليل  15جدول  
 

 

 

 :( اآليت15يتضح من نتائج الجدول رقم )

( سواء يف معامالت االنحدار أو نتائج تحليل التكاين وهي أقةةل مةةن Sig = 0.00قيمة مستوي الداللة ) -

وهقا يعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية با الحساسةةية للمشةةكالت  ،(0.05α=مستوي املعنوية )

  كأحد أبعاد اإلبداع التنظيمي وبا ريادة األعامل.

 نتائج اختكار معامالت االنحدار ونتائج االرتكاط 

 املتةري التابد  املتةري املستقل 
معامل  
 االنحدار 

 الداللة مستوي   tقيمة   
 القرار عند 

= 0.05α 
معامل ارتكاط  

 rبريسون  

الحساسية  
 للمشكالت 

 812. معنوي 0.00 17.84 656. ريادة األعامل

 ANOVAنتائج تحليل التكاين  

 مصادر 
 االختالف 

 درجات 
 الحرية 

 Fقيمة  
مستوي  
 الداللة 

 القرار عند 

= 0.05α 
 معامل 
 2rالتحديد  

 النسكة الةري 
 مفرسة % 

 االنحدار 
 الكواقي 

1 
128 

 %34.1 %65.9 معنوي 0.00 318
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تشري إ ارة معامل االنحدار، ومعامل ارتكاط بريسون املوجكة إيل أن العالقة با الحساسةةية للمشةةكالت  -
زاد تفعيل الحساسية للمشكالت كلام ارتفد مسةةتوي وبا ريادة األعامل عالقة يردية،  عني أنه كلام  

 ريادة األعامل.

مةةام يؤكةةد ويةةدعم عةةيل  0.05( وهي معنوية عند مستوي داللة أقةةل مةةن t= 17.84أن قيمة اختكار ) -
وجود عالقة ارتكاط معنويةةة موجكةةة بةةا الحساسةةية للمشةةكالت وبةةا ريةةادة األعةةامل يف املرشةةوعات 

  الكورصة املرصية.الصةرية واملتوسطة املسجلة يف

والتةةي أظهةةرت أن   ANOVAتشري نتائج االنحدار إيل مستوي املعنويةةة وفقةةاً لنتةةائج تحليةةل التكةةاين   -
(. 128 , 1وبةةدرجتي حريةةة ) 0.05( عند مستوي داللة أقل من F= 318النموذج معنوي وفقاً لقيمة )

تعميم نتائج العينة عةةيل مجتمةةد   وهقا يعني إمكانية االعتامد عيل النتائج التقديرية، وكقلك إمكانية
 الكحث.

وهةةقا مةةا يشةةري إيل قةةدرة املتةةةري املسةةتقل )الحساسةةية   r)2  =% (65.9بلةت قيمة معامةةل التحديةةد -
يف التةريات التي تحدث يف املتةري التابد )ريادة األعةةامل(، وهنةةاك مةةا   65.9%للمشكالت( عيل تفسري  

 .يرجد إيل الخطأ العشوايئ 34.1%يقارب نسكته 

، والقائةةل "توجةةد عالقةةة ذات داللةةة H1وقكةةول الفةةرض الكةةديل    H0وبناًء عليه تم رفض فرض العدم   -
إحصائية با الحساسةةية للمشةةكالت وبةةا تحقيةة  ريةةادة األعةةامل باملرشةةوعات الصةةةرية واملتوسةةطة 

 املسجلة يف الكورصة املرصية".

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بةةا األصالةةةةةةوالقي ينص عيل أنه "ال  :  الفرض الفرعي الرابد  5-3-13

وبا تحقي  ريادة األعامل باملرشوعات الصةرية واملتوسطة املسجلة يف الكورصةةة املرصةةية". الختكةةار فةةرض 
 الكحث قام الكاحث باستعراض نتائج التحليل اإلحصايئ كالتايل

 للفرض الفرعي الرابد   ANOVA: اختكار معامالت االنحدار ونتائج االرتكاط ونتائج تحليل  16جدول  
 

 

 

 نتائج اختكار معامالت االنحدار ونتائج االرتكاط 

 املتةري التابد  املتةري املستقل 
معامل  
 االنحدار 

 tقيمة   
مستوي  
 الداللة 

 القرار عند 

= 0.05α 
معامل ارتكاط  

 rبريسون  

 824. معنوي 0.00 18.92 747. ريادة األعامل األصالةةةةة 

 ANOVAنتائج تحليل التكاين  
 مصادر 
 االختالف 

 درجات 
 الحرية 

 Fقيمة  
مستوي  
 الداللة 

 القرار عند 

= 0.05α 
 معامل 
 2rالتحديد  

 النسكة الةري 
 مفرسة % 

 االنحدار 
 الكواقي 

1 
128 

 %32.1 %67.9 معنوي 0.00 358
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 :( اآليت16نتائج الجدول رقم )يتضح من 

( سواء يف معامالت االنحدار أو نتائج تحليل التكاين وهي أقةةل مةةن Sig = 0.00قيمة مستوي الداللة ) -

وهقا يعني وجود عالقة ذات داللةةة إحصةةائية بةةا األصةةالة كأحةةد أبعةةاد  ،(0.05α=مستوي املعنوية )

 اإلبداع التنظيمي وبا ريادة األعامل.

إ ارة معامل االنحدار، ومعامل ارتكاط بريسون املوجكةةة إيل أن العالقةةة بةةا األصةةالة وبةةا ريةةادة تشري   -
 األعامل عالقة يردية،  عني أنه كلام زاد تفعيل األصالة كلام ارتفد مستوي ريادة األعامل.

يل مةةام يؤكةةد ويةةدعم عةة  0.05( وهي معنوية عند مستوي داللة أقةةل مةةن t= 18.92أن قيمة اختكار ) -
وجود عالقة ارتكاط معنوية موجكة با األصالة وبا ريةةادة األعةةامل باملرشةةوعات الصةةةرية واملتوسةةطة 

 املسجلة يف الكورصة املرصية.

والتةةي أظهةةرت أن   ANOVAتشري نتائج االنحدار إيل مستوي املعنويةةة وفقةةاً لنتةةائج تحليةةل التكةةاين   -
(. 128 .1وبةةدرجتي حريةةة  ) 0.05لة أقل مةةن ( عند مستوي دالF= 358النموذج معنوي وفقاً لقيمة )

وهقا يعني إمكانية االعتامد عيل النتائج التقديرية، وكقلك إمكانية تعميم نتائج العينة عةةيل مجتمةةد 
 الكحث.

وهقا ما يشري إيل قةةدرة املتةةةري املسةةتقل )األصةةالة( عةةيل   r)2  =% (67.9بلةت قيمة معامل التحديد -
يف التةريات التي تحدث يف املتةري التةةابد )ريةةادة األعةةامل(، وهنةةاك مةةا يقةةارب نسةةكته   67.9%تفسري  
 يرجد إيل الخطأ العشوايئ. %32.1

، والقائةةل "توجةةد عالقةةة ذات داللةةة H1وقكةةول الفةةرض الكةةديل    H0وبناًء عليه تم رفض فرض العدم   -
ة واملتوسطة املسةةجلة يف الكورصةةة إحصائية با األصالة وبا تحقي  ريادة األعامل باملرشوعات الصةري 

 املرصية".

 :اعتامداً عيل ما سك ، ميكن الخروج بالنتائج التالية 

 -املرونةةة -أظهرت نتائج الكحث أن هناك عالقة يردية با جميةةد عنةةان اإلبةةداع التنظيمةةي )الطالقةةة -
ركات الصةرية واملتوسةةطة املسةةجلة يف ةاألعامل بالشاألصالة( وبا عنان ريادة    -الحساسية للمشكالت

الكورصة املرصية،  عني أنه كلام زاد تفعيل اإلبداع التنظيمي، أدي إيل ارتفاع مستوي ريادة األعامل يف 
 الرشكات املكحوثة. 

 ( معنوية لكل إجاميل محةةاور الدراسةةة عنةةد مسةةتوي داللةةة t- testتوصلت الدراسة أن قيمة اختكار ) -

0.05) ≥α)،  مام يؤكد عيل وجود عالقةةة ارتكةةاط معنويةةة موجكةةة بةةا اإلبةةداع التنظيمةةي وبةةا ريةةادة

 األعامل يف املرشوعات الصةرية واملتوسطة املسجلة يف الكورصة املرصية.
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والتةةي   ANOVAتشري نتائج الكحث إيل وجود مسةةتوي معنةةوي مرتفةةد وفقةةاً لنتةةائج تحليةةل التكةةاين   -
للمتةةةري املسةةتقل )اإلبةةداع التنظيمةةي  0.05توي داللةةة أقةةل مةةن أظهرت أن النموذج معنوي عند مسةة 

للمتةةةري  0.05بأبعاد (، وتوصلت أيضاً إيل وجود مستوي معنوي مرتفد عند مسةةتوي داللةةة أقةةل مةةن 

التابد )ريادة األعامل بأبعادها(، وهقا يعني إمكانية االعتامد عيل النتائج التقديريةةة، وكةةقلك إمكانيةةة 
 ة عيل مجتمد الكحث.تعميم نتائج العين

أظهرت الدراسة أن الرشكات الصةرية واملتوسطة املقيدة يف الكورصة املرصةةية )بورصةةة النيةةل(،  ةةهدت  -
 فرص منو ملحوظة بعد قيدها يف سوق األوراق املالية وبدء حصولها عىل التمويل املطلوب.

ةرية واملتوسةةطة، والعمةةل خلصت الدراسة عيل رضورة االهتامم باإلبداع التنظيمي يف املرشةةوعات الصةة  -
عيل دعم ورعاية وتشجيد املكدعا واملتميزين، وتنمية مهارات التفكري اإلبداعي، باعتكار  مرتكزاً هامةةاً 

 يف تحقي  ريادة األعامل.

أثكتت الدراسة عدم وجود برامج تدريكية فعالة يف الرشةةكات املكحوثةةة، تعمةةل عةةيل االهةةتامم بةةالطرق  -
حديرة والخالقة، لالستفادة من دعم العةةاملا وزيةةادة كفةةاءتهم لتحقيةة  ريةةادة واألساليب اإلبداعية ال

 األعامل.

توصلت الدراسة إيل وجود ضعف يف نقل الخربات واالستفادة من تجارب الةةدول املتقدمةةة والصةةاعدة،  -
روعات الصةةةرية واملتوسةةطة. باإلضةةافة إىل ضةةعف ةالتي تكنت ويورت رؤية اسرتاتيجية لالهتامم باملش

 الستفادة والتنسي  با الدول العربية يف نفس املجال.ا

د صعوبة الحصول عىل التمويل من العقكات الرئيسية أمام الرياديا وأصحاب املرشةةوعات الصةةةرية  - تُعمل
 واملتوسطة يف مرص.

أوضحت املؤرشات اإلحصائية أن الرشكات املكحوثة بحاجةةة إيل االسةةترامر يف تكنولوجيةةا عاليةةة تتطلةةب  -
ل ككري ومخاير عالية، وذلك لخل  واسترامر فرص ومرشوعات ريادية تكون قادرة عيل منافسة رأس ما

 املرشوعات الككرية.

توصلت الدراسة إيل ارتفاع تكلفة العمل للمرشوعات الصةرية واملتوسطة مام سيؤدي حتامً إىل ارتفةةاع  -
ا للمنافسة من املرشوعات تكاليف التشةيل. وهنا تعرتض هق  املنشآت مشكلة رئيسية وهي مواجهته

الككرية مام مينعها ويحد من قدرتها عىل رفد األسعار لتجنب أثر ارتفةةاع أجةةور العاملةةة وأسةةعار املةةواد 
 األولية.

يطرح الكحث عدداً من التوصيات واملقرتحات التي تسةةتهدف حفةةز وتنشةةيط اإلبةةداع التنظيمةةي وعالقتةةه 
 :األعامل، وذلك عيل النحو التايلبريادة 

 يجب وضد نظام للحوافز عيل أسس ومعايري مهنية تتضمن التميز واإلبداع ومكافأة املكدعا. -
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روعات الصةةةرية واملتوسةةطة، ةرضورة إصدار مجلة تهتم ب لقاء الضةةوء عةةيل التجةةارب الناجحةةة يف املشةة  -
 املكدعا.وتوجيه الشكاب إيل كيفية اختيار مشاريعهم، والكحث عن 

يُعد التوسد يف املرشوعات الصةرية واملتوسطة أفضل الحلول السةةتيعاب معةةدالت الكطالةةة املتزايةةدة يف  -
 السوق املرصي؛ نظراً إىل تنوع فرص العمل أمام األفراد.

روعات الصةةةرية، وتةةقليل هةةق  العقكةةات ةرضورة العمل عىل االكتشةةاف املككةةر ملعوقةةات نجةةاح املشةة  -
 واملعوقات. 

والةةقين يفتقةةرون إىل  حاضنات املرشوعات ملساندة املكادرين من أصحاب املرشةةوعات الجديةةدة إنشاء -

 املقومات املادية واإلدارية إلقامة مرشوعاتهم.

 إيجاد منظومة خاصة للكحث والتطوير لريادة األعامل تتكناها وتدعمها الدولة. -

خةةالل مةةنح حةة  االمتيةةاز واإلرشاف   روعات الصةرية واملتوسطة، منةيجب تكني الرشكات الككرية للمش -
 التام عيل هق  املرشوعات.

توفري القروض والدعم الالزم لتمويةةل رأس املةةال وتطةةوير املعةةدات واألصةةول الرأسةةاملية أو التوسةةد يف  -
روعات الصةةةرية اقتصةةادياً ةروعات القامئة أو مويل أفكةةار رياديةةة جديةةدة يف سةةكيل تنميةةة املشةة ةاملش

 واجتامعياً.

لكنوك عىل مويل املرشوعات الصةرية بأسعار فائدة منخفضة، من خالل منحها امتيازات مادية تشجيد ا -
 ك عفاءات رضيكية عىل األرباح املحققة من أنشطة مويل تلك املرشوعات.

التنظيمي وعالقته بريادة األعةةامل، رضورة إجراء املزيد من الدراسات املستقكلية والخاصة  وضوع اإلبداع  
للتحق  من مدي إمكانية تعميم واستخدام متةريات اإلبداع وريادة األعامل عيل قطاعات أخري يف السوق 

 املرصي. ومن الدراسات املقرتحة ما ييل:

الرشةةكات رية يف  ةدراسة توضح دور اإلبداع التنظيمي بهةةدف تحقيةة  امليةةزة التنافسةةية للمةةوارد الكشةة  -
 الصناعية املرصية.

إجراء دراسة مقارنة للرشكات األجنكية واملرصية لكيان أثر اإلبداع اإلداري عيل حاضنات  ريادة األعامل  -
 داخل املنظامت املرصية. 

روعات  تكنولوجيةةة متقدمةةة ةإجراء املزيد من الدراسات حول دور حاضنات األعامل بهدف إيجاد مش -
 يف مرص والوين العرا.
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 الحكومية الجامعات يلكة لدي فيها املؤثرة والعوامل الريادية النية توافر  مدي .(2016) حنا الشعر، أبو
 .الريموك جامعة -اإلدارية  والعلوم االقتصاد كلية ،غري منشورة ماجستري رسالة األردن، يف

أثر التكنولوجيا املالية عةةيل منةةاذج األعةةامل اإللكرتونيةةة: دراسةةة   .(2018أبو أمونه، يوسف محمد يوسف )
، ، املجلة العلمية للدراسات التجارية والكيئيةةميدانية عيل مواقد التمويل التشاريك اإللكرتو 

 (.9) 4جامعة قناة السويس،  -كلية التجارة باإلسامعيلية 

، دور عمليةةات إدارة املعرفةةة يف تحسةةا اإلبةةداع التنظيمةةي يف املحةةاكم النظاميةةة  .(2017أبو زري ، فاتن )

 ، جامعة األقىص، فلسطا.رسالة ماجستري غري منشورة

دراسة مقارنةةة   –(. واقد ريادة األعامل يف الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة  2015أبو قرن، سعيد محمد )
، كليةةة رسالة ماجستري غري منشورة  واإلسالمية،  با قسمي التعليم املستمر يف جامعتي األزهر 

 الجامعة اإلسالمية، غزة. -التجارة 

(. الريادة كمدخل ملنظامت األعامل املعانة يف ظل تكني مفهوم رأس املةةال 2013الحدراوي، حامد كريم )
مجلةة الةةري للعلةوم االقتصةادية دراسةةة ميدانيةةة يف مستشةةفى بةةةداد التعليمةةي،   -الفكري
  . (9) 27، يةواإلدار

(. مامرسات إدارة الجودة وأثرها عةةيل اإلبةةداع التنظيمةةي يف املشةةاريد 2019الحميش، فراس عيل عكدالله )
 -، كلية االقتصاد والعلةةوم اإلداريةةة ، رسالة ماجستري غري منشورةالصةرية واملتوسطة يف األردن
 جامعة آل الكيت، األردن.

الةةدور الوسةةيط لقةةدرات ذكةةاء األعةةامل بةةا الريةةادة التنظيميةةة (. 2018الحواجرة، كامل محمةةد يوسةةف )
، الجامعة املجلة األردنية يف إدارة األعامل  ،والنجاح االسرتاتيجي يف الجامعة الحكومية األردنية

 (. 14) 3عامدة الكحث العلمي،  –األردنية 

ملدرجةة فةي سةوق عمةان املةةةايل (. أثةر ريةادة األعمةال فةي الشةركات الصةناعية ا2015الةدراس، أسةامه )
جامعةةة عةةامن  -، كليةةة األعةةاملرسةةالة ماجسةتري غةري منشةورةعلةي املسةئولية االجتامعيةة،  

 العربية، األردن.

(. دور تعزيز املهارات الريادية لطالكات جامعة اإلمام محمد بةةن سةةعود اإلسةةالمية يف 2018الزبري، علوية )
، األكادمييةةة تطكيقية عيل مركز التوظيف واألعةةامل الرياديةةةدراسة    -دعم املرشوعات الصةرية  

 (. 9) 30األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، 
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أثر التامثل التنظيمي عيل اإلبداع التنظيمي: الدور املعدل إلدارة املواهب   .(2019الشلكي، فراس سليامن )
، مركةةز مجلةة الرمةاح للكحةوث والدراسةاتدراسة ميدانية يف الجامعات الرسمية األردنيةةة،    –

 .(37)الكحث وتطوير املوارد الكرشية، 

نظيمةةي يف املؤسسةةة العامةةة (، أثر عملية خل  املعرفة عيل اإلبداع الت2019الصفدي، محمد حمزة حسن )
 -، كلية االقتصاد والعلةةوم اإلداريةةة  ، رسالة ماجستري غري منشورةللضامن االجتامعي يف األردن
 جامعة آل الكيت، األردن. 

أثر حاضنات األعةةامل يف خفةةض التكلفةةة   .(2018الكنزي، صابر تاج الرس محمد؛ مصطفي، محمد املهدي )
، مجلة العلةوم االقتصةادية دراسة تطكيقية مقارنة  -صةريةبدعم ريادة األعامل للمرشوعات ال

 (، جامعة الطائف، السعودية.2) 2، واإلدارية والقانونية

، جامعة نايف رسالة ماجستري غري منشورة ،(. الرقة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري2014املر د، مني )
 العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية. 

دراسةةة  -(. تأثري اإلبداع التنظيمةةي عةةيل االنتهةةاك اإليجةةاا لقواعةةد املنظمةةة 2016النجار، حميدة محمد )
  . (3)جامعة ينطا،  -، كلية التجارةمجلة التجارة والتمويل ،مقارنة

ليةةات إدارة املعرفةةة يف اإلبةةداع التنظيمةةي: دراسةةة ميدانيةةة (. دور عم2017النويقة، عطاالله بشري عكةةود )
، كليةةة رية للدراسةات التجاريةةة، املجلة املصة بالتطكي  عيل املوظفا اإلداريا يف أمانة الطائف

 .(41)2 جامعة املنصورة،  -التجارة 

ر والتوزيةةد، ةدار الحريةةة للطكاعةةة والنشةة   لسان العرب،(.  2000بن منظور، جامل الدين محمد بن مكرم )
 القاهرة.

دور اإلبةةداع اإلداري يف التميةةز التنظيمةةي للةةوزارات الفلسةةطينية يف  .(2018حجةةازي، محمةةود حسةةن )

  .(3) 9، مجلة جامعة القدس املفتوحة للكحوث اإلدارية واالقتصادية ،املحافظات الشاملية

(. االستعداد الريادي لدي يةةالب جامعةةة 2017 لقامي ) خليل، نكيل محمد مريس؛  عراوي، محمد فتحي
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Abstract 
  

Many organizations have recently turned to interest entrepreneurship, 

due to the economic and social development it achieves, and it works to 

find solutions to the various problems facing organizations in an 

innovative and creative way. From this standpoint, this study aimed to 

identify the impact of organizational creativity on entrepreneurship, in 

addition to studying the nature of the relationship between the process 

of organizational creativity and entrepreneurship. The results of the 

study found a positive relationship between all elements of 

organizational creativity (Fluency - flexibility - sensitivity to problems - 

originality) and between the elements of entrepreneurship in small and 

medium enterprises, meaning that the more activation of organizational 

creativity, the higher the level of entrepreneurship in the companies 

researched. And that the value of the (t-test) test is significant for all the 

study axes at the level of significance (α ≤ 0.05), which confirms the 

existence of a positive significant correlation between organizational 

creativity and entrepreneurship in small and medium enterprises 

registered in the Egyptian Stock Exchange. 

Keywords: creativity, organizational creativity, entrepreneurship, 

creative personality, risk taking, small and medium 

enterprises. 
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