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تأثير القيادة الريادية في األداء االبتكاري
 العراق/ دراسة ميدانية في عدد من الكميات االىمية في محافظات الفرات االوســط
Impact of entrepreneurial leadership on creative performance
An Field study in a number of private colleges in the
governorates of the Middle Euphrates
الباحثة حميدة غجير جريمخ

االستاذ الدكتور إحسـان دىش جـــالب

كمية اإلدارة واالقتصاد – جامعة القادسية

كمية اإلدارة واالقتصاد – جامعة القادسية

الممخص
 وتحشيد التابعين (التي تتمتع بيا، ييدف البحث الحالي الى معرفة تأثير القيادة الريادية المتمثمة بـأبعادىا(صياغة السيناريو
 وألجل تحقيق ىدف البحث تم اختيار الكميات االىمية في، القيادة االدارية في الكميات االىمية عمى االداء االبتكاري
واعتمد البحث االستبانة كأداة لجمع. (  بابل،  الديوانية،  كرببلء المقدسة، محافظات الفرات االوسط ) النجف االشرف
( استمارة استبانة عمى265) إذ تم توزيع. البيانات الضرورية النجاز ىذا البحث وتحقيق االىداف التي يسعى الييا
واستخدم البحث عدد من االساليب. ( استمارة صالحة لمتحميل128)  وتم الحصول عمى، التدريسين في الكميات االىمية
 ومعادلة،  ومعامل االرتباط الخطي البسيط سبيرمان،  واالنحراف المعياري، االحصائيىة عمى سبيل المثال الوسط الحسابي
 وأظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بين القيادة الريادية واالداء. االنحدار الخطي البسيط والمتعدد
. ووجود عبلقة تأثير ايجابية ذات داللة معنوية ايجابية بين القيادة الريادية واالداء االبتكاري. االبتكاري
Abstract
The recent search aims to identify the entrepreneurial leadership influence represented by (
scenario enactment and cast enactment ) which concerned with administrative leadership of
private colleges upon creative performance , to achieve the search objective , the private
college has been selected in Central Euphrates governorates ( Najaf , Karbala , Dewhyania
and Babylon ) . The search adopt related questioner as a tool to collect the necessary data
to perform this search and achieve the sought objectives . 245 questioners were distributed ,
and (128) forms valid for analyzing obtained from the professors of private colleges
mentioned above . The search used number of statistical methods , such as mean ,
standard deviation , and simple spherical correlation coefficient and simple linear regression
coefficient . The results display there is significant positive correlation between leadership
and creative performance . And there is also positive influence relation between
entrepreneurial leadership and creative performance .
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المقدمـــة.
في عالم ديناميكي وقابل لمتغيير من المنافسة العالمية ،بما في ذلك ثورة المعرفة والتغير السريع في االتصاالت
والتكنولوجيا ،تواجو المنظمات حاجة ماسة إلى التنافس في بيئة قابمة لمتغيير .وبغض النظر عن األنشطة التي تمارسيا،
أصبحت بيئة عمل المنظمات الخاصة والعامة غير قابمة لمتنبؤ عمى حد سواء بسبب التحديات والتيديدات المتغيرة باستمرار
مع تزايد حاالت عدم التأكد التي أضحت السمة البارزة ليذا العصر .إذ أصبحت تمك المنظمات تتطمع بشكل متزايد
لتصبح أكثر إبداعا .ووفقا) ، (Egan2005,فإن تطوير اإلبداع داخل المنظمات" ىو ضرورة وليس خيا ار بالنسبة لمعظم
المنظمات الميتمة باالستجابة  ،وذلك لبلسباب االتية(  :أ )التقدم التكنولوجي( .ب )تغير البيئة( .ج )تغيير اليياكل أو
االستراتيجيات التنظيمية( .د )التغمب عمى المنافسين الذين ًيحسنون منتجاتيم وعممياتيم وخدماتيم( .ىـ )تنامي رغبات
الزبائن( .و )المجتمعات المتطورة التي تتأثر بشكل متزايد بالقضايا العالمية والتنوع"

ويؤكد العديد من الكتاب عمى أن القيادة ليا تأثير كبير في اإلبداع التنظيمي الشامل (Redmond et al
,1993 ; Kim,2001; Politis, 2004;Jaskyte and Kisieliene,2006;Oke et al, 2009 ; Pieterse et al
, 2010 ).في الواقع ،عن طريق تشجيع العاممين عمى اإلبداع ،تقوم القيادة بتطوير اإلبداع التنظيمي الشامل .ويمكن
لسموكيات القيادة الخاصة أن تؤثر عمى تصورات العاممين بخصوص بيئة عمميم ،والتي بدورىا يمكن أن تميم إبداعيم
(Amabile et al,2004).وقد أظيرت الدراسات أن من بين السموكيات القيادية المحددة التي ليا تأثير كبير في اإلبداع
لدى العاممين ىي :تمتعيم بخيال واسع نحو المستقبل ووضع أىداف طموحة والمعرفة الواسعة وغرس الثقة في نفوس
اآلخرين .فضبل عن الميارة في بناء العبلقات مع اآلخرين(Gupta et al,2004).
وفي ىذا السياق يشير ) (Drucker , 2008إلى ضرورة تبني المنظمات المعاصرة استراتيجيات مبدعة ،فضبلً
عن استقطاب إمكانات بشرية قادرة عمى تحقيق ما ال يحققو اآلخرون ،فالمنظمات الريادية بحاجة إلى قيادة ريادية قادرة
عمى إيجاد نوع من التناغم بين ما تمتمكو من معرفة شاممة وقدرات فنية ،وصوالً بيا إلى المركز التنافسي المنشود لمولوج
إلى عالم المنظمات المميزة.
ولم يعد تقييم المنظمات يعتمد عمى ربحيتيا فحسب ،كما لم تعد تمك المنظمات تعتمد في بناء سمعتيا عمى
مراكزىا المالية فقط ،،فقد ظيرت مفاىيم حديثة تساعد عمى خمق بيئة عمل قادرة عمى التعامل مع التطورات المتسارعة في
الجوانب االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية عبر أنحاء العالم .وكان من أبرز ىذه المفاىيم مفيوم" األداء أالبتكاري ".وقد
أصبح دور منظمات القطاع الخاص محوري ًا في عممية التعميم بشكل خاص والتنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل عام .
وقد أشار الباحثون إلى وجود تطورات محدودة في مفيوم األداء أالبتكاري عند بعض المنظمات لكنيا لم ترتق بعد إلى
المستويات المؤسسية المتخصصة في األداء أالبتكاري .وتعد الكميات األىمية في محافظات الفرات األوسط من المنظمات
التي اىتمت بالقيادة الريادية واألداء أالبتكاري .ومن ىنا جاء ىذا البحث لمكشف عن مدى مساىمة القيادات اإلدارية في
موضوع القيادة الريادية لدى مجموعة من الكميات األىمية في محافظات الفرات األوسط في تعزيز األداء أالبتكاري في ظل
التحديات االقتصادية واالجتماعية والثقافية الكبيرة التي تواجييا ىذه الكميات.
وتم تقسيم البحث الى اربع مباحث :تخصص االول بمنيجية البحث ,وتمحور الثاني عمى االطار النظري لمبحث ,
بينما تناول الثالث الجانب العممي ,في حين جاء الرابع لعرض أبرز االستنتاجات والتوصيات.
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المبحث األول  -منيجية البحث
أوالً  :مشكمة البحث
تواجو المنظمات التعميمية بشكل عام ومنظماتنا التعميمية المحمية بشكل خاص تحديات متعددة ساىمت بدورىا في
استثنائيا من التصنيفات العالمية لمجامعات الرصينة عممياً ،إذ يبلحظ المتتبع في ىذا الميدان وجود فجوة بين ما وصل إليو
التعميم الجامعي في البمدان المتقدمة وما وصل إليو التعميم الجامعي في بعض البمدان وال سيما العراق .
وبدوره يواجو التعميم الجامعي األىمي حالو من المنافسة مع التعميم الجامعي الحكومي في ظل اإلقبال الشديد عمى التعميم
في البمد أثناء الحقبة األخيرة  .ولدى أجراء الباحثين العديد من المقاببلت الشخصية مع بعض إدارات الكميات األىمية في
محافظات الفرات األوسط  ،تبين أن ىناك قصورﴽ أو ضعفﹰا واضحﹰا في اإللمام بالمفاىيم اإلدارية من لدن ىذه اإلدارات
األمر الذي انعكس في توظيفيا أو استثمارىا لبلرتقاء بمستوى أداء ىذه اإلدارات .أضف إلى ذلك الحظ الباحثون عن
طريق مقاببلتيم الميدانية محدودية إدراك إدارات الكميات األىمية لمعبلقة السببية بين القيادة الريادية واألداء أالبتكاري
لمتابعين.
وبطريقة أخرى يمكن تمخيص مشكمة البحث عن طريق إثارة عدد من التساؤالت البحثية وكاالتي:
•

إلى أي مدى يدرك المديرون والعاممون في الكميات األىمية ماىية أبعاد القيادة الريادية ؟

•

ما ىو واقع األداء أالبتكاري في الكميات األىمية ؟ وىل يمبي مستوى الطموح ؟

•

ما مستوى أدراك العبلقة بين مستوى االىتمام بالسيناريوىات وحشد الموارد البشرية من جية واألداء أالبتكاري لمتابعين في
الكميات األىمية من جية أخرى؟
ثانياً  :أىداف البحث
يرمي البحث الحالي إلى عدد من األىداف منيا:
 -1بيان مستوى شروع اإلدارات الجامعية في الكميات األىمية بصياغة السيناريوىات الرؤيوية لتغيير واقع تمك الكميات من خبلل
استثمار الفرص البيئية.
 -2تحديد مدى اضطبلع إدارات الكميات األىمية بتعبئة وحشد مواردىا البشرية القادرة عمى تنفيذ التحول المطموب نحو الحالة
المستقبمية المرغوبة لتمك الكميات.
 - 3تشخيص مستوى أنتاج األفكار والخدمات الجديدة التي يقدميا التابعين في الكميات األىمية كمساىمة منيم لحل المشكبلت
التي تواجو عمل األقسام العممية في تمك الكميات والمجتمع الذي تعمل فيو.
 -4اختبار طبيعة ونوع وقوة عبلقة االرتباط بين القيادة الريادية معب اًر عنيا بصياغة السيناريو وحشد الموارد البشرية ومستوى
األداء أالبتكاري لمتابعين في الكميات األىمية لمحافظات الفرات االوسط.
 -5توضيح الدور الذي تضطمع بو عمميات صياغة السيناريوىات اإلستراتيجية وتعبئة) حشد (الموارد البشرية في الكميات
األىمية في الوصول إلى األداء أالبتكاري المستيدف لتمك الكميات.
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ثالثا  :أىمية البحث
تتأتى أىمية ىذاالبحث عن طريق مساىمتو في االتي :
• التعريف بأىمية متغيرات الدراسة في تغيير واقع عمل الكميات االىمية ،كونيا من المفاىيم اإلدارية الحديثة.
• تعريف اإلدارات الجامعية األىمية بأىمية توظيف القيادة الريادية معب اًر عنيا ب ـ)صياغة السيناريوىات اإلستراتيجية وحشد
الموارد البشرية ( لزيادة مستوى األفكار الجديدة اليادفة لحل مشكبلت تمك اإلدارات والمجتمع المحمي الذي تعمل فيو.
• .توضيح العبلقة بين أبعاد القيادة الريادية واالداء االبتكاري في الكميات االىمية..
• تمكن الكميات االىمية)عينة الدراسة (من التكيف والتفاعل مع التغييرات البيئية المتسارعة عن طريق التعمم والتطور الدائم
والمستمر وخدمة المجتمع المحمي.
رابعاً :المخطط الفرضي لمبحث
في ظل مشكمة البحث وأىدافو تم أعداد المخطط الفرضي لمبحث كما في الشكل ) (1والذي يوضح طبيعة العبلقة بين
متغيرات االبحث ،إذ يبلحظ أن أبعاد القيادة الريادية توثر في األداء أالبتكاري  ،وكاالتي :

الشكل ) (1المخطط الفرضي لمدراسة
خامساً :فرضيات البحث :
الفرضية الرئيسة األولى  (H1) :توجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بين القيادة الريادية واألداء أالبتكاري.
الفرضية الرئيسة الثانية  (H2) :توجد عبلقة تأثير ايجابيو ذات داللو معنوية بين القيادة الريادية واألداء أالبتكاري.
سادساً  :وصف مجتمع وعينة البحث
جرى االختبار في الكميات األىمية في منطقة الفرات األوسط في العراق كمكان ليذا البحث بمبلكاتيا التدريسيو
جميعا كمجتمع لمبحث ألىمي ــة التعميم العالي ودوره األساس في رفع المستوى العممي والثقافي  ،وكانت التركيبة العمرية
لممشاركين في االستبيان من شريحة األساتذة الجامعيين في الكميات األىمية في محافظات الفرات األوسط والبالغ عددىم
)،(128متمثمة بالمدى العمري لممشاركين كان األعمى في الفئة ( (30 -39سنة وتشكل نسبتيم مايقارب )(46.1%من
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مجموع المشاركين  ،تمييا الفئة العمرية )(40-49سنة وشكمت نسبة (9.4%),أما الفئة األخرى وىي الفئة العمرية ( (50
سنة فأكثر فقد شكمت نسبة )،(18.8%أما الفئات العمرية (اقل من (  (30سنة شكمت نسبة  (25.8%) ,وبخصوص النوع
االجتماعي لممشاركين فقد شكل الذكور النسبة األعمى بواقع ) (90تدريسيا وبنسبة )(70.3%وىذا يشير بشكل واضح إلى
إن الذكور يشكمون الثمثين مقابل اإلناث . ،أما بالنسبة إلى اإلناث فقد شكمن نسبة ) (29.7%بواقع )(38تدريسية.
سابعاً :طرائق جمع البيانات
ألجل تحقيق الغرض من ىذه البحث تم استخدام عدد من األدوات لجمع البيانات والمعمومات كاألت ـ ـ ــي :
• ادوات الجانب النظري  :جرى االعتماد عمى المعمومات المتعمقة بالجانب النظري عن طريق مراجعة لعدد ليس بالقميل من
المقاالت والدراسات (الكمية والنوعية (والرسائل واألطاريح الجامعية  ،فضبل عن الكتب العممية المتخصصة في مجال
السموك التنظيمي والموارد البشرية واختصاصات أخرى مع التركيز عمى المصادر األجنبية منيا لتوفر القيمة العممية الكبيرة
في موضوعاتيا بما يتعمق بمتغيرات البحث الحالي .كما جرى االفادة من خدمات االنترنيت في البحث عن المصادر
المذكورة أنفاً  .وكذلك في أجراء عدد من المراسبلت مع الكميات والجامعات المتخصصة والباحثين بيدف الحصول عمى
المصادر والدراسات والبحوث ذات الصمة بموضوع البحث.
• ادوات الجانب العممي :جرى تغطية الجانب الميداني لمبحث عن طريق االستبانة بوصفيا المصدر الرئيس لجمع البيانات
التي يجري تشكيميا مجموعة من األسئمة ،الجدول ) ( 1يوضح المتغيرات الرئيسة واألبعاد والمصادر التي تم اعتمادىا في
وضع فقرات االستبانة وكاالتي :
الجدول )(1
فقرات االستبانة ومصادرىا.
المتغير

المتغير الفرعي

الرئيس

•
القياد
ة
الرياد
ية

•

الفقرات

صياغة السيناريو.
دور استيعاب عدم التأكد.

•

دور تأطير التحدي.

•

دور مميد الطريق.
•

تحشيد التابعين.

•

دور بناء االلتزام.

•

المقياس المعتمد

(Gupta,Mac
24

millan and
)Surie ,2004

دور تحديد الحدود.
Scott and

االداء

االبتكا

12

أحادي البعد

ري

;Bruce, 1994
& Zhou
George
,2001

المصدر :اعداد الباحثين
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ثامناً  :حدود البحث  :تمثمت حدود البحث باالتي:
• الحدود المكانية  :تمثمت حدود البحث من الناحية المكانية بالكميات االىمية في محافظات الفرات االوسط) النجف االشرف
 ،كرببلء المقدسة  ،الديوانية  ،بابل(
• الحدود الزمانية  :امتدت الحدود الزمانية لمدراسة من شير ايمول من عام  2016لغاية شير آب من عام2017 .
تاسعا :األساليب اإلحصائية المستخدمة:
لغرض أنجاز أىداف البحث واختبار فرضياتيا تم استعمال عدد من الوسائل االساليب االحصائية بغرض تحميل األجابات
الواردة من عينة البحث بأستخدام برنامج ) (Excalوالبرنامج األحصائي )  (vr.23 Spssولغرض الحصول عمى النتائج
وتفسيرىا تم اعتماد نوعين من التحميبلت األحصائية ىما األحصاءات الوصفية المتمثمة باألوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية ومعامبلت االختبلف واألىمية النسبية معززة بالرسوم البيانية أما النوع الثاني فيو االحصاء التحميمي لؤلستمارة
)استمارة األستبيان (متمثمة بأستخراج معامبلت الف كرومباخ وأستخدام اسموب تحميل األرتباط وتحميل األنحراف الخطي
لمعرفة اتجاىات األجابات.

المبحث الثاني  -االطار النظري لمبحث
اوالً :-القيادة الريادية
•

مفيوم القيادة الريادية.
لقد وردت لمقيادة الريادية مفاىيم متعددة في األدبيات اإلدارية من لدن الباحثين والميتمين .والجدول ) (2يتناول

عدد من ىذه المفاىيم.
الجدول )(2
مفاىيم القيادة الريادية من وجية نظر مجموعة من الكتاب والباحثين.
ت

أسم الباحث والسنة ورقم الصفحة

1

Prabhu,1999:140

2

Gupta et al., 2004 : 242

3

Zaccaro, Kemp and
Bader, 2004: 103

4

Kuratko,2007:3

5

Currie et al. 2008 :3

6

Bagheri&Pihie,2009:694

7

McCarthy et al.,2010:48

8

Greenberg et al., 2011:10

9

Luthans & Doh, 2012:486

المفيوم
األشخاص الذين ينشئون ويديرون منظمات ريادية ابداعية تتمثل ميمتيا األساسية في التغيير

االجتماعي وتطوير مجموعة عمالئيا.

القيادة التي تخمق السينياريوىات الرؤيوية والتي تستخدم في جمع وحشد( تمقي الدعم )
المشاركين والذين يصبحون ممتزمين بالرؤية الستكشاف واستثمار القيمة االستراتيجية.
انماط متكاممة من الخصائص الشخصية لتعزيز فاعمية القائد
القدرة عمى ايجاد فريق الشركة الفاعل مع الميارات والبتكارية والسرعة في اقتناص الفرص وخمق

ميزة تنافسية.

القيادة القائمة عمى قيام القائد بايجاد وتحديد واستغالل الفرص بطريقة مبتكرة وتتبنى المخاطرة.
عممية تاثير اجتماعي مقصود لتسييل عممية تطوير وتنفيذ الرؤية الريادية.
القدرة عمى التأثير في االخرين إلدارة الموارد البشرية بشكل استراتيجي من أجل التأكيد عمى كل
من البحث عن الفرصة وسموكيات البحث عن الميزة.

ينطوي عمى نموذج جديد من الفكر والعمل ،والتي تبدأ مع تصور يختمف اختالفا جوىريا من
االعمال ويطبق منطق صنع القرار المختمف.
القيادة القادرة عمى رؤية االشياء بشكل مختمف واضافة المنتجات والنظم واالفكار ذات القيمة
والتي ترتقي الى اكثر من التكيف او التغيير الخطي.
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عممية تطوير االفكار والرؤية والتفاعل بواسطة القيم التي تدعم تمك االفكار وصنع القرارات
10

AL-Khalifah,2014:1

11

UHL-Bien,2014:317

المتعمقة بالموارد البشرية والموارد االخرى غالبا ما تكون صعبة بيدف تحفيز االفراد داخل

المنظمة عن طريق النمذجة ،والقيم والمعتقدات لمقائد وتوفير التوجو العام لممنظمة حتى تتمكن
من تحقيق اىدافيا الشاممة.
قيادة تعمل عمى خمق وتطوير االفكار الجديدة واالبداعات ،وىي قيادة استباقية بشكل كبير ،
وذاتية التحفيز والتوجيو بقصد تقديم السمع والخدمات االبداعية.

المصدر  :اعداد الباحثين بناء عمى عدد من االدبيات.
شكبل من اشكال
ﹰ
وعن طريق التمعن في الجدول ) (2نجد أن معظم الباحثين قد فسروا القيادة الريادية بوصفيا
المنجزة في السياق الريادي .وبناء عمى ما تم طرحة يمكن القول بان القيادة الريادية ىي) القيادة القائمة عمى الرؤية
القيادة ُ

الريادية وأستكشاف واستثمار الفرص من خبلل االنتفاع من الموارد وتشجيع االفكار الجديد واالبتكار داخل المنظمة او
المجموعة او لدى الفرد(
•

ابعاد القيادة الريادية.
نظ ار لحداثة موضوع القيادة الريادية ،ال تتوفر ىناك سوى عدد محدود من البحوث التجريبية عمى القيادة الريادية .

والتزال البحث في مراحمة المبكرة ،وقد تناول الكثير من الباحثين والدارسين ابعاد القيادة الريادية .وعن طريق اطبلع
الباحثين عمى عدد من البحوث والدراسات ،ىناك عدد من الباحثين ،ركز عمى السمات التي يتمتع بيا القادة والرياديين
ومحاولة التوفيق او أخذ السمات المشتركة بينيما كأبعاد القيادة االريادية  ،عمى سبيل المثال (Perren,2002;Fernal,
 Solomon, and Tarabishy,2005).كما ان ىناك عددﴽ اخر من الباحثين ركزوا عمى العوامل السايكولوجية
واالقتصادية بوصفيا أبعادﹰا لمقيادة الريادية  (Vecchio,2003;Crute,2010).وباحثون اخرين ركزوا عمى الخصائص
السموكية ،وتحديداً في المشاريع الصغيرة عندما وصفواالريادة بانيا تمثل جانب ًا فريداً من القيادة ،مثل) تقبل المخاطرة،
والتفكير المتباعد ،والتركيز الكبير ،والمسؤولية الشخصية ،والتوجو االقتصادي ،والتعمم من التجربة ( كأبعاد لمقيادة الريادية.
أكد ) (McGrath&MacMillan,2000:5عمى أىمية وجود" العقمية الريادية "بوصفيا عنص ار أساسيا في عممية
صنع القرار االستراتيجي ،والسيما في البيئات المتغيرة ،اذ تتزايد المنافسة باستمرار وتتطمب تغييرات سريعة .ويمكن رؤية
العقمية الريادية بعدىا مرحمة سابقة لمقيادة الريادية واظيار الحاجة الممحة إلى طرق جديدة لئلدارة والقيادة (Gupta
,MacMillan and Surie,2004:249).
لقد استندت الدراسات في محاولة منيا لتحديد ابعاد القيادة الريادية الى مراجعة االدبيات لتحديد خصائص متداخمة
من الرياديين والقادة الناجحين  (Fernald ,Solomon ,and Tarabish,2005:1).كما قام (Fernald et
)al.,2005:2بإجراء دراسة أوجو التشابو بين القادة والرياديين الناجحين .وبناءاً عمى مراجعة أدبياتيم فقد ذكروا خمسة
أبعاد اساسية كانت شائعة لكل من الرياديين والقادة  ،وىي:
 -1القيادة االستراتيجية) الرؤية ،واألىداف عمى المدى البعيد(
 -2ميارات حل المشكمة.
- 3اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
 -4االستعداد لقبول المخاطر.
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 -5ميارات تفاوضية جيدة.
وعرض ) (Fernald et al.,2005:6القائد الريادي بأنو" المغامر  ,والقائد التحويمي الذي يعمل في السوق
الديناميكي التي توفر فرص ُمربحة ".وخمص ىوالء الباحثون الى أن القادة الناجحين يمتازون بخصائص سموكية مشتركة

بما في ذلك التخطيط االستراتيجي والرغبة في تقبل المخاطرة واتخاذ الق اررات في الوقت المناسب ,وميارات حل المشكبلت
وميارات تفاوضية جيدة ,وينسبون السموك الريادي إلى شخصية األفراد .فضبل عن الرؤية المشتركة لمقيادة ,ولذلك مجموعة
الخصائص الشخصية الشائعة لكل من القادة والرياديين يمكن أن تستخدم لوصف القادة الرياديين وعدىا أبعادﴽ لمقيادة
الريادية.
وقد حدد ) (Fernald et al.,2005:6واخرون في نموذجيم ثمانية ابعاد لمقيادة الريادية عن طريق الخصائص

المشتركة ,وىي(الرؤيوي ,تقبل المخاطر ,والتوجو نحو االنجاز ,والقدرة عمى التحفيز الخبلق ,والمرونة ,والثبات والصبر) .
كما حدد ) (Perren,2002ابعاد القيادة الريادية باالعتماد عمى السمات الشخصية المشتركة بين مفاىيم القيادة والريادة .
وأن المشتركات األربعة بين ىذين المفيومين ىي) التوجو الشخصي ،اإلبداع  ،والرؤية وتقبل المخاطرة (وقد كانت الريادة
األكثر ارتباطا ببعض الخصائص مثل االعتقاد بالتحكم بالبيئة  ،وعدم التأكد  ،والحاجة إلى االستقبللية والسعي وراء
الفرص .أما القيادة في المقابل فقد كانت أكثر ارتباطا بميارات االتصال والميارات االجتماعية واالستقبللية ،والقدرة عمى
التحفيز والصدق والنزاىة ،فضبل عن العديد من الصفات األخرى التي يمتاز بيا الرياديين .ويمخص ) (He,2014:25نقبلً
عن2002)، (Perrenإلى أن الرياديين ىم بحاجة إلى الصفات القيادية والقادة بدورىم ىم بحاجة إلى الروح الريادية.
وفي مكان اخر ،تناول ) (Gupta et al.,2004:242القيادة الريادية عن طريق دورىا في خمق السيناريوىات الرؤيوية
التي تستخدم لحشد وتعبئة فريق الداعمين من المشاركين ،ويكونون ممتزمين بالرؤية الستكشاف واستثمار القيمة االستراتيجية
المتولدة " وىنا قد اشاروا الى وجود بعدين رئيسين ،وىما خمق الرؤية وقدرة الفريق الممتزم عمى تمثيل تمك الرؤية " وأن ىذين
البعدين يتصفان باالعتمادية المتبادلة ,وأن أحدىما بدون االخر يصبح عديم الفائدة .فضبل عن ذلك ،من الضروري عمى
القائد الريادي ان يكون قاد اًر عمى:
•

تبني التعبئة االستثنائية والجيد من لدن اصحاب المصمحة.

•

بناء قناعة راسخة بقدرتو عمى تحقيق االىداف.

•

التعبير عن رؤية المنظمة األساسية.

•

التأكد من أن جيودىم سوف تؤدي إلى نتائج ناجحة.

•

التصدي لمواجية التغيير البيئي.
وتجدر االشارة الى أن ) (Gupta et al.,2004ربط القيادة الريادية بثبلث مفاىيم اخرى من القيادة وىي) القيادة

القيم (وان خصائص مثل الحكمة والتحفيز الفكري ،وبناء الثقة
التحويمية ،والقيادة الموجية نحو الفريق ،والقيادة القائمة عمى ّ

بل
تمثل اطار واضح المعالم وايجابي لمعقل وىي شائعة لمقادة الرياديين والتحويميين) ، (Gupta et al.,2004:242فمث ً
القادة ذات التوجو نحو الفريق والقادة الرياديون يكونون اكثر فاعمية في بناء الفريق والتفاوض ،أذ يميل القادة الرياديون الى
القيم
التركيز او التأكيد عمى استثمار الفرص اكثر من العبلقات داخل المجموعة .وبدورىا تركز القيادة القائمة عمى اساس ّ
عمى أىمية الحدس .ومع ذلك ،يؤكد ىذا النوع األخير من القادة الى حد كبير عمى االيدلوجية االخبلقية .ومن جانبيم
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يسعى القادة الرياديون واالتباع الى استثمار الفرص وتحقيق النتائج ومن ثم زيادة الثروة .فضبلً عن ذلك يتجنب ىؤالء
القيم التقميدية لموصول الى حمول خبلقة ،والذي يكون نتيجة التفكير غير التقميدي (Gupta, et
القادة وجيات النظر و ّ
al.,2004:256) .لذلك غالباً ما تكون تصورات القادة الرياديون خبلقة وغير تقميدية وحتى راديكالية.

وبناءاﹰ عمى مسح  Globeالذي شمل أكثر من) (15000مدير من مديري االدارة الوسطى لممدة من1995-
1997م  ,تقوم القيادة الريادية بناءا عمى خمسة أدوار قيادية وبعدين من قيادة التحدي ،و )(19سمة من سمات القيادة
الخاصة و كما موضح في الجدول)( 3
الجدول )(3
أبعاد القيادة الريادية متضمنة) األدوار الخمسة وسمات القيادة الريادية(
االبعـــــــــاد

أدوار القيادة

تأطير التحدي

أستيعاب حالة عدم التأكد

صياغة السيناريو

)االخذ بعبء المسؤولية في المستقبل)

السمات
•

متوجو نحو االداء.

•

الطموح.

•

رؤية ثاقبة.

•

رؤيوي

•

•
•

ُمطمع.

نافذ البصيرة.

بناء الثقة.

8.دبموماسي
مميد لمطريق

)يتفاوض مميدا لصياغة السيناريو(

9.عاقد صفقات فعال
10.مقنع

11.مشجع
ُ 12.مميم.
بناء االلتزام

ُ 13.متحمس.

14.بناء لمفريق
15.متوجو نحو التحسين.

تعبئة) تحشيد التابعين(

16.متكامل.
وضع الحدود

ُ 17.محفز فكريا.
18.إيجابي
19.حاسم.

Source: Gupta, V. , MacMillan, I.C., & Surie, C., (2004). Entrepreneurial leadership:
developing and measuring a cross-cultural construct.p250
يبلحظ من الجدول ) (3أن  Guptaوزمبلءه قد أشتقوا من أبعاد القيادة خمسة أدوار وكاالتي:
ُبعد صياغة السيناريو  :وىو دور يتعمق بتغيير أوضاع العمل في المنظمة عن طريق استثمار أو تحديد الفرص
عند ظيورىا .وىناك ثبلث أدوار مميزة لمتعبئة التحويمية.

• دور أستيعاب عدم التأكد :يشير ىذا الدور الى امتصاص تأثيرات العجز الحاصل عن عدم التأكد بالحصول عمى
المجموعة المناسبة من االفراد ,الذين نحن بحاجو الييم لمقيام بعممية التعبئة واالنتقال وتشمل) التعرف عمى
الفرص  ,وقبول المخاطر ,والقدرات الديناميكية واعادة تحديد المجال ,والتجديد المستمر ,وعمل استشعار بالفرص
والتشكيك في المنطق المييمن(
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• دور تأطير التحدي :يمثل ىذا الدور تحديد نطاق ما التحول والتغيير الذي سوف ينجز عن طريق التوازن الواقعي
بين تحسين قدرة) استثمار الفرص وقدرات الموارد .ويتناول أدارة الموارد ،والقدرات الديناميكية ،واالبتكار ،والتجديد
التنظيمي ،والتجدد ،والنمو ،واعادة التجديد المستدام ,وادامة القابمية القدرة الريادية ،والتشكيك في المنطق السائد،
وحماية اإلبداعات ،ورفض نموذج العمل الحالي ،وربط الريادة واإلدارة اإلستراتيجية(
• دور مميد الطريق  :ويمثل بالقدرة عمى التوقع وايجاد حمول لممقاومة المحتممة العادة صيغة التعامل مع الوضع
الجديد .وان إمتبلك القيادة الريادية لمقيادة االستراتيجية يتضمن) القدرة عمى التوقع ،وبناء رؤية ،والحفاظ عمى
سرعة االستجابة ،والتفكير االستراتيجي ،والعمل مع االخرين ( لمبدء بالتغيرات التي من شأنيا خمق مستقبل قابل
لمتطبيق في المنظمة) (Irenald & Hitt,1999: 45ويتناول ىذا الدور ادارة الموارد ،والمرونة في االستجابة،
والتجديد التنظيمي ،والتجدد االستراتيجي ،واعادة دراسة المنطق السائد.
بعد تعبئة) تحشيد (التابعين :يتجسد بعد تعبئة التابعين بإيجاد الميام وتييئة وتوظيف المجموعة المبلئمة من
الخصائص والتي تكون قادرة عمى تأثير التحول المقصود .ويتضمن التعبئة االجتماعية تجميع وتعبئة المجموعة الفاعمة
الضرورية إلنجاز التحشيد .ويتضمن ىذا البعد دورين ىما:
• دور بناء االلتزام :أي تشكيل شعور بما يمكن انجازه لتعزيز رغبة المجموعة لمعمل معا وااللتزام بالتحدي والمتمثل في
التوجو نحو ىذا التحول .وإلنجاز ذلك ,ينبغي عمى القيادة الريادية أن تكون ُمميمة ومتحمسة وفريق بناء ومحسن

لؤلداء ،والتجديد المستمر واعادة تجديد نطاق العمل ,واعادة تشكيل نموذج األعمال ,وتغذية القدرة الريادية ,وحماية
اإلبداعات التي تيدد نموذج العمل الحالي ,وخمق استشعار بالفرصة.

• دور تحديد الحدود  :يعني ىذا الدور إعادة تشكيل ودمج مفاىيم المجموعة عن ما ىو مقبول لمتحشيد .وأن دور
القيادة الريادية ىو زيادة تفائل وثقة المجموعة لمتغمب عمى الحواجز التي فرضت ذاتياً والمشاركة في تصور ما يمكن
تحقيقو معاد ألنو يعزز عممية صنع القرار ومبادرات التكامل بطريقة متماسكة .ويرتبط ىذا الدور بإدارة الموارد ,
والقابميات الديناميكية والرؤية وتقبل المخاطر وظروفو والتجديد التنظيمي والتجدد االستراتيجي ,واعادة بناء األعمال ,
والتشكيك بالمنطق السائد ،وتطبيق االبتكار.
وقد عرض ) (Greenberg,Sweet, and Wilson,2011:184أنموذجا ثبلثي األبعاد لوصف الكثير من
التفاصيل عن القيادة الريادية في الواقع العممي .وتشمل األبعاد الثبلثة) البراعة المعرفية ،والمسؤولية واالستدامة ،والوعي
الذاتي واالجتماعي(
وعمى قادة المستقبل ضرورة تفيم المسؤولية االجتماعية والبيئية واالقتصادية واالستدامة بوصفيا أسس نجاح
األعمال .ويتمثل ىذا التحدي بانخفاض كمية الموارد الطبيعية ،وتغير المناخ وزيادة التفاوت في الطبقات االجتماعية
واالقتصادية،وجميع ىذه الميادين تمثل" موضوعات ساخنة "في المناقشات السيما في الدول المتقدمة وحول العالم.فضبل
عن إلى ذلك ،فأن القادة الرياديين يرغبون بادراك أنفسيم ,فضبل عن أدارة السياق االجتماعي من حوليم من أجل توجيو
عممية صنع القراروالعمل الفاعل .وقد تناول ) (Greenberg et al.,2011:185القيادة الريادية وفقا لذلك:
"القادة الرياديون ىم االفراد عن طريق معرفتيم النفسيم ولمسياقات التي يعممون فييا ،يقومون بالعمل عمى تشكيل الفرص
التي تخمق قيمة لمنظماتيم والصحاب المصمحة ولممجتمع".
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ووفقا لرأي ) (Kuratko,2007:3-4لتكون قاد اًر عمى فيم القيادة الريادية بشكل افضل فقد تساعدنا معرفة نظريات الريادة
عمى تحقيق ذلك .وبما أن مفيوم الريادة متعدد التخصصات ومتعدد المناىج .فقد تقترب الريادة في ثبلثة أبعاد والمتضمنة
االستباقية ،وتبني المخاطرة ،واالبتكار ).ويعد ) (Covin and Slevin,1991اول من قام بإجراء ىذا التمييز والذي اشار
لو ) (Kuratko,2007لوصف التوجو نحو الريادةواستخدمو عمى نطاق واسع في دراسة الريادة ،وفي وقت الحق في القيادة
الريادية ،والتي كثير من العمماء اطمقوا عمييا ايضاً بريادة المنظمات (Kuratko,2007:6 ;Kuratko & Hornsby et
al., 2015:3
وفقا لـ )(Kuratko,2007:4فأن قادة القرن الـ ) (21قد ادركوا أىمية العمل الريادي من لدن المديرين في أي مستوى
تنظيمي لخمق المزايا التنافسية المستدامة كأساس لتحقيق النمو المربح في المنظمة .عبلوة عمى ذلك ،فعمى المنظمات
وعاممييا السعي الدوؤب وراء الفرص الجديدة واالبداع من حيث المنتجات والعمميات والتقنيات .فضبلً عن ،القدرة عمى
المنافسة بشكل استباقي في االسواق( العالمية )من أجل تحقيق النجاح في القرن الـ  21.وىكذا ،فان السمتين البارزتين
الميمتين لمقائد الريادي ىما( االستباقية ،والقدرة عمى االبداع والسعي نحو الفرص الجديدة).
اما الباحث ) (Crute,2010فقد ربط بين القيادة والريادة والتوجو الريادي والقيادة الريادية لتحسن االداء التنظيمي
.لقد حدد عن طريق نموذجو ،بان كل من القيادة والريادة وعن طريق ابعادىما يخمقان التوجو الريادي والذي بدوره يولد
القيادة الريادية .إذ تضمنت الريادة العوامل( االقتصادية ،واالجتماعية ،واالستراتيجية) ،بينما تضمنت القيادة ،المتغيرات
(القيادة التعاممية ،والقيادة التحويمية) ،والقيادة والريادة بدورىما يقودان الى التوجو الريادي الذي شمل المتغيرات الفرعية
(االستباقية ،واالبداعية ،و المخاطرة ،واالستقبللية ،والتنافسية ).وىما بدورىما يؤديان الى تحقيق القيادة الريادية .والشكل (
) 2يوضح نموذج ) (Crute,2010لمقيادة الريادية.

الشكل )(2
نموذج ) (Crute,2010لمقيادة الريادية.
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Source: Crute, C. D. (2010). Understanding how community college leaders identify
with and relate to entrepreneurial leadership (Doctoral dissertation). ProQuest
Dissertations and Theses (UMI number: 3420126).
كما اقترح ) (Hunt-Qxendia,2010بان الدوافع والنجاح الريادي يمثبلن إطار نظري ،وكما مبين في الشكل
) ،(5إذ يوضح كيف يمكن لخصائص معينة كا( المعرفة ،والثقة ،واالبداع ،واالتصال ،والقّيم الروحية ،والمثابرة )إن تمثل
معايير مترابطة جامعة والتي بإمكان القادة الرياديين امتبلكيا وعدىا ابعاداً لمقيادة الريادية .ويوضح الشكل ) (3أيضا أن
سموك القادة الرياديين الناجح ينبغي ان يسير بطرائق تتماشى مع نظريات التحفيز وتنفيذ استراتيجيات النجاح لبناء
ممارسات األعمال المستدامة.

الشكل)( 3
نموذج ) (Hunt-Qxendia,2010لمقيادة الريادية
Source : Hunt-Qxendia, C., (2010). Entrepreneurial leade ship: A quantitative study of
the Motivation and sustainable business strategies of American Indian entrepreneurs
in North Carolina. Doctoral dissertation. Michigan: ProQuest
لقد تم استعراض عدد من الدراسات واالبحاث ذات الصمة التي تمثل ابعاداً لمقيادة الريادية .كما تمت مناقشة عدد
من الخصائص والسمات والقابميات والمقدرات والميارات والميام التي ينبغي ان يتمتع بيا القادة الرياديين لتكون بذلك ابعاد
القيادة الريادية .ويمخص الجدول ) ( 4ادناه االبعاد التي تناوليا بعض الباحثين في دراستيم لمقيادة الريادية :
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الجدول )(4
ابعاد القيادة الريادية لعدد من الباحثين.
Fernald, et al

Gupta, et al.,2004
صياغة السيناريو

•

)Perren 2002

2005

Becherer, et al. 2008

حالم

رؤيوي

رؤيوي

متوجو نحو االداء.

خوض المخاطرة

قبول المخاطر

اإلبداع  /االبتكار

الطموح.

التوجو نحو اإلنجاز

محرك شخصي

التوجو نحو النتائج

ُمطمع.

القدرة عمى التحفيز

التعاون

الثقة بالنفس

رؤية ثاقبة

خالق

التوجو نحو السمطة

رؤيوي.

مرن

االسبقية

نافذ بصيرة.

مستمر

خوض المخاطرة

بناء الثقة.

صبور

وحده التحكم

الدبموماسية
عاقد صفقات فاعل
مقنع
مشجع
•

تعبئة التابعين

اليامي.

Crute,2010

Kuratko,2007

Hunt-Qxendia

Greenberg et

,2010

al.,2011

االستباقية

االقتصادية

المعرفة

البراعة المعرفية.

تقبل المخاطرة

واالجتماعية

والثقة

المسؤولية واالستدامة .الوعي

االبتكار

واالستراتيجية

واالبداع

الذاتي واالجتماعي

ُمتحمس.

بناء لمفريق
متوجو نحو التحسين
متكامل.
ُمحفز فكريا.

االسبقية

واالتصال

واالبداعية

والقّيم الروحية

وتقبل المخاطرة

والمثابرة

واالستقاللية
والتنافسية

إيجابي
حاسم.

المصدر  :إعداد الباحثين بناءاً عمى االدبيات السابقة.
ما سبق يمكن القول:-
أ -القيادة الريادية ىي العممية التي ترتبط مع مختمف مراحل التطوير التنظيمي.
ب -يحاول القادة الرياديون وبشكل متزايد االفادة من أنماط مختمفة من القيادة والريادة وفي أوقات مختمفة في ظل
ظروف مختمفة في تحقيق اىدافيم.
ج  -تمعب الخصائص الشخصية لمقادة دو ار ميما في القيادة الناجحة.
د  -يقوم القادة بتحديد االتجاه وخمق التوافق واالنسجام ومن ثم تحفيز االفراد نحو ذلك االتجاه.
ه -يجب عمى القادة تبني اىدافيم من اىداف المنظمة لتكون ناجحة.
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ثانياً :-االداء االبتكاري
تؤكد األدبيات بأن األداء أالبتكاري لمفرد يمثل جانبﹰا أساسيﹰا في اإلبداع التنظيمي  Ambile,1988:125).وىذا
بدوره أمر حتمي من أجل البقاء عمى المدى البعيد والنجاح ) (AL-Araimi,2012:4وينبغي أن تركز المنظمات عمى دعم
األداء أالبتكاري الفردي في موقع العمل ألن األفراد ىم المصدر النيائي ألي فكرة جديدة.
من الناحية النظرية ,فأن األداء أالبتكاري لمعاممين يوفر المواد الخام البلزمة لئلبداع ,إذ أن العاممين المبتكرين ىم أولئك
الذين يميمون إلى تحديد الفرص المتاحة لمنتجات جديدة ,وايجاد حمول جديدة لممشاكل القائمة ,ولدييم القدرة عمى وضع
خطط مناسبة لتنفيذ أفكار جديدة(Oldham & Cumnings,1996: 607).
وعمى الرغم من أن تعريف األداء األبتكاري يعد من الجوانب النادرة في األدبيات حسبما ذكر (Kuzmenko,2009:6 ).
أال أن األداء أالبتكاري يعرف بأنو القدرة عمى تحويل األفكار الجديدة إلى منتجات وعمميات ناجحة ( Zhang, Gloor,
and Grippa, 2013 :2-3 ).او تقديم األفراد لمقترحات حول منتجات نافعة وجديدة ,وأفكار ,واجراءات تمكن المنظمة
من الحصول عمى مواد أولية ميمة في أجراء التحسينات أو التنفيذ  (Oldham &Cumnings,1996:607).كما اشار
)(AL-Araimii, 2012:54لبلداء االبتكاري بانو ميل األفراد لتحديد الفرص الخاصة بتقديم منتجات جديدة ,وايجاد حمول
جديدة لممشكبلت الحالية ,والقدرة عمى أن يصبحوا ابطال لؤلفكار ,وأمتبلك القابمية عمى أيجاد استعماالت جديدة لمطرائق
والمعدات الحالية ,والعمل بجد .او ناتج التبادل المعقد بين األفراد ومحيطيم وما ينجم عن ذلك من التحسس لمفرص البيئية
(Choi,2oo4: 187).
وختاما يمكن القول أن األداء األبتكاري ىو )حمول أبتكارية ومداخل وأجراءات جديدة وأفكار خبلقة يقدميا األفراد بقصد
التغمب عمى المشاكل التي تعترض عمل المنظمات بغية تطوير أداءىا(
ثالثاً :-العالقة بين القيادة الريادية واالداء االبتكاري
أشارت العديد من الدراسات إلى وجود عبلقة بين القيادة الريادية واالبتكار في فرق العمل عمى سبيل المثال
الدراسات التجريبية التي قام بيا كل من ) (Sosik, Kahai, and Avolio,1998عندما بينوا بأن المستويات العالية من
القيادة ولدت الكثير من الحمول األصيمة وتحسين األفكار مقارنة بالمجموعات التي أظيرت مستويات اقل من القيادة
التحويمية .وقد وجدت دراسة ) (Jung,2000بأن القادة الذين يشجعون عمى النظر في مجموعة واسعة من البدائل ,وادخال
حمول وتقديم األفكار غير التقميدية من جميع ِأعضاء الفريق يمكن أن تحفز االبتكار .وأقترح )(Mumford et al.,2002
بأن قادة المشروعات أالبتكاريو يمكن أن يسيموا في عممية توليد األفكار عبر توفير االستقبللية والحرية لؤلفراد عن طريق
إفساح المجال ليم بتدقيق األفكار أالبتكارية.
كما يستخدم االبتكار واإلبداع كشواىد شائعة عند تعريف سمات القيادة الريادية .ولمعديد من المشاركين تكون
أساليب عمل الريادية القيام بشيء جديد أو مختمف مع نتائج أعمال في العادة .إذ تركز القيادة الريادية عمى خمق القيمة
بينما المبتكرون الرياديون يكونون ميالين بشكل كبير نحو الجدية في األفكار أكثر من التقميدين في خمق منتجات أو
خدمات جديدة وتحويميا إلى أعمال ناجحة(He,2014 ).
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تمثل سمات اإلبداع واالبتكار مظاىر شائعة من القيادة الريادية وىي راسخة بشكل كبير في األدبيات التجريبية في ىذا
المجال ) (AL-Khalifa,2014:124إذ يميل القادة إلى أن يكونوا أكثر ابتكا ار  ,وامتبلكا لؤلفكار اإلبداعية وغير المألوفة
وتكون أقل إعاقة في بحثيم عن حمول أبتكارية .ومن ثم ,وليس من المستغرب أن يكون اإلبداع واالبتكار أيضا مظي ار
شائعا من مظاىر السموك الريادي(Timmos,2007:111).
والمتوقع من القادة الريادين امتبلك صفات التحفيز الفكري ,الذي يمثل أم ار ميما في القيادة الريادية لكونو يؤدي
إلى دعم المرؤوسين من أجل التخمي عن العادات القديمة في التفكير وأن يكونوا أبداعيين وابتكارين .وأن يكون القادة
الرياديون عمى استعداد لتغيير الوضع القائم لمنظماتيم عن طريق أحداث تغيير كبير عندما يكون ذلك ضروريا ,وأن يكون
مفيدا عمى المدى الطويل لنجاح المنظمة  (Burns,2004:78),ويكونوا قادريين عمى التأثير وتحفيز أتباعيم في القيام
بأكثر من المتوقع ,بأستخدام قدرتيم في تمكين وتشجيع اآلخرين لتحقيق الرؤية المشتركة ,والريادية.
وبشكل مماثل برىن ) (Park,2006أن الريادة الناجحة ال تتحقق عن طريق فرض ما يجب أن يحدث ,ولكن عن طريق
المحافظة عمى فيم مشترك بين الفريق الريادي وقائدىم.(AL-Khalifa,2014:78) .وأن وضع التصورات المذكورة انفا
عن القيادة الريادية تشير إلى أنيا قد تكون ذات صمة أو عبلقة إيجابية بابتكار األتباع لكونيا تعزيز الدوافع الذاتية.وبشكل
أكثر تحديدا ,عندما يقوم القائد بتقديم التحفيز الفكري ,ويشجع أتباعو عمى تحدي الوضع الراىن والتخمي عمى األساليب
القديمة لعمل األشياء .عندما يتم تشجيعيم عمى إعادة صياغة القضايا والمشاكل التابعة وتمبية الفضول الفكري ,الستخداميم
الخيال وأن يكونوا مناورين باألفكار والحمول .وفي ظل ىذه الظروف ,من المرجح أن يكون العاممين ُميتمين في التركيز
عمى أىدافيم بدال من اليموم والمخاوف والقمق الخارجي.

ويظير القادة الرياديون اعتبارات تقديرية عالية نحو األفراد ,عندما يركزون عمى تطوير قدرات األتباع ,وتوفير
المعمومات والموارد وتفويض األتباع ومنح حرية التصرف في العمل) ، (AL-Khalifa,2014:79ونتيجة لذلك ,يمكن
تشجيع األتباع عمى محاولة استخدام أساليب جديدة ومختمفة في عمميم لمعمل بشكل مستقل ,وتنمية القدرة عمى التفكير من
خبلل الجيود الذاتية .فعندما يكون القادة قدوة في التعبير عن رؤية مقنعة لتحفيز األتباع ألداء يفوق التوقعات ،فاألتباع
بدورىم ينبغي أن يكونوا متحمسين ونشطين بشكل جدي نحو تحقيق األىداف العميا والغايات (Shamir et
al,1993:584).وفي ىذه العممية ,من المرجح أن يركز األتباع عمى الميام الحالية بدال من التركيز عمى القضايا
الخارجة عن الميمة .
ونظر ) (Chen,2007:246في سياق التكنولوجيا الفائقة ,وخمص إلى أن فاعمية القائد تتحدد بصورة كبيرة من القدرة عمى
التفاعل مع ابتكار الفريق ( معب ار عنيا ببراءات االختراع )فعندما يتقبل الرياديين مخاطر أعمى ,وأستباقية وابداعية ,
فبإمكانيم تحفيز فرقيم الريادية ألن يكونوا أكثر ابتكا ار أثناء عممية بمورة براءات االختراع .وأقترح ىؤالء الباحثين ،أن تحسين
ىذه السموكيات في القائد تميل أن تكون مصحوبة باالبتكار في الفرق ,أال أنيم لم يناقشوا كيفية زيادة ىذه السموكيات.
وبسبب تركيز القادة الرياديين عمى التييؤ لمميمة التنظيمية الجديدة وتحديد اإلجراءات الكفيمة النجاز الميمة .بما
أن أعضاء الفريق يشعرون بأن لدييم ليس فقط الحق ,بل واجب البحث عن فرص جديدة وجعميا تحدث وتنفذ (Gupta et
al.,2004:256).عن طريق ىذا الجو والمناخ السائد تستطيع ىذه القيادة نمذجة أو تشكيل الشخصية لتمك السموكيات
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"باالستمرار ,كما ىو متوقع ,وببل ىوادة "القادة الرياديون يحاولون ضمان أن اآلخرين سوف يحاكون سموكيم " وأنيم سوف
لن يغيروا ما يقومون بو عن طريق الكممات وحدىا " (Mcgrath and Macmillan,2000:303).
فضبل عن,تقوم القيادة الريادية ببناء االلتزام عن طريق تشجيع اآلخرين عمى التعمم والتجربة بأنفسيم .وأن الغاية من ذلك
ليس فقط ضمان التزام التابعين بأن يكونوا محفزين بشكل كبير نحو العمل بجد ,ولكن لمساعدتيم عمى تطوير وجية نظر
مختمفة ,فضبل عن خمق الروح الجماعية لبلبتكار الواعي (Gupta et al,2004:256).
ورأى ) (Cohen,2004:20بأن القيادة الريادية مثميا مثل أي نمط قيادي تقوم عمى خمق مناخ من السموكيات
الريادية( أيجاد المناخ المبلئم ,والذي سوف يطمق العنان لمسموك الذي تحتاجو المنظمة لمنجاح ).وبكممات أخرى ,يمكن
لمسموك أن يحدد المناخ أو الجو االبتكاري الداعم ,بقدر ما يقوم بتحديد السياق .
ومن ثم ,أينما يواجد القادة الرياديون في المنظمة ,أو في أي مستوى أخر منيا ،فأن أسموبيم في التأثير عمى مناخ المنظمة
)بيئة المنظمة (سوف يتوقف عمى موقفيم من ذلك.
وقد تناول ) (Suire & Ashley,2007 :235القيادة الريادية ,بأنيا القيادة القادرة عمى دعم االبتكار والتكيف في البيئات
السريعة وغير المؤكدة وذلك عندما ركزوا عمى ثبلث وجيات نظر وىي :القيادة التحويمية ،والقيادة الموجية نحو الفريق ,
القيم .وىذا يتوافق مع استنتاجاتيم بأن القيادة الريادية ىي جزء من القدرة عمى استحضار جيد استثنائي
والقيادة القائمة عمى ّ
في اآلخرين ,والذي بدورة تم صياغتو في سياق حاجة المنظمة إلى التكيف مع البيئات الناشئة الطارئة .وىذا يعني من

الضروري عمى الرياديين العمل عمى أدراك وتحفيز األفراد اآلخرين عمى السموك أالبتكاري بطريقة تعاونية ومنسجمة مع
أىداف المنظمة.

المبحث الثالث  -الجانب العممي
•

الوصف اإلحصائي :تحميل البيانات وتفسيرىا
سوف يجري وصف مستوى إجابات عينة البحث في قطاع التعميم العالي األىمي ومناقشتيا باستخدام األوساط

الحسابية  Meanواالنحرافات المعيارية Std. Deviationوقد اعتمد البحث عمى مقياس  Likertالخماسي في اجابات
العينة لبلستمارة ،وسيكون مستوى كل متغير ما بين ) (5-1مستويات والجدول ) ( 26يوضح ذلك ،ويتم حساب الوسط
الفرضي بالمعادلة =) مجموع االوزان  /عدد البدائل ( وعميو فان الوسط الفرضي لمبحث ، [5 / (5+4+3+2+1)]=3
وعميو في ىذا البحث يكون تقدير الفقرة جيدا اذا ما تراوح بين ) ، (4 - 3وجيد جداً اذا ما زاد عن قيمة)  ، (4كذلك ىناك
مستويين اخريين وىما ضعيف اذا ما تراوح قيمة الوسط الفرضيين ) (3-2وضعيف جدا اذا كان اقل من ) (2لمفقرات
المتعمقة بمحور القيادة الريادية والذي يتألف من ) (24فقرة موزعة عمى بعدين وكانت نتائج اإلحصاءات الوصفية( الوسط
الحسابي واالنحراف المعياري )لفقرات المتغير المستقل( القيادة الريادية )كاآلتي :
• صياغة السيناريو .يتضمن ىذا البعد عمى ) (16فقرة وكما موضح في الجدول  (5).إذ نبلحظ بان جميع فقرات البعد
حصمت عمى قيم أعمى من الوسط الفرضي البالغ ) (3وىذا ما يشير إلى أن اغمب إجابات عينة الدراسة تؤيد توافر
الخصائص والسمات الخاصة بالقيادة الريادية في قياداتيا اإلدارية التي تقوم بإدارة المنظومة التعميمية في كمياتيا
األىمية .أما بالنسبة لقيمة االنحرافات المعيارية الخاصة بالفقرات فقد كانت متقاربة وتراوحت بين )(0.7871.067-
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وىذا يشير إلى التوافق بين المستجوبين بخصوص اإلجابات  .أما عمى المستوى التفصيمي لكل فقرة  ،فقد حصمت الفقرة
)(4عمى أعمى متوسط حسابي وبمغ ) (4.34وىذا لو داللة عمى تمتع القادة في الكميات األىمية المبحوثة بالعمل الجاد
والمثابر عمى انجاز الميام والواجبات المكمفين بيا وبالتالي تحقيق األىداف المحددة ليم ،أما قيمة االنحراف المعياري
فقد كانت قيمتيا ) (0.826مما يؤشر إلى وجود توافق عالي نسبياً بخصوص ىذه الفقرة ،أي أن اغمب اإلجابات تؤيد
بدرجة كبيرة ىذه الفقرة .أما اقل متوسط حسابي تحقق عمى مستوى فقرات  ،فقد كانت في الفقرة ) (8إذ كان المتوسط
الحسابي الخاص بيا ىو) ، (3.63مما يعني أن درجة التوقع باألحداث المستقبمية ذات مستوى أعمى من المتوسط
بقميل وىذا قد يعود إلى تعدد المتغيرات البيئية وتعقيدىا) السياسية واالقتصادية واالجتماعية (فضبل عن التذبذب في
الق اررات الصادرة عن و ازرة التعميم العالي والبحث العممي وفي مدة زمنية قصيرة نسبيا بخصوص سياسات وأنشطة وميام
الكميات األىمية في العراق نظ اًر لحداثة التجربة.
الجدول)(5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات صياغة السيناريو.
ابعاد القيادة
الريادية

صياغة
السيناريو

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

)(Mean

)(S.D

1

ذو رؤية وخيال واسع تجاه المستقبل.

4.22

.869

جيد

2

يضع اىداف طموحة.

4.12

.866

جيد

3

يضع معايير اداء عالية.

4.01

.984

جيد

4

يعمل بجد.

4.34

.826

جيد

5

يتمتع بالمعرفة الواسعة.

4.28

.832

جيد

6

يمتمك معمومات بخصوص العمل.

4.23

.806

جيد

7

ذو امكانية حدسية عالية.

3.98

.960

متوسط

8

يتوقع االحداث المستقبمية الممكنة.

3.63

.955

متوسط

9

يغرس الثقة في نفوس الخرين من خالل أظيار الثقة بيم.

4.02

1.05

جيد

10

يتمتع بميارة في بناء العالقات مع االخرين

4.11

1.067

جيد

11

يمتاز بالفصاحة ودقة التعبير.

4.21

.902

جيد

12

قادر عمى التفاوض بفاعمية.

4.20

.787

جيد

13

قادر عمى عقد الصفقات مع االخرين وبنتائج جيدة.

4.04

.846

جيد

14

لو القدرة فذة( فريدة )عمى اقناع االخرين بوجية نظره.

3.94

.911

متوسط

15

يغرس الشجاعة في نفوس االخرين.

4.00

1.06

جيد

4.01

1.05

جيد

ت

16

الفقرات

يبث االمل من خالل تجديد( التأكيد )االىداف وتقديم
النصيحة.
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تحشيد التابعين .تضمن ىذا البعد ) (8فقرات وكما موضح في الجدول (6).إذ حصمت الفقرة ) (19التي تشير

إلى" يبدي رئيسي المباشر مشاعر ايجابية قوية نحو العمل "عمى أعمى متوسط حسابي وبمغ ) (4.20وىذا لو داللة عمى
تمتع القيادة في الكميات األىمية المبحوثة بنشر التوجيات والقيم والمشاعر االيجابية التي تحث عمى العمل والتفاني فيو ،كما
أنيا بحاجو إلى تعزيز ذلك التوجو واالستدامة فيو إلدامة ىذا الزخم والذي ينعكس إيجابا عمى كفاءة العمل ومن ثم تحقيق
الفاعمية .اما قيمة االنحراف المعياري الخاص بيذه الفقرة فقد كانت ) (0.833وىذا ما يؤشر توافق وجيات نظر عينة
الدراسة بخصوص ىذه الفقرة .أما اقل متوسط حسابي تحقق عمى مستوى فقرات البعد فقد كانت عند الفقرة ) (22التي
أشارت إلى يحقق رئيسي المباشر التكامل بين األفراد أو األشياء عمى نحو متماسك "ومتوسطيا الحسابي ) (3.77وىذه
القيمة ذات داللة عمى الحاجة إلى بذل المزيد من الجيود الحثيثة والمتواصمة الرامية إلى تحقيق التكامل بين أفراد المنظمة
أو بين الموارد المختمفة ضمن المنظمة لتحقيق الكفاءة في استثمار الموارد وتقميل الجيود الضائعة والتي تؤثر حتماً عمى
مستوى األىداف المتحققة عمى صعيد المنظمة ككل .أما قيمة االنحراف المعياري الخاص بالفقرة ) (22كانت )(0.926
أي أن وجيات النظر التي أبداىا عينة الدراسة لم تحقق التوافق العالي حول ىذه الفقرة أي اختبلف تقييميم لآلليات المتبعة
من القيادة في الكميات األىمية لتحقيق التكامل عمى مستوى الموارد البشرية والمادية .
الجدول)(6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات تحشيد التابعين.
ابعاد القيادة
الريادية

تحشيد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

)(Mean

)(S.D
.886

جيد
جيد

ت

الفقرات

17

يبث الحياة في مشاعر ومعتقدات وقيم وسموكيات االخرين.

3.95

18

يميم االخرين لدفعيم نحو العمل بجد.

4.07

.907

19

يبدي مشاعر ايجابية قوية نحو العمل.

4.20

.833

جيد

20

لو القدرة عمى اقناع اعضاء المجموعة بالعمل معاً.

3.98

.947

متوسط

21

يبحث عن تحسين االداء بشكل مستمر.

4.13

.836

جيد

22

تحقق التكامل بين االفراد او االشياء عمى نحو متماسك.

3.77

.926

متوسط

3.83

.940

متوسط

4.17

.915

جيد

23
24

يشجع االخرين عمى استعمال عقوليم وتحدي المعتقدات
والقوالب النمطية واالتجاىات الخاصة باالخرين.
متفائل وذو ثقة بالنفس.

مستوى االجابة

• األداء أالبتكاري :تضمن ىذا البعد ) (12فقرة وكما موضح في الجدول ( 7 ).إذ حصمت الفقرة ) (25التي تشير إلى
"يقترح المنتسبين طرائق جديدة لتحقيق الغايات أو األىداف "عمى أعمى متوسط حسابي وبمغ ) (4.00وىذا لو داللة
عمى أن المنتسبين يقدمون مقترحات ابتكاريو قد تتعمق بتقديم أفكار أو أساليب عمل أو طرائق تدريسية جديدة في العمل
التدريسي ،أو قيام المنتسبين بطرح أفكارغير مألوفة ومفيدة لتحسين العمميات والممارسات واإلجراءات الحالية المعمول
بيا ،أال أنيا بحاجة إلى البحث عن األساليب والطرائق المتنوعة لتعزيز وادامة ىذا التوجو لدى المنتسبين ومحاولة جعمو
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ثقافة تنظيمية سائدة لدى الكميات األىمية يجعميا مصدر لتوليد األفكار األبتكارية وتطوير الممارسات اإلبداعية .أما
قيمة االنحراف المعياري فكانت) (0.773وىذا يشير إلى وجود توافق نسبي بين أراء عينة الدراسة عمى ىذه الفقرة،
وبالتالي ىذه الممارسات من المحتمل بأنيا لم تظير لحد أالن بشكل جمي وواضح في الممارسات اليومية .أما اقل قيمة
لممتوسط الحسابي فقد كانت ) (3.55والعائدة إلى الفقرة ) (33التي تشير إلى" غالباً ما يمتمك المنتسبين أفكار أبداعية
وجديدة" ،في ىذه الفقرة ظيرت قيمة المتوسط الحسابي بمستوى اقل من المتوقع( متوسط )إذا تم مقارنتيا بمحتوى الفقرة
والتي أشارت إلى الكممة االفتتاحية وىي( غالبا )والتي تشير في مضمونيا إلى الصفة الغالبة والممارسة الشائعة بان
المنتسبين يمتمكون أفكار أبداعية وجديدة ،أما قيمة االنحراف المعياري كانت ) (1.026وتشير إلى التجانس النسبي بين
أراء عينة الدراسة بخصوص ىذه الفقرة .
الجدول)(7
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات األداء أالبتكاري.
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

)(Mean

)(S.D

25

يقترح المنتسبين طرائق جديدة لتحقيق الغايات اواالىداف.

4.00

.773

جيد

26

يقدم المنتسبين افكار جديدة وتطبيقية لتطوير االداء.

3.87

.836

متوسط

3.83

.965

متوسط

28

يقترح المنتسبين طرائق جديدة لزيادة مستوى الجودة

3.77

.951

متوسط

29

يمثل المنتسبين مصدر جيد لالفكار االبتكارية.

3.65

.952

متوسط

االداء

30

يشجع المنتسبين بعظيم البعض السيما ابطال االفكار.

3.61

.990

متوسط

االبتكاري

31

يطبق المنتسبين االبتكار في العمل عندما تتاح ليم الفرصة.

3.81

.876

متوسط

3.73

.962

متوسط

33

غالباً ما يمتمك المنتسبين افكار ابداعية وجديدة.

3.55

1.026

متوسط

34

يقدم المنتسبين الحمول االبتكارية .لممشكالت.

3.61

1.021

متوسط

35

غالباً ما لدى المنتسبين مدخل جديد لحل المشكالت.

3.62

.957

متوسط

36

يقترح المنتسبين طرائق جديدة الداء الميام الوظيفية.

3.66

1.067

متوسط

ابعاد االداء
االبتكاري

ت

27

32

•

الفقرات

يبحث المنتسبين عن التكنولوجيا والعمميات او االفكار الجديدة
لممنتج .

يطور المنتسبين الخطط والجداول الزمنية المناسبة لتنفيذ االفكار
الجديدة.

مستوى االجابة

تحميل واختبار عالقة االرتباط بين المتغير المستقل( القيادة الريادية) ،والمتغير التابع( األداء أالبتكاري)

يستخدم ارتباط  Pearsonالكتشاف قوة العبلقة بين المتغيرات واتجاىيا ,ويمثل االرتباط االيجابي بين متغيرين إلى أن
الزيادة في أحدى المتغيرات يقابميا زيادة في المتغي ار ألخر ,أما االرتباط السمبي فيشير إلى الزيادة في أحد المتغيرات
يقابميا انخفاض في المتغير األخر  (Pallant,2011:103),إذ يكون االرتباط ايجابي ًا قوي ًا عندما يكون  (+0.3إلى
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+0.7).وايجابيا ضعيفا عندما يكون  (0إلى) ، +0.3في حين يكون االرتباط سمبيا قويا عندما يكون (-0.3الى -0.7),
وسمبيا ضعيفا عندما يكون  (-0.3إلى  0).أما إذا كان معامل االرتباط ) (+1فيذا يشير إلى ارتباط ايجابي تام ,و ) (-1
يشير إلى ارتباط سمبي تام ,و ) (0يشير إلى عدم وجود ارتباط (Saunders et al.,2009:459).
ومن اجل اختبار الفرضية األولى المتضمنة توجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بين القيادة الريادية بأبعادىا) صياغة
السيناريو وتحشيد التابعين (واألداء أالبتكاري .وعن طريق االطبلع عمى الجدول ) (8نبلحظ األتي:
الجدول)(8
عالقات االرتباط بين المتغيرات الدراسة.
تحشيد العاممين

القيادة الريادية

المتغيرات وابعادىا

صياغة السيناريو

صياغة السيناريو

1

تحشيد العاممين

**.718

1

القيادة الريادية

**.920

**.933

1

االداء االبتكاري

**.382

**.297

**.365

األداء االبتكاري

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
عالقة االرتباط بين) القيادة الريادية )و( األداء أالبتكاري(
• توجد عبلقة ارتباط ايجابية قوية بين) القيادة الريادية )و( األداء أالبتكاري (بمغت )** (.365وذات داللة معنوية
قيمتيا (0.01).وىذا يشير إلى قبول الفرضية األولى ) (H1أي أن أي تغير في قيمة المتغير المستقل) القيادة
الريادية ( سوف يؤدي إلى حدوث تغير طردي في قيمة المتغير التابع) األداء أالبتكاري (سواء أكان سمباً أم إيجاباً
• توجد عبلقة ارتباط ايجابية قوية بين البعد األول( صياغة السيناريو )لممتغير المستقل( القيادة الريادية ) ،والمتغير
التابع( األداء أالبتكاري )بمغت )** (.382وذات داللة معنوية قيمتيا  (0.01).وىذا يدل عمى قبول الفرضية الفرعية
األولى من الفرضية الرئيسة األولى) ، (H1aأي أن تحسن مستوى صياغة السيناريو سوف ينعكس إيجاباً عمى مستوى
األداء أالبتكاري في عينة الدراسة .
• توجد عبلقة ارتباط ايجابية ضعيفة بين البعد الثاني( تحشيد التابعين )لممتغير المستقل( القيادة الريادية )والمتغير
التابع( األداء أالبتكاري )بمغت )** (.297وذات داللة معنوية قيمتيا  (0.01).وىذا يشير إلى قبول الفرضية الفرعية
الثانية ) (H1bمن الفرضية الرئيسة األولى .حيث توضح أن زيادة مستوى تحشيد العاممين سوف تؤدي إلى حدوث
زيادة طردية اقل عمى مستوى األداء أالبتكاري بسبب عبلقة االرتباط الضعيفة بينيما.
•

اختبار تأثير القيادة الريادية عمى األداء أالبتكاري.

تيدف ىذه الفقرة إلى اختبار الفرضية الثانية التي تشير إلى( توجد عالقة تأثير ايجابية بين القيادة الريادية واألداء
أالبتكاري) ،وكما في الجدول ( 9 ).
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العدد ()53

المجلد ()13

الجدول )(9
تأثير القيادة الريادية عمى األداء أالبتكاري.
ممخص النموذج
الخطأ المعياري لمتوقع

مربع  Rالمعدل

Rمربع

.55872

.135

.142

R
a

النموذج
1

.377

 a. Predictors: (Constant),القيادة الريادية
 b. Predictors: (Constant),القيادة الريادية

يبلحظ من الجدول ) (9وجود عبلقة ارتباط بين القيادة الريادية واألداء أالبتكاري بمقدار) ، (R=.377aأما قيمة
معامل ) (R2اظير بان المتغيرات المستقمة تفسر مايقارب ) (0.142من التباين في مستوى األداء أالبتكاري وىو بذلك
ذات قيمة معنوية ،وما يؤكد ذلك قيمة )= (20.901Fالواردة في الجدول )  ( 10وبمستوى داللة اقل من )، (P<0.05
وىذا يدل عمى رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة بان االنحدار معنوي وال يساوي صفر  ،وبالتالي توجد عبلقة
بين المتغير المستقل) القيادة الريادية )والمتغير التابع( األداء أالبتكاري(
الجدول)(10
تحميل  ANOVAaلمقيادة الريادية واألداء أالبتكاري
ANOVAa
Sig.
المعنوية
.000b

Fقيمة

مربع المتوسط الحسابي

20.901

تحميل

درجة الحرية
Df

مجموع المربعات

Model

6.525

1

6.525

االنحدار

.312

126

39.333

Residual

127

45.858

Total

1

a. Dependent Variable:االداء االبتكاري
b. Predictors: (Constant),القيادةالريادية

ولتحديد مقدار تأثير المتغير المستقل ،تم االستعانة بمعادلة االنحدار البسيط والواردة في ادناه:
Y = α + β1X
Y = 2.174 + (0.382) X
وبناء عمى معادلة االنحدار ومن النتائج الواردة في الجدول ) (11نبلحظ عند زيادة مستوى القيادة الريادية بمعدل
وحدة واحدة سوف يتأثر مستوى األداء أالبتكاري بمقدار ) (2.174ارتفاع عند
( , p < 0.050.382β1=).
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العدد ()53

المجلد ()13

الجدول)(11
قيم المعامالت لمقيادة الريادية واألداء أالبتكاري.
المعامالت
المعامالت

االرتباطات

Sig.

Part

Partial

Zero-order

.377

.377

.377

المعامالت غير المعيارية

المعيارية

T

Beta
.000

6.345

.000

4.572

Model

Std. Error

B

.343

2.174

)(Constant

.084

.382

القيادة الريادية

.377

1

a. Dependent Variable:االداء االبتكاري

ولغرض اختبار تأثير األبعاد الفرعية( صياغة السيناريو و تحشيد التابعين )عمى األداء أالبتكاري تمت صياغة
الجدول ) (12أدناه:
الجدول)(12
قيم معامالت االرتباط بين صياغة السيناريو وتحشيد التابعين واألداء أالبتكاري.
معامل االرتباط

قيمة معامل االرتباط

درجة المعنوية

تحشيد التابعين

صياغة السيناريو

االداء االبتكاري

االبعاد الفرعية

.297

.382

1.000

االداء االبتكاري

.718

1.000

.382

صياغة السيناريو

1.000

.718

.297

تحشيد العاممين

.000

.000

0

االداء االبتكاري

.000

0

.000

صياغة السيناريو

0

.000

.000

تحشيد العاممين

يبلحظ من الجدول ) (12وجود عبلقة ارتباط بين المتغيرين المستقمين( صياغة السيناريو وتحشيد التابعين )
والمتغير التابع( االداء االبتكاري) ،االول صياغة السيناريو ) ، (R= 0.382 , p < 0.05ام الثاني تحشيد التابعين فكان
االرتباط ) (R= 0.297 , p< 0.05وذات داللة معنوية الن قيمة كل منيما اقل من  0.05.أما الجدول ) (13يظير قيمة
االرتباط والبالغة ) (R=0.383بين المتغيرين المستقمين والمتغير التابع ،كما ان قيمة معامل ) (R2=0.147الذي يشير
إلى أن المتغير المستقل تفسر حوالي ) (0.147من التباين الحاصل في المتغير التابع( األداء أالبتكاري )وىو ذات داللة
معنوية الن قيمة ) (F=10.760 , p< 0.05وىذا يعني أن احتمال حدوث ىذه النتائج عن طريق الصدفة كان أقل من
0.001.ولذلك ،كانت ىناك عبلقة كبيرة بين المتغيرين المستقمين واألداء أالبتكاري .
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العدد ()53

المجلد ()13

الجدول)(13
ممخص النموذج لصياغة السيناريو وتحشيد التابعين واألداء أالبتكاري.
ُممخـــص النموذج
الخطأ المعياري لمتوقع

مربع  Rالمعدل

Rمربع

R

النموذج

.55944

.133

.147

.383a

1

a. Predictors: (Constant),تحشيد التابعين ,صياغة السيناريو
b. Dependent Variable:االداء االبتكاري

وكانت نتائج االختبار ) ( tلمعامبلت االنحدار الفردي المبينة في الجدول ) ( 14لممتغيرين المستقمين ىما )(2.925
و ) (0.407عمى الترتيب  ،أما احتمالية حصول ىذه النتائج بالصدفة اقل من  ، 0.05فكان لصياغة السيناريو)، (0.04
ولتحشيد التابعين  (0.685).ومن ثم قبول األول صياغة السيناريو )ألنو عند مستوى معنوية) ، (P <0.05ورفض الثاني
(تحشيد التابعين )ألنو عند مستوى معنوية(P >0.05).
وكذلك يبلحظ في الجدول ) ( 14أي المتغيرات المستقمة ذات التأثير األكبر عمى المتغير التابع ،إذ نبلحظ وجود قيمتين
لممتغيرين المستقمين) صياغة السيناريو )= 0.338و( تحشيد العاممين)  ،=0.043أال أن درجة المعنوية لصياغة السيناريو
كانت ) ، (0.004بينما كانت لـتحشيد العاممين(0.685).
الجدول)(14
قيم معامالت صياغة السيناريو وتحشيد التابعين واالداء االبتكاري.
المعامالت
االرتباطات
Part

Partial

المعامالت المعيارية
Zero-

Sig.

T

order

Beta

.000

6.333

.242

.253

.382

.004

2.925

.347

.034

.036

.297

.685

.407

.048

المعامالت غير المعيارية
Model

Std. Error

B

.343

2.173

)(Constant

.115

.338

صياغة السيناريو

.106

.043

تحشيد التابعين

1

a. Dependent Variable:االداء االبتكاري

وبناءاعمى النتائج الواردة في الجداول والتفسيرات لتمك النتائج التي تم استعراضيا انفا  ،نبلحظ اآلتي:
• قبول الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الثانية الرئيسة والتي تشير الى( توجد عالقة تأثير ايجابية ذات داللة معنوية
بين صياغة السيناريو واألداء إالبتكاري ،) H2aاذ قيمة ) (β1=0.338ودرجة المعنوية) ، (p<0.05والموضحة في
معادلة االنحدار:
Y = α + β1X1
Y = 2.174 + (0.338) X1
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المجلد ()13

العدد ()53

رفض الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الثانية الرئيسة والتي تشير إلى( توجد عالقة تأثير ايجابية ذات داللة
معنوية بين تحشيد التابعين واألداء االبتكاري ) H2bإذ قيمة ) (β2=0.043ودرجة المعنوية)، (p>0.05
والموضحة في معادلة االنحدار:

Y = α + β2X2
Y = 2.174 + (0.043) X2

المبحث الرابع  -االستنتاجات والتوصيات
•

االستنتاجات

• ىنالك تركيز واضح من لدن الجامعات االىمية عمى االىتمام بتطوير الخصائص والسمات الخاصة بمنتسبييا االمر
الذي ينعكس عمى ممارسة انشطة القيادة الريادية لممرؤوسين في االدارات الجامعية.
• ان االىتمام بصياغة السيناريو الذي يتعمق بتغيير أوضاع العمل في المؤسسات التعميمية عن طريق استثمار أو تحديد
الفرص عند ظيورىا الخاص بالجامعة االىمية لو نتائج طيبة عمى العمل الجماعي والمثابرة عمى انجاز الميام
الموكمة لممنتسب االمر الذي ينعكس ايجاباً عمى اداء تحقيق االىداف التي تسعى ليا تمك الجامعات.
• ان اىتمام الجامعات االىمية بتحسين االداء وامتبلك مقدرات بشرية عالية المستوى انعكس ايجاباً عمى تشجيع منتسبي
ىذه الجامعات عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات االدارية اذ لوحظ تضاعف الجيود من اجل تسخير طاقاتيم الفكرية
لتوليد افكار طرائق عمل تخدم تمك المؤسسات.
• انصب تركيز اىتمام الجامعات االىمية عمى ابتكار طرائق جديدة لتحقيق الغايات واالىداف التي تصبوا الييا اذ ساىم
منتسبي ىذه الجامعات بتوليد افكار واساليب عمل جديده ومفيدة من اجل تحسين العمميات والممارسات واالجراءات
في المنظومة التعميمية.
• ىنالك تأكيد واىتمام واضح من القيادات الجامعية االىمية عمى توفير مدخل وخيال واسع من المعرفة ,االمر الذي يسيم
بمساعدة الجامعات االىمية عمى توقع االحداث المستقبمية والعمل الجاد والمثابر.
• تبين اىتمام الجامعات االىمية بغرس الثقة المتبادلة بين منتسبييا عن طريق بناء العبلقات االجتماعية الطيبة مع
االخرين داخل وخارج الجامعة.
•

ىنالك تأكيد واضح من لدن الجامعات االىمية عمى امتبلك القيادات اإلدارية فييا خصائص القيادة الريادية السيما
اعداد الرؤية والخيال الواسع نحو المستقبل والمعرفة الواسعة ,االمر الذي ساىم بامتبلك قاعدة جيدة وأساسية
لبلنطبلق نحو االنشطة الريادية وتحديداً في مجال التعميم العالي االىمي.

•

ىنالك اىتمام كبير من لدن الجامعات االىمية بتشجيع منتسبييا باالعتماد عمى القدرات الذاتية والمتمثمة بالقدرات
العقمية التي تتمتع بيا الييئة التعميمية من خبلل التحميل واالستنباط في إيجاد حمول أبتكارية وأبداعية لممشكبلت
القائمة والمستقبمية ،بدال من الحمول التقميدية والجاىزة.

•

تبين ان ىناك اىتمام بعممية تحشيد التابعين السيما التركيز عمى ايجاد الميام المناسبة وتييئة وتوظيف المجموعة
المبلئمة من الخصائص والتي ىي قادرة عمى أيجاد التحول المقصود ،اذ لوحظ ذلك عن طريق وجود قيم ومعتقدات
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وسموكيات أيجابية ،فضبل عن حث التابعين عمى استخدام قدراتيم العقمية ونبذ األساليب غير المجدية لم يؤدي إلى
أحداث تطور وتحسين في األداء االبتكاري لدى العاممين عبر طرح افكار واساليب واجراءات عمل تطبيقية .
•

لوحظ ان لمقيادة الريادية بأبعادىا) صياغة السيناريو ،تحشيد التابعين (تاثيرﴽ واضحﹰا عمى االداء االبتكاري اذ ان
توفر مستويات عالية من االقيادة الريادية يولد الكثير من الحمول االصمية والمبتكرة وتسيم في تحسين االفكار
وتحقيق االبتكار المؤسسي عن طريق توفير القيادة المحفزة عمى االبداع والتغيير.

•

القادة الرياديون بما يتمتعون بو من خصائص شخصية إيجابية مثل القيم والتوجيات وتحفيز االخرين ليم دور
اساسي في دعم جيود العاممين في سبيل التخمي عن العادات القديمة في التفكير ليكونوا ذوو اداء ابداعي وابتكاري

• التوصيات
• يتعين عمى الجامعات االىمية التأكيد عمى ضرورة احداث التغيير عن طريق تطوير برامج جديدة كفيمة بمعالجة المشاكل
والقضايا التي من الممكن ان تواجييا الجامعات في المستقبل.
• يتعين عمى الجامعات االىمية بذل جيد مضاعف من اجل ترسيخ مبدأ االلتزام بالتوجيات والمعايير والقواعد الجامعية
االمر الذي بدوره يؤدي الى تحقيق التكامل بين منتسبي الجامعة وبين مواردىا المختمفة.
• يتعين عمى الجامعات االىمية ايبلء المزيد من االىتمام بتحشيد تابعييا نحو اداء االعمال بفاعمية وكفاءة عالية االمر
الذي يؤدي بدوره الى اسيام العاممين بااللتزام بالتوجيات والمعايير والقواعد التي تحث الجامعات عمى االلتزام بيا.
• ضرورة تاكيد الجامعات االىمية عمى استحداث طرائق واساليب كفيمة بتطوير منتسبييا تحدد بدقة السيما( أعبلنا
المكافآت ،االستعراض لممبدعين في لوحات الشرف )االمر الذي يسيم في تحفيز المنتسبين عمى طرح افكار ابداعية
بكل حرية وشفافية عالية.
• ضرورة قيام الجامعات االىمية عمى اتاحة الفرص امام منتسبييا في المشاركة بمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجو
ىذه الجامعات ,باإلفادة من المنتسبين كمصدر جيد لؤلفكار االبتكارية واالبداعية.
• ضرورة اىتمام الجامعات االىمية بالمزيد من التركيز عمى تبني سمات وخصائص تؤكد عمى اإلليام والتحفيز وشحذ
اليمم ومنح الثقة بالحمول والمستقبل بجانب الخصائص التي يتصف بيا الرياديين من تحمل المخاطرة واالستباقيو
واإلبداع .
•

يتعين عمى الجامعات االىمية ايبلء المزيد من التأكيد عمى تحفيز العاممين ومنح االليام والدافع نحو إيجاد وتوليد
افكار وأساليب عمل أبداعية وابتكارية  ،االمر الذي ينعكس عمى األداء المتحقق عمى مستوى الجامعة.

•

ضرورة توفير قاعدة المعمومات وبشكل كافي لجميع منتسبي الجامعات وبكل شفافية ألداء الميام الوظيفية التقميدية،
السيما ما يتصل بطرح االفكار واساليب العمل القادرة عمى أحداث تغيرات ابداعية وابتكارية عمى مستوى األداء.

•

يتعين عمى الجامعات االىمية توفير مناخ تنظيمي قائم عمى الثقة المتبادلة وروح التعاون ,عن طريق تييئة االجواء
المادية واالعتيادية الخاصة بالقاعات الدراسية او مستمزمات العممية التعميمية وما يتصل بترقيات التدريس فييا .

• يتعين عمى الجامعات االىمية االىتمام بتوفير جداول زمنية من اجل تقديم افكار ابتكارية وتعميمية عن طريق توجيو
أىتمام القيادين نحو تخصيص المزيد من الوقت لتطوير العبلقات مع المجتمع والحكومة والمنظمات غير الحكومية.
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استمارة استبيان
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة القادسية/كمية االدارة واالقتصاد
قسم ادارة االعمال/الدراسات العميا/الماجستير
م /استبانة
تحية طيبة...
تيدف االستبانة التي بين أيديكم لمحصول عمى البيانات التي تستخدم في أنجاز البحث الموسوم( تأثير القيادة
الريادية عمى االداء االبتكاري :دراسة تطبيقية في في عدد من الكميات االىمية في محافظات الفرات االوسط/العراق )وىو
جزء من متطمبات نيل شيادة الماجستير في تخصص ادارة االعمال ,وبما انكم المعنيون باألمر ,ولكونكم االقدر من غيركم
,نرجو منكم االجابة عمى فقراتيا بكل دقة وموضوعية .وارجو التفضل بقراءة المبلحظات االتيــة:
•

ان إجاباتكم سوف تستخدم ألغراض البحث العممي حص ار.

•

رأيكم الموضوعي الدقيق ىو المطموب ,أذ ليس ىناك اجابات صحيحة أو خاطئة.

• ستجد امام كل فقرة ) (5بدائل تتراوح بين( اتفق تمامـا ,اتفق ,أتفق الى ِ
حد ما ,ال اتفق ,ال اتفق اطبلقاً ) ,نرجو منكم
وضع عبلمة ) √ ( امام واحدة منيـا والتي تعبر عن وجية نظركـم.
•

نرجو االجابة عمى جميع اسئمة االستمارة.
•

الباحثة عمى استعداد تام لئلجابة عن استفساراتكم حول عبارات االستبانة ,وسيكون بينكم وقت ما

تشاؤون.
مع خالص شكرنا وتقديرنا لتعاونكم معنا متمنين لكم دوام التوفيق ,ولكمياتكم التوفيق والنجاح.
 .1المقب العممي :
 .2المؤىل العممي) الشيادة (
 .3التخصص العام :
 .4التخصص الدقيق :
 .5سنوات الخدمة الوظيفية في الكمية:
 .6العمر:
 .7الجنس:
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 .8الحالة االجتماعية:

المحور االول :القيادة الريادية
ال عن تحفيز وشحذ ىمم
القيادة الريادية :ىي القيادة القادرة عمى صياغة السيناريو القادر عمى استشراف المستقبل ،فض ً
العاممين باتجاه استثمار الفرص وتقديم سمع وخدمات إبداعية.
•

صياغة السيناريو :بعد يتعمق بتغيير أوضاع العمل في المنظمة من خالل استثمار أو تحديد الفرص عند
ظيورىا .وىناك ثالث أدوار مميزة لمتعبئة التحويمية.
مقياس االستجابة
الفقرات

ت

أتفق

أتفق

تماما
1

ذو رؤية وخيال واسع تجاه المستقبل.

2

يضع اىداف طموحة.

3

يضع معايير اداء عالية.

4

يعمل بجد.

5

يتمتع بالمعرفة الواسعة.

6

يمتمك معمومات بخصوص العمل.

7

ذو امكانية حدسية عالية.

8

يتوقع االحداث المستقبمية الممكنة.

9

يغرس الثقة في نفوس الخرين من خبلل أظيار الثقة بيم.

10

يتمتع بميارة في بناء العبلقات مع االخرين

11

يمتاز بالفصاحة ودقة التعبير.

12

قادر عمى التفاوض بفاعمية.

13

قادر عمى عقد الصفقات مع االخرين وبنتائج جيدة.

14

لو القدرة فذة (فريدة )عمى اقناع االخرين بوجية نظره.

15

يغرس الشجاعة في نفوس االخرين.

16

يبث االمل من خبلل تجديد (التأكيد )االىداف وتقديم النصيحة.

اتفق الى

ال أتفق

حد ما

ال أتفق
اطالقا

 -2تحشيد العاممين :وذلك بإيجاد الميام وتييئة وتوظيف المجموعة المالئمة من الخصائص والتي ىي قادرة عمى
التأثير في التحول المقصود.
مقياس االستجابة
الفقرات

ت

أتفق

تماما
17

يبث الحياة في مشاعر ومعتقدات وقيم وسموكيات االخرين.

18

يميم االخرين لدفعيم نحو العمل بجد.

19

يبدي مشاعر ايجابية قوية نحو العمل.

20

لو القدرة عمى اقناع اعضاء المجموعة بالعمل معاً.

21

يبحث عن تحسين االداء بشكل مستمر.
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تحقق التكامل بين االفراد او االشياء عمى نحو متماسك.
يشجع االخرين عمى استعمال عقوليم وتحدي المعتقدات والقوالب النمطية
واالتجاىات الخاصة باآلخرين.
متفائل وذو ثقة بالنفس.

المحور الثاني :االداء االبتكاري
االداء االبتكاري :أنتاج وتوليد أفكار ومقترحات جديدة تيدف إلى تحقيق غايات المنظمة وصوال بيا إلى الميزة التنافسية...
مقياس االستجابة
ت

الفقرات

أتفق

تماما
25

يقترح المنتسبين طرائق جديدة لتحقيق الغايات او االىداف.

26

يقدم المنتسبين افكار جديدة وتطبيقية لتطوير االداء.

27

يبحث المنتسبين عن التكنولوجيا والعمميات او االفكار الجديدة لممنتج .

28

يقترح المنتسبين طرائق جديدة لزيادة مستوى الجودة

29

يمثل المنتسبين مصدر جيد لؤلفكار االبتكارية.

30

يشجع المنتسبين بعظيم البعض السيما ابطال االفكار.

31

يطبق المنتسبين االبتكار في العمل عندما تتاح ليم الفرصة.

32

يطور المنتسبين الخطط والجداول الزمنية المناسبة لتنفيذ االفكار الجديدة.

33

غالباً ما يمتمك المنتسبين افكار ابداعية وجديدة.

34

يقدم المنتسبين الحمول االبتكارية .لممشكبلت.

35

غالباً ما لدى المنسبين مدخل جديد لحل المشكبلت.

36

يقترح المنتسبين طرائق جديدة الداء الميام الوظيفية.
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