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 المستخلص

 –لبتنظقمززى  ع دززع ا ق لبةقزع ت ظلبتنظززقي لبدميقزز  ظل  ظل    زال يركز  لبحثززل لبثزعبى قيزز  القززعال قبالز  لن احززع   ززق  لإ   

  لسز   -لبت زيقي ( –لبمرظنز   –لبجزذ ت  –لبثةعف  ظلبةقي ( ظأنمزذج  لبتوزذا لبتنعف زى  ع دزع ا ق لب يوز   –لنفرل  ظلبمهع ل  

وزر ت  ز  لبدزع يق  فزى (  64اطحقةق  فى شزرك  لناازعك كزذ بغ  دزال   ازي ل تقزع  ققنز  لبحثزل لبةازاي  لبم ذنز    ز  ق

لبشززرك  لبمحثذ.زز   لقتمززا لبحثززل قيزز  لبمززنهح لبذ ززوى لبتثيقيززى إنجززعل لبجعنززت لبنظززرة ظلبتطحقةززى  امثيزز  أ لت لبحثززل 

بجمع لبحقعنع  ظكشف نتعئح لبحثل ظاثيقيهع ظل تحع  فرضقعاه   عسزتدال  لنسزعبقت لناازعئق   لنستحعن  اقعغ  لستمع ت 

ظجا قبالز  ل احزع  جل   نبز  لاازعئق   -  فضبً ق  لبمةع ب  لبشداق   أهي لنستنتعجع :SPSSظلبريعضق  ظ رنع ح 

لبتنظقمى ظلبتوذا لبتنظقمى ظهذل ياك قي  لهتمع  لن ل ت  عبدع يق  ظاشجقدهي قي  اةزايي لف زع  جايزات   ال  دنذي   ق  لإ

بزايهي  مزع يثزرة لبدحزرت ظلبمدرفز  ظل  لن لبمنظمزى لبمتمقز   يدزا لبتوزذا لبتنعف زى  دقزع ل  همزع بتثايزا   زال  مع يد ل لإ

لبتعكقززا قيزز   -ل ززرل لبتذ ززقع : لبمنظمززع  لبنعجثزز  لبمدتيوزز   نززه لنسززعال لبززذة ااززعج  نززه لنسززترلاقجق  لبتنعف ززق   

 -ظلبتطززذير لبتنظقمززى   ززال  ت ظلبدحززرت ظلن ت ززع  ظلإلبمثعفظزز  قيزز   أال لبمززعك لبحشززرة لبززذة يت ززي  عبمدرفزز  ظلبمهززع

  ضرظ ت اذسقع الا ل  لبشرك  قي  امعي  ل ت ع لاهع    لبتةيقا بقجديهع لن ا ذن  يع ي  ظ حاق   

 

 لبتنظقمى  أنمذج  لبتوذا لبتنعف ى   ال لإ الكلمات المفتاحية :

 

 

Organizational Innovation  and its Relationship to the Competitive Excellence Model 

An Applied Research of the Opinions of a Sample of Workers in the Communications 

Company Korek / Baghdad 

Assist. Lec. Hussein Oleiwi Kahiyah1   ,    Dr. Lec. Naseer Mohammed Azaal2 

 

 

Abstract 

   The current research focuses on measuring the correlation between organizational 

creativity with its dimensions (leadership and organization - process and tools - people and 

skills - culture and values) and the competitive excellence model with its dimensions (cost - 

quality - flexibility - delivery) - an applied study in the communication company cork / 

baghdad. The purposeful research sample, consisting of (64) employees of the company 

under study, was selected. The research relied on the descriptive analytical m 

Organizational innovation  and its relationship to the competitive excellence model an 

method to accomplish the theoretical and practical side. The research tool consisted of 

formulating a questionnaire to collect data, reveal the results of the research, analyze them 

and test its hypotheses, using statistical and mathematical methods and the spss program, as 

well as personal interviews The most important conclusions: - there is a statistically 

significant correlation between organizational creativity and organizational excellence, and 

this indicates the administration's interest in workers and encouraging them to present new 

ideas in a way that enhances their creativity in a way that enriches experience, knowledge 

and outstanding organizational performance. Competitive superiority is an important 

criterion for determining the various successful organizations because it is the basis from 

which the competitive strategy is formulated. The most prominent recommendations: - 

emphasis on preserving human capital that is characterized by knowledge, skill, experience, 

innovation, creativity and organizational development. - the necessity of expanding the 
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company's capabilities to protect its innovations from imitation in order to make it be 

pioneering and innovative. 

  

Keywords : Organizational innovation , competitive excellence model 

 

 

   Introduction : مقدمة

 Organizational)لبتنظقمزززززى   زززززال إ ع لنهتمزززززع   زززززاأ   

Innovation) الايمز    ظزعهرت  زال لإأن قي  لبزرغي  ز   اايثع 

 بذازات ظادعب  لنن عن ظهذ يحزا  ظيحت زر سحثعنهفمنذ     يق هللا 

نهعيززز    زززاأ  نزززذ  زززال  عإ لظ  زززع لبجمعقززز    ب ززز  لنهتمزززع  لبديمزززى

  ئق ع  ذضذقع ى   لبةرن لبمعض لن  دقنقع  ظ الي  لبدم قنقع 

  [1].   فى قيي لبنوس

يع  } : ز  العئز  ظالا جكزر لبةزرآن لب زريي هزذل فةزعك جز    زَمعَظل ي   َزاي  لب َّ

ضي  َ أ ززًرل الََضزز    َظإيَجل  َۖظل أ ينََّمززع أَ أ زز  بَززه   يَة ززذك   فَإ ززذن   ك    ق سززذ ت {فَقَ  

يع  }  (117لبحةززرت  ززَمعَظل ي   َززاي ضي  لب َّ َ أ ززذن   أَنَّزز     َۖظل أ  َظبَززيأ  َظبَززا   بَززه   يَ  

حَ    بَّه   اَ    ز َّ  َظَ يَقَ   ۖ َ عاي ن   ك  ز    َظه زذَ   َۖشزىأ ن    ي      قسزذ ت{َقييزقي   َشزىأ

 جعنحقزززه لإ ل ة ظلبونزززى لبتنظقمزززى   زززال لإيدزززا    (101ل ندزززع  

يدزز ا ضززرظ يعً  زز    ززال  ؤشززرلً جايززالً بةقززعال كوززعنت لبمنظمزز   فعإ

ظكيز ف  نتز ع  قز عك إ  عك أف ع  جايات ظأسعبقت ازؤ ة لبز  إاقل 

  ن زا لن يتزقة    فعبةعئزا لنسزترلاقجىظل ئ    لظ لسزهع ع   ضزعف 

 ذظقوتزه ظ جزعك قميزه بمثعظبز  لبذالزذه  ذجزه  اديققلبذة   ال بإل

ظلبنجزع  ظلبحةزعن لبمرغز ذب  لب هزذلنلبمنعف ق  ظ زذنً لبز  اعبز  

امث  نتقجز    زتمرت   ال    كذن قميق  لإ لنطبالعبيمنظم   ظجبك 

   لبتزززى اثزززال فزززى لبحقئززز   عبن زززح  بيتطزززذ ل  ل سعسزززق  ظلبثعنذيززز

هزززذ  يزززق أظ احنزززى  نتجزززع    زززا ع     زززال ظلإ ]2[ لبدع جقززز 

ليضزع   زال ظقزره لإ  ]3[ جايات  عبمنظمز  إجرلنل قميقع   لظ 

  ]4[ظلبوريات  اطذير  دض لنشقعن لبجايات  عنه قميق 

قحززع ت قزز  إجززرلنل  اززؤ ة إبزز  إنتززع  لبوززر  أظ ج م عقزز     ززال لإ

ظهززذ يةززذ  قيزز     ف ززع  جايززات   وقزز ات بيمنظمزز  تلبدمزز  لبا دقزز ر

.ب.  قنع ر أسعسق  هى : لبمهزع ل  ل سعسزق   ق ثز  لبمديذ زع  

قلبةز ا ل    زال ل سعسق  لبمطيذ     لن لبنش ع (  ظلبةا ت قي  لإ

لبدع زز  لبتززى نثتعجهززع بتنمقزز  أف ززع  جايززات( .ززي لبثززذلف  لبال يقزز  

لبمذجززذ ت فززى لبنشززع  جلاززه ق ثزز   غحزز  لبدززع يق    لن ل قمززعك 

ظيتطيت لبتوذا فى  قئ  لنقمعك    لبمنظمع  أن    ]5[ق (  القلإ

قيزز  امعيزز   ا ززذن  يع يزز  ظ حاقزز    فضززب قزز  اذسززقع الززا لاهع

    زبك لبمنتجزع  لبجايزات    ال ل ت ع لاهع    لبتةيقا   ظيةعال لإ

 لست شزعهبك ق    ظجبتطذيرهع القعسع  عبمنعف ق  لبمطيذب ظلبذال 

 أقمزززعك لبمنعف زززق  ظ الع ززز  لبوزززرل لبجايزززات   ظالقزززعال ظل تحزززع 

 ,]6[ظأظضززع  لب ززذا   ظلبدمزز   نظززع   ديذ ززع  ل ل يزز   تطززذ  

ظشها   راي  لبثمعنقنع  ظهذ   نزعهح ف ريز  ظانظقمقز  ظفي زوق  

لبتنظقمزى    ع ز    زال ق    أنذل  جايات    لبتو قر  موهذ  لإ

 Druckerأ رلهي لبمنعف      مع  فع كثقرل    لبديمعن  لشتال  ع 

&porter  بزه  لسزترلاقجق ظ سزي   ال لبتو قر فى  قي إ ل ت لإ إب 

هززافهع اثةقززق  قزز ت   ززال بإل لسززترلاقجق  رسززي  هي أهتمززعظأظبززذل 

 لبمحاق  قيز  لبازدقا لبمثيزى ظلإاليقمزى ظلبزاظبى بيمنظم انعف ق  

]7[       

 

 األول لمبحثا

 Research Methodology:  منهجية البحث

 :  Research Problem مشكلة البحثأوالً: 

  زززال قبالزز  لن احززع   ززق  لإ لبحثززل فززى القززعال  اتمثززذ   شزز ي

  لسزز  اطحقةقزز  فززى شززرك   لبتنظقمززى ظأنمززذج  لبتوززذا لبتنعف ززى

 اتطيزت  قئز  لنقمزعك لبشزرك  دزال    غ ببااعن  لبم زتةي  كذ ب

أن ا ذن  يع ي  ظ حاقز    فضزب قز  اذسزقع الزا لاهع قيز  امعيز  

ظلبذالز   لبمنتجزع   ز   زبك  زال لإل ت ع لاهع    لبتةيقزا  ظيةزعال 

    عبمنعف ق  شرك  بتطذيرهع القعسعلب    لبمطيذب

فززى اث ززق  لبظززرظه لنالتاززع ي   لبدناززر لبرئق ززى  ززال يدززا لإظ

لباظك لبمتةا ز  ظلبنع قز  فضزب قز  كذنزه لبدع ز      ظلنجتمعقق  ب 

 ز    ل هي بضزمعن نجزع  لبطذيز  لن زا بمدتيزف لنزذل  لبمنظمزع 

 –لبمرظنززز  –لبجزززذ ت –ق لب يوززز   ع دزززع ا لبتوزززذا لبتنعف زززى  زززبك

لب ب  لنسعسى بمذلجه  اثايع  لب زذا ظلبحقئز    ذ وه  لبت يقي(

لبازززريث  لبتنعف زززق  قززز   ريزززق القزززع  لبشزززرك   تطزززذير  درفتهزززع 

  ظلبضمنق  ب يع ت الا اهع بتيحق  لاتقعجع  لب  عئ  اعضرل ظ  تةحب

لبحثل     زبك لبت زعتن    ظ نعن قي   ع اةا  يم   اع قر  ش ي

 :  اقلآل

 

فزى اد يز  لبتنظقمزى   ال لإ ق   قبال  لن احع   حقد  عهى   1

  ؟باى شرك  لنااعن  كذ ب لبتوذا لبتنعف ى

ق  ز  ق  لبمتمثي لبتنظقمى  ال ل دع  لإ    دا  اى اع.قر ك    ع  2

 –ظلبمهزع ل    لنفزرل  –لبدميقز  ظل  ظل   –لبةقع ت ظلبتنظقي 

فزى   إيدع اأنمذج  لبتوذا لبتنعف ى ( فى اد ي  لبثةعف  ظلبةقي (

 شرك  لنااعك كذ ب  
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 : Importance of the Researchأهميه البحثثانياً: 

كذنهززع ادززا   ظلبتثيقيقزز  لبحثززل فززى  زابذناهع لبو ريزز  أهمقزز اتج زا 

 لبتنظقمزى  زال لإلبتى نعالش   ذضزذقى   ل تال ل بيا لسع  لب ع ة

  امثز  إازاى لإسزهع ع  لبو ريزز ظلبتزى  لبتوزذا لبتنعف زىظلنمزذج  

  لبدع  لإ ل تظاذفر  رجدعً إضعفقعً  تدااع فى قيذ    ظلبذ وق

فضززب قزز   لبتنظقمززى  ززال لإيززتي اج ززقا   ثقززل ل قمززعك  ظإ ل ت

 لبحعاثززعنظلبتززى يززرظ  ,  فززى لبحقئزز  إبزز  لبنززذلاى لبتطحقةقزز لا ززعقه

أنمزذج  لبتوزذا لبتنعف زى فزى ظ  لبتنظقمى  ال لإ  ق  بةقعال لبدبال 

  ببااعن شرك  كذ ب 

 

 :Objective of the Research أهداف البحثثالثاً: 

 :اق ي د  لبحثل لب  اثةقق ل هاله لآل 

أنمزذج     عهقزظ تلب زعئا لبتنظقمزى  ال لإ  لبتدره قي   عهق  1

  لبتوذا لبتنظقمى 

ظأنمذج  لبتوزذا  لبتنظقمى  ال لإ ق    احع القعال قبالع  لن  2

   عبحثل ببااعن شرك  كذ ب فى  لبتنعف ى

  زال  زق  لإاامقي نمذج  فرضزى يذضزع قبالزع  لن احزع    3

شززرك  لنااززعن   فززى ظأنمززذج  لبتوززذا لبتنعف ززى لبتنظقمززى

   لبحثل  ظ يثعكى إش عبق كذ ب غ  دال 

ظضع لنستنتعجع  ظلبتذ زقع  بهزذا لبحثزل لبتطحقةزى بق زذن   4

     نطيةع با لسع  ظأ ثعل   تةحيق

 

 :Research Model البحث نموذجإرابعاً: 

  ززال لإلبمتدقززر لبم ززتة   يت ززذن لنمززذج  لبحثززل  زز   تدقززري ق 

 –لبدميقز  ظل  ظل   –ق لبةقع ت ظلبتنظزقي ق  ع دع البمتمث   لبتنظقمى

لبتزززع ع لبمتمثززز  لبمتدقزززر ظ (لبثةعفززز  ظلبةزززقي ( –لنفزززرل  ظلبمهزززع ل  

 –لبمرظنزز   – لبجززذ ت –ق لب يوز   ظل دززع ا لبتوززذا لبتنعف زى  زعنمذج 

  ( ظقي  لبنثذ لآلاى:1لبم تمات     بك لبجاظك ق(  لبت يقي

 

 ]8[  التفوق التنافسيالتنظيمي و بداع( اإل1جدول )

 أنموذج التفوق التنافسي Organizational Innovation التنظيمي بداعاإل
Competitive 

Excellence Model 

 Cost لب يو  Leader &organization  لبةقع ت ظلبتنظقي

 Quality لبجذ ت Processes &tools  لبدميقع  ظلن ظل 

 Flexibility لبمرظن  People & skill  لنفرل  ظلبجمعقع 

 Delivery لبت يقي Culture& values  لبثةعف  ظلبةقي

Source: Loewe, Pierre, Dominiquini (2006),"Overcoming the barriers to effective innovation", Strategy & 

Leadership, Vol. 34 Iss: 1 pp. 24 – 3.  

يجمززع  اةززايي أنمززذج  لبحثززل ل فترلضززى لبززذةلهززتي لبحعاثززعن فززى 

  لآلاى: (1لبش   ق فىكمع ظلبثعنذي   تدقرل  لبحثل لبثعبى لبرئق   

 

 ني( أنموذج البحث من اعداد الباحث1شكل )
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 :Research Hypothesisالبحث :  فرضياتخامساً: 

فى إ ع   ش ي  ظ  ع  هذل لبحثل ظ نعنلً قي  لبم ذنع  ل سعسق   

بإل ع  لبنظرة ظفى .نعيع اثةقق ل هزاله امهقزال ن تحزع   زثتهع 

 ازززقعغتهع ظ يم ززز   لبحعاثزززعنأظ  طئهزززع إاازززعئقع ظ يعضزززقع  الزززع  

 لبتدحقر قنهع ظهى:

جل   نب  إاازعئق   اذجا قبال  ل احع  الفرضية الرئيسة للبحث:

ظلنمذج  لبتوذا لبتنعف ى ظفةعً آل لن ققنز    ال    ق  أ دع  لإ دنذي

وقد انبثقت من    دال " غ    لبدع يق  فى شرك  كذ ب ببااعن 

 هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتية:

جل   نبزز   اذجززا قبالزز  ل احززع  -:الفرضييية الفرعييية األوليي   1

نمذج  لبتوذا لبتنعف ى ظفةعً إااعئق   دنذي   ق  لبةقع ت ظلبتنظقي ظل

  دال "  غ آل لن ققن     لبدع يق  فى شرك  كذ ب ببااعن 

جل   نبزز   اذجززا قبالزز  ل احززع  -:الفرضييية الفرعييية الثانييية  2

إااعئق   دنذي   ق  لبدميقع  ظل  ظل  ظ لنمذج  لبتوذا لبتنعف ى 

  دال " غ ظفةعً آل لن ققن     لبدع يق  فى شرك  كذ ب ببااعن 

جل   نبزز   اذجززا قبالزز  ل احززع  -الفرضييية الفرعييية الثالثيية:  3

ظلنمزذج  لبتوزذا لبتنعف زى  إااعئق   دنذي   ق  ل فرل  ظلبمهع ل 

 غ ظفةزززعً آل لن ققنززز   ززز  لبدزززع يق  فزززى شزززرك  كزززذ ب بباازززعن 

  دال " 

جل   نبزز   اذجززا قبالزز  ل احززع  الفرضييية الفرعييية الرابعيية:  4

لبثةعفز  ظلبةزقي ظلنمزذج  لبتوزذا لبتنعف زى ظفةزعً إااعئق   دنذي   ق  

  دال "  غ آل لن ققن     لبدع يق  فى شرك  كذ ب ببااعن 

 

 :The approach of the Research :منهج البحثسادساً: 

قلبمززنهح  لبحعاثززعنلقتمززا    تدقرلاززه  ظفةززعً  هززاله لبحثززل ظ حقدزز 

لبمديذ زع  بذ زف بتثيقيى( لبذة ن يةف قنزا ازا جمزع للبذ وى 

  إنمززع يدمززا إبزز  اثيقيهززع ظكشززف لبدبالززع   ززق  أ دع هززع  تلبظززعهر

ظلبذ ززذك إبز  لبنتززعئح   ظلبحثززل لبمقالنقز  ظإنجزعل لبحثززل لبنظريز

ظاثيقيهززع ظ نعالشززتهع ظل تحززع  فرضززقعاهع  بيتذ زز  إبزز  لبززانن  

 بهع قلنستنتعجع  ظلبتذ قع (   لبتطحقةق

 

 :Limits of the Researchحدود البحث :  سابعاً:

ازززي اطحقزززق (  Place Bounded) لبثزززاظ  لبم عنقززز    1

  لبحثل لبثعبى فى لبشرك  كذ ب ببااعن  غ  دال 

ازززي لنجزززعل (  Time Bounded)لبثزززاظ  لب  عنقززز    2

 2022غ3غ1 -2021غ9غ1لبحثل بيوترت    

 

 

 Data and أدوات جمييييب البيانييييات والمعلوميييياتثامنيييياً: 

Information Gathering Tools : 

 قي  لب تت  لبحثذل  لننترنق    لبجعنت لبنظرةلقتما فى لنجعل 

  ذ زوهع لنسزتحعن اازمقي لبتطحقةى لقتما قيز  لبجعنت  لنجعلظفى 

لسززتنع لً    ززمم  لنسززتحعن أ لا لبحثززل بجمززع لبحقعنززع  ظلبمديذ ززع 

فززى لبحثززذل ظلبا لسززع  لب ززع ة  ظلبتززى اززي  تلبزز  لبمةززعيقس لبجززعه 

اطذيرهززع  ززع  ذضززذ  لبحثززل  ظلبتززى قززاب   دززض لبشززىن  مززع 

  ظلبورققززز  أال زززع هع ظ تدقرلاهزززع لبرئق زززظ   تطيحعازززهيتنعسزززت  زززع 

ن  لسزتحع أ ضزد  ظبةا  لبشداق  ظلبمةع ب    تظلبمةعيقس لبمدتما

 ز  ظلل ت لبتديزقي لبدزعبى  أفعض لستعجت    الح   لبتث قي لب  لبحثل

  ظلبجع د  لبتةنق  لبذسط  

 

 Community and Sampleمجتميب وعينية البحيث تاسيعاً: 

Research:  

لبمدعينز  فزى  تظازا -اي ل تقع  لبمجتمع لنااعئى  ذضذ  لبحثزل

 دززال  أ ززع ققنززه لبحثززل اززي ل تقع هززع  زز   غشززرك  لااززعن  كززذ ب

 قلبدمايززز ( لبدقنززز  لبةازززاي لبمجتمزززع لناازززعئى بيحثزززل  طريةززز  

Purposive Sample ع تقزع  ظازال  لبدقنز   لبحعاثزعنيةزذ   إج 

 ا ذن الريح      تذسط لبمجتمع  عبن ح  لب   ع ق  لظ  و   دقن 

(  وززر ت   ذنزز   زز  لبدززع يق  فززى 100جأ شززمي  هززذا لبدقنزز  ق إ]9[

 شرك  كذ ب ببااعن  غ  دال 

 

 االطار الفكري للبحث 

 الثاني بحثالم

 التنظيمي والتفوق التنافسي بداعاإل

 التنظيمي بداعالمحور األول: اإل

 : Organizational innovationالتنظيمي  بداعاإل :أوال 

يثزززقط  :Concept of innovation بيييداعفهيييوم اإلم  1

 زز  لبدمززذض   نززه يدطززى اةززبً ظلسززدعً   شززىن  ززال  وهززذ  لإ

فضزبً قزز  لنززه يدززا ظقززعن بنتززع  ل فززرل  لبمتنززذقق   درفقززعً فززى 

 جل  جًال  دةات ظعهرت  ال لإ فإن لبديمق  لبنعاق  لبمنظم     

 اثايزا فى لبحعاثذن ل تيف ظبهذل ظقايات  تحعين  ظأ دع   ثعظ 

 يدزذ  ظهزذل بزه  ظلضع ظ ثزا  ادريف قي  يتوةذل ظبي  عهقته 

لبتنظقمزى   زال يدا لإ   [10] نو هع ق  القلإ لبظعهرت ادةا إب 

لبدنار لبرئقس فى اث ق  لبظزرظه لنالتازع ي  ظلنجتمعققز  

ظفى ظز   ب عف  لباظك لبادقرت  نهع ظلب حقرت  لبمتةا   ظلبنع ق 

بزاى لبزاظك ظلبمنظمزع  ظلبتدقزرل    زال هذا ل همق   بز اظ  لإ

لبمنظمزع  لبمدع زرت ظن سزقمع لبتدقزرل  فزى  لبثعسم  فى  قئز 
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هق    لبمنعف   ظ تضمنعاهع ظ نهز ع ل سزذلا ظادةزا لاتقعجز ع  

لب  عئ  ظانذقهع  ظالار  ظ ت اقعت لبمنتجزع  ظا زع   ظهزذ  

لبتةعنع   الا غقر    أسزس لبمنعف ز  ظالذلقزاهع ظقز ل لإ  لب 

منظمززع  هزز ذ لبةزز ذت لبتنعف ززق  لببل زز  بتثةزز ق لب  ززال  زز عن لإ

أاززا أهززي لبمتطيحززع    ززال نجعاعاهززع ظ مذجززت  ززع اةززا  يمثزز  لإ

ظلن ت زع    زال  ثقل ي زذن لإ   لبرئق   فى لإ ل ت لبمدع رت

ظلبتدققززر سززمع   مقزز ت بهززع  ظبززذبك لهتمزز  لبا لسززع  لبثايثزز  

ظفزق اذجهزع  جايزات اثمز   قيز  لبتنظقمزى   زال  مذضذ  لإ

ظ وهذ زه قيز  نثزذ  دزعير بمزع   زال  تضمنع  ق    حقدز   لإ

ه ذ ليج ع   را جايات   ال كعن سعئالً الح   قة اي  أظ أال    فعإ

فززى لبتو قززر ظلبززتديي ادقززر قيزز  نثززذ  ئززقس قميقززع  لبمنظمزز  

    [11] ظ درجعاه ع

قيز  ليجزع  ل ف زع   لبةزا تInnovation:  بداعاإل تعريف  2

لسززززتجع   لظ   اعجززززع   ا كزززز لبتززززى الززززا ايحززززى غقززززر لبمعبذفزززز 

  (Innovationظلسززتدا  ق  لكززر(  اززطيع ق  [12]بيوززرل

 مدنعا لبذلسع لكثزر  مزع يدنزى لبتجايزا ظقزع ت  زع   ال  مدن  لإ

 ززززع  وززززعهقي ل ززززرى  ثزززز  لن تززززرل    ززززال لإيديززززط  وهززززذ  

(Invention)  ظلن ت زززززع(Creativity)  ظل قزززززرل لبتث زززززق 

(Improvement) [13]  ظلن ت زع     زال ظا تدم  ادع قر لإ

ظلبديززق كمترل فززع   ظادنززى جمقدززع ظن ت شززىن جايززا غقززر   

لظ لبنظر لب  لنشقعن  طرا جايات  ظهنعب فرظا  زق     عبذه 

فعبدع زز  لبمززعهر هززذ لبززذة يدقززا اشزز ق   ززع   ع ت ظلبمهزز  ززال لإ

فوقززه ل ززعب  ظإضززعف  نذققزز    ززال ل ززع لإ ل تاقززه غقززرا  إاةززعن  

 لش عن قات  نهع:  ال لإ يع ذظيم   لن 

لظ نظريز   لظ  نزتح جايزا (Greativity)ل ت ع  ف زرت جايزات  -أ

 جايات لظ رية  جايات 

 ف زززع  ظ ديذ زززع  ظلسزززعبقت غقزززر  (Synthesis) لبتجمقزززع -ب

  ترل ط  ظاثذييهع لب  ف رت لظ  نتح جايا  

 عسززتدال  ف ززرت جايززات فززى  جززعن    (Extension)لبتذسززع - 

 قايات 

  [14] لظ اةيقزززا اجزززع ب لآل زززري  (Imitation) لنالتحزززعال - 

  ( لآلاى:2كمع ياذ هع لبش   ق  ال ك لإعظيم   اذضقع أش 

 

 ن.يمن اعداد الباحث بداع( مخطط اشكال اإل2)كل ش

 

لبتركق  قي  قعً ظ    بك إ الق ذ وه نعاجعً   ال إيضع لأه ر  ظق  

ه فةززا  الززا ت ذ ززوه   ززال أن لإ قيزز  لنززه   ززال لإ (Smith)قززر 

ادحقر ق  لبةا ت قي  إيجع  قبالع   ق  أشقعن بزي ي زحق لن القز  أن 

( لإاقعن  عف زع  جايزات  أظ  ال قلإ  ظيةاا     [15]  قنهع قبالع 

جايزززات بثززز   أظ إيجزززع   زززال   لبمدرفززز  لبةعئمززز    اركقحززز إقزززع ت 

ظيحثزل فزى لنسزحعب   ظيزا ال   يت عنك  لئمزع   فعبمحا لبمش ب 

قيزز    ززال لإ ظيتدمززق  هززاه ليجززع  لبذسززعئ  لنفضزز   ظن يةتاززر

فهذ  رية  فى  لبمنظم  لب حقرت    يتدالهع لب  لبمنظمع  ل  در 

   [16] لبتو قر أظ لبثقعت

هذ احنى ف رت جايات أظ سزيذب جايزا   ال ن لإأإب    Daft ظلشع  

لبتزى ا ةزا   بانعق  لبشرك  أظ سذالهع أظ  قئتهع لبدع   ظادزا لبشزرك 

حاق   ,هذ  يق لظ احنزى  نتجزع   ال ظلإ   [17]  نتح جايا  عنهع   

ظقززره   [18] جايززات  عبمنظمزز  ظإجززرلنل   قميقززع    ززا ع 

 ليضززززع  عنززززه قميقزززز  اطززززذير  دززززض لنشززززقعن لبجايززززات  ززززال لإ

(: فهذ " لبدميقع  لبتزى ازؤ ة لبز  Roffinsظقنا ق  [19]ظلبوريات

ظإ رلجهع     بك  نتذ  ظ ا    وقات لظ  رلئزق  ز   يق ف رت 

يدنزى اطحقزق بكف زع    زال اقزل لن لإ  [21]  [20]لبدميقزع  "   

لبجايززات   ظهززذ ليضززع  يززق ل ف ززع  لبجايززات ظلسززتثمع هع فززى سززا 

هززذ لاجززعا لبمنظمزز   لبتنظقمززى  ززال ظلإ  [22] ظلشززحع  لبثعجززع 

بتطذير  نتجع  ظ ا ع  جايات أظ  ث ن  غ ظنجعاهع فى اةايي ايك 

   لب ززع ق ظ زز  لبدززرض .[23] لبمنتجززع  غ لبدززا ع  إبزز  لب ززذا
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 حت رت  لب  لستدال  ف رت جاياتهذ لبتذ     ال لإ لبحعاله يدر  

  لظ  ا   جايااا هي فى اطذير  نتح 

 

 : بداعلإل أخرى مفاهيم اساسيةثانيا: 

بكف زززع   لبتطحقزززق لبنزززعجعه لن ت زززع   عنزززه " يدزززرَّ :  لن ت زززع   1

  [24] "فى أااى لبمنظمع  ق  القلإ

 تثذييهزع   ه  عنه " اذبقا ف رت جايزات ظانوقزذهعفقدرَّ   ال أ ع لإ  2

   اعبتهع لبمثعبق  لب  ظلالزع  ذ زوه  نتزذ  لظ قميقز  جايزات لظ 

اززؤ ة لبزز  لبنمززذ ظليززع ت سززرق  لبتنوقززذ ظاذبقززا    ا زز  جايززات

أ ززع   ل   ززع  "  أة لنززه قززا لن ت ززع   جززر  اذبقززا شززىن جايززا

هززذ قيزز  فهززذ قيزز  لبم ززتذى لبتنطقمززى ل ززع لن ت ززع  ف  ززال لإ

   [25] لبم تذى لبور ة

ق ززس   : ظهززذ ل ت ززع   ةاززذ  هززع ه(Invention)لن تززرل    3

فززه  وعجئزز    ظقر   لستشززرلالق لبززذة ينطززذة قيزز  بمثزز    ززال لإ

(  زز  "ف ززرت WIPOالززعنذن لبمنظمزز  لبدعبمقزز  بيمي قزز  لبو ريزز  ق

  زال بمشز ي   دقنز "  قنمزع لإبقهع  دتزر  ظانزتح ازبً إيتذ   

يدنززى القززع  لبمنظمزز   إنتززع  لب ززيع  أظ اةززايي  ززا ع   أظ لقتمززع  

 & Crawfordظيززززرى ق   رلئزززق بزززي ي ززززحق لقتمع هزززع

Benedetto لن لبمايري  يداظن لن ترل  "لبحدا لبمتور  فزى )

لبش   ظلباقعغ  ظاذظقف ل شقعن"  ظ يع ذ ظالتع الاقرل   قنمع 

 تززرل  إبزز   نززتح  ظالززا يع ززذ ظالتززع  ززذيب   يثززذك لن  ززال لإ

  زززال   ظلن لإ زززال ظنزززرى أن لن تزززرل  جززز ن  ززز  قميقززز  لإ

لإ ترلقزى يتديزق  تةزايي   زال لإ ظ ل ترل  فى  راي  لبتطحقق

  [25] أسعبقت جايات

: هززذ أة ادززاي   ززدقرلً كززعن أ  Improvement) لبتث ززق    4

 ظي هي فزى اثةقزق كحقرلً يم   أن يضقف القم  بيدميق  أظ لبمنتح

فزقم    ( Innovation )  زال أ زع لإ  [27] قز ت فزى لب زذا 

ظسززقي    نظززع    قميقزز      ززعب     أي زز ظ ززوه قيزز  لنززه احنززى 

ع   زالق رنع  ح    نتح أظ  ا    جايات بيمنظم   ظ لبمنزتح ظلإ

لبت نذبذجق   ع از لك لبمازع   لبرئق زق  بتث زق  ل  لن ظ قز ت 

 .لبةطع  لبدعلانعف ق  بشركع  

لجن  زز  لبذظززعئف ل سعسززق  لبتززى يجززت لن ادتنززى  هززع   ززال فعإ     

ظلبتززى يجززت لن اضززع بهززع أهززالفهع فززى لبمززايق  لبةاززقر   لإ ل ت 

ظاهقئز  لبجزذ   ظلن اتثم  لبم ؤظبق  ق  اذفقر فر تهع  ظلبطذي  

ظقيقهزع لن اديزي   ظاذفقر لبثزذلف  ظلبتةزاير بينزعجثق  فقهزع   لبمبئي

هزذل  كقف اا ح لبمذهح  لبدبال  فى لبتنظقي ظاذجههع لاجعهعً  ثا لً 

لبمنظمى ظلبتدققر لبمنظمز  ظفةزع بمدقزع    ال ظيم   لبتمقق   ق  لإ

يدززا لبتدققززر احنقززع بو ززرت جايززات لظ سززيذب جايززا  عبن ززح   إج  لبجززات 

يذب جايزا قحع ت ق  احنى ف رت لظ سز  ال فى اق  لن لإ  بيمنظم  

   [28] قي  الطع  لبدم  لظ سذا لبمنظم  لظ  قئتهع لبدع  

 

 Systemic innovation: يية التنظيمييةبداعالقيدرات اإلثالثيا: 

capability  : ادريززف لبةززا ل  لبتنظقمقزز Definitions of 

organizational capabilities : لبةا ل  لبتنظقمق  اتديق  ةا ت

أنززذل   دتيوزز   زز  لبمززذل     ظ ع زز  لبمنظمزز  قيزز  لبجمززع  ززق  

   زز  أجزز   يززق ثززا ت بيشززرك  لبمتج ززات فززى  ذظوقهززعلبمدرفزز  لبم

ال   بيمقزز ت  ززذل   جايززات لبتززى ام زز  لبشززركع  قيزز  اثةقززق لسززت

  زال لب ثقزر  ز  لبمزال   بمدعبجز  لإ   [29]ي لبتنعف ق  لبدع    ه

  كمززع أن  فززى لبمنظمزز   ززال كعنزز  فةززط قززرض ظلضززع بمشززعك  لإ

 ت ي   نعجع   هذ فى اعج  لبز  نهزح نظزع ى  إ ال لبذ ذك لب  

لبتنظزقي  -  زال بودعبقز  لإ ل سحعب لبجذ ي  لبمترل طز  يتنعظك جمقع

؛لبدميقززع  ظل  ظل    لنفززرل  ظلبمهززع ل    ظ لبثةعفزز  ظلبةززقي لنظززر 

  (2قلبش   

 

 

 النظامية بداعالمفاتيح األربعة لفاعلية اإل( 3الشكل )

Source: Loewe ,Pierre & Dominiquini, Jennifer :(2006), Overcoming The barriers to effective innovation ; 

vol. 34; No. 1; pp. 24-31; Emerald Group Limited : 26. 
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ً  القظسنتنعظك لبةا ل  لإ  ز  لبتوازق  ىن قيز  ازات ظ شز  قز  كزب 

 ة:آكعن

:  Leader Ship& Organization التنظيييمالقيييادو و  1

لبةقززع ت  عهتمززع  كحقززر فززى أظسززع  لنقمززعك     ذضززذ   ظززيث

 جال بيمنظمز    ظجبزك  ن بيةقزع ت  هي لبةقع ت قيمع لن  ذضذ 

  ينع ق قع فى اوعق  ل فرل  ظلبمنظمع    ظادره لبةقع ت اع.قرل

 بدزرض اثةقزق جمعقز  فزر  أظ  عنهع قميق  لبتزع.قر فزى أنشزط 

  [30] فى ظره  ثا   دق  هاه

هع لآلبقزع  ذ وايدت لبتنظقمع   ظ ل لسعسقع فى لبثقعت لبمدع رت  

لبتى يتي     ببهع اثةقق  دتيزف لنهزاله لب قعسزق  ظلنالتازع ي  

ظلبتنظقمززززع  كقعنززززع   ظلنجتمعققزززز  ظاتزززز  لنهززززاله لبدع زززز   

ظازراحط  لجتمعقق  هع ف  ظلضث  لبمدعبي ظادمز  قيز  لسزعال  لئزي  

همع  دنز  قلج لن كي نظري  لبتنظقي  عب يذب لبتنظقمى  ا ج  كحقرت  

     عبطرية  لبتى يتي  هع اثةقق لنهاله لبتنظقمق    وعنت ظفعقيق 

 الززززعك:   processes &Tools: العمليييييات واالدوات  2

"(Loewe) فى لبدايا    لبشركع  لبتى قمينع  دهع نثز   زع

 ب   لبمنظمز  ن ازذفر بنزع لبدميقزع  ظلن ظل  لببل ز   ال لإ

لبتززى نثتعجهززع بتثةقززق لبنجززع "  شززركع  أ ززرى جهحزز  إبزز  

لسعبقت ل رى لكثر  رل       زبك انوقزذ قميقزع   زع    

  زال لن يديزق لإ جبزك لن    شزعن دتةات ظضدط قي  لبثقعت 

  ان    ادذي  ل ف ع  لبجقات  

لبجقززززات اتةعسززززي   ززززال لبتجززززع ب اشززززقر إبزززز  أن قميقززززع  لإ -أ

 :[31] لبداعئص لبتعبق 

فزى لبذلجهز  ل  ع قز    هزذل  لب زمع  بب زتبه ظ لنست شزعه -ب

 ي عقا قي  ضمعن اذبقا ل ف ع  لبجايات

يززؤ ة اجمقززع ل ف ززع  لبور يزز  فززى  طززط أكحززر الحزز  ل تقززع    - 

   يال    لبتطذ    ل ف ع  لبور ي  إب 

لسزززتدال  لبتجزززع ب ن تحزززع  لنفترلضزززع  لبثعسزززم  ظ زززة   - 

ي زززعقا قيزز  لبتةيقزز   ززز   لبث ززي قيقززه نمززذج  ل قمززعك الحززز 

 لبمدع ر لبمراحط  با ذك لب ذا  

 رلاز   قز  يد زسضحط  دعيقر لبتةققي فى جمقزع  رلاز  لبدمي -ا

   هذل ي عقا قي  ضمعن أن ن يتي الت  ل ف ع   ال لإ اطذ 

 culture & Values::  الثقافة والقيم .3

كثقرل جزال ظغعبحزع   زع اةيز  لبشزركع   ز   :Culture :الثقافة -أ

  لازززا  زززال أهمقززز  لبثةعفززز  لبتنظقمقززز  قنزززا ع يتديزززق ل  زززر  عإ

لبثةقةى ظلبم تمر يعاى ق  نتقج  .ةعفز    ال لبتنوقذيق  العك '' لإ

  '' ظن نتذالزع  ز  لبمنظمزع  اثذيز   زال قمقة  لبجذظ   ز  لإ

 ق  قشزق  ظضزثعهع   ظب نهزع اثتزع  إبز  إنشزعن  نطةز   .ةعفعاهع

  إجل  زال ل  طعن كج ن ضرظ ة    لإ آ ن  بيمحاقق  ظالحذك

بززي ي زز  كززذبك  سززذه ي ززذن لبدززذه  ززعنع بكف ززع  لبمطرظازز  

  إ ال سيحهع فر   اثذييهع لب  ظ

  تنذق  ظ دتيو  اذك  وهذ  لبثةعف الا  لبدايا    لب تعب ادع يف  

نهع "جبزك ع  كبسق ىلسعال قي   Taylorف  لبثةعف     الح  ر  ق   إج

لب   لبمدةا لبذة يشم  لبمدرف  ظلبدةقات ظلبوز  ظلن زبا ظلبةزعنذن 

" [32]ظلبدزع ت ظليز  الزا ل  ي ت زحهع لنن زعن كدضزذ فزى لبمجتمززع 

نهززع "لبةززقي ظلبموززعهقي ظلبطةززذال لبتززى ا ذنزز  قحززر عفهززع آ ززر  ظقر  

 لبوترت لبمعضق  لبتى ادطى بيشرك  امق ل  دقنع فى قمز  لنشزقعن " 

  [33]  لبشزرك  بظرظه ظلنشقعن اتدققر فب ا لن ا ذن .ةعفل ظ ن  

 عبمنظمزع  لبتزى يذجزا  هزع   عنهزع .ةعفز   ثعبقز ثةعف  لبدميقز : ظندنى  

  [34]  دع رت اليقي  ظادذي   راجد  اليقي  قي  لنقمعك ظلبةرل ل 

لبثةعفز  لنهزع ات زذن  ز   نبا      زبك لبتدزع يف لب زع ة  بموهزذ 

 قنع ر لسعسق  ظهى:  .ب.

 لبتى اتحيذ  باى لنفرل    ظلبمحع ئلبةقي ظلنف ع   (1

لبدحرت لبتى ي ت حهع لنفرل  نتقج  اوزعقيهي لبم زتمر  زع لبحقئز   (2

  ع جق  لظ  ل يق    لبتى اثقط  هي سذلن كعن 

 لبةا ل  ظلبمهع ل  لبونق  لبتى لكت حهع لبور  فى اقعاه   (3

 ز يح  ز   جمذقز    ت زح  سزذلن ن تنتح  مع سحق لن لبثةعف  هزى 

 طريةزز   حعشززرت لظ غقززر  حعشززرت نتقجزز  لبتوعقزز  ظلنات ززعب  ززق  

لنن زعن ظيشزع كه فقزه   ن يتديمزهىلنفرل  لة لن لبثةعفز  هزى لة شز

لبثةعفزز  هززى  جمززذ  لبدةعئززا ظلبةززقي لقضززعن لبمجتمززع  شزز   قززع   ظ

لبثةعفز  هزى أفرل  لبمجتمع   جبك أن  ظلبةذلقا لبتى يةحيهع ظيمتث  بهع

قز   الذت ظسيط   ذجه  ب يذب لبمجتمع   اثا   فرل ا اازذ لاهي

أنو هي ظلبدعبي    اذبهي ظاثا  بهي  ع يثحذن ظي رهذن ظيرغحذن 

لبطدع  لبذة يعكيذن   ظنذ  لبمب س لبتزى  فقه ظيرغحذن قنه كنذ 

لبريعضزق  لبتزى  يرااظن   ظلبطريةز  لبتزى يت يمزذن  هزع   ظل بدزعب

ظل  طزززعك لبتزززع يدقق  لبزززذي   يزززاظل فزززى ضزززمعئرهي    يمع سزززذنهع

 ظغقرهزع بإلفازع  قز    نذنزع  أنو زهي  ظلبر ذل لبتزى يتدزذظنهع

لبدذل ز  لبمهمز   (2ي تدرض لبحعاثزعن فزى جزاظك قأن ظ   لبموقا 

 :[35]  ال لبتى اؤ.ر فى لقتمع  .ةعف  لإ
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 بداعالعوامل المهمة التي تؤثر في اعتماد ثقافة اإل (2)جدول 

 لنستدجعك ظلبتذالق   2 لنستدال  بمذلجه  لبش ذب ظلن ذ  تذللن لبمدع رت  1

  ينع ق ق  لبتذجه  ذيي  لنج   4 لستدال  بةحذك لبتدققر  3

  يع ت لنقمعك  6 .ةعف  لبمثع رت  5

  هع ل  لبت ذا  8 لبمهع ل  لبتنظقمق   7

  Source :Steven M. Dunphy, Paul Herbig, (1994),"Comparison of Innovative 9) Barbara, Senior&Stephen 

Swailes(2010)organizational change. P:1.  

 

زيذكق    عنهزع :  Values  القيم -ب ه الع ذال ظيح تقر لبةقي لب   قر 

لبمدزززعيقر ظلبمحزززع ئ لب تزززى ن زززتدا هع بيث زززي قيززز  ل شزززقعن أظ 

ل شدعل أظ ل ف ع  أظ لبمذلالزف  عن هزع سزق ئ  ظغقزر  رغزذب 

فززى  ذالززع  ززق  هززذي  فقهززع أظ ا ززن  ظ رغززذب فقهززع  أظ  عن هززع 

ه قيمززعن لنجتمززع  لبةززقي  عن هززع  ززو   ززىن لبن ةقضززق   ظي دززر  بيش 

ق    عبن  ح  إب  لبور  أظ لبجمعق    [36]اجديه جل أهم 

 

بيمنظمززع  احززرل   ززال فززى ظزز  أهمقزز  لإ: بييداعمصييادر اإلرابعييا: 

ظ ززع هززى   زال الضزق   ئق زز  هزى كقوقزز  لبثاززذك قيز   اززع   لإ

  ززال لآلبقزع  لبتززى يم ز  لقتمع هززع بيحثزل قزز   ازع   إضززعفق  بإل

 عنذلقه بذبك احعين  لبا لسزع  فزى قزرض أف ع هزع قز  لبمازع   

( اثزا   جمذقز  Spence, 1994فهزذا   لسز  ق  زال لبمثتمي  بإل

 قي  لبنثذ لآلاى:  ال    هذا لبماع   كم ع    ئق   بإل

 از  لبمشز ب  –لبتطزذير  –لنكتشزعه  –لن ترلقزع   -لبحثزذل 

[37]  

   لبمازع   لبرئق ز  ادا لبحثذل  : Researchesالبحوث   1

ع  لبتى اتضزم  اةزايي  نزتح  القظ دع   لإ  ال بثضذ  لإ

جايا    ن لبحثذل كمع اؤكزا لبا لسز  هزى لبجز ن لبمهزي ب ز  

نشع  اانقدى فضبً ق  كذنه ج نلً  ئق عً فى نشع ع   اى 

ظلسع    لبمنظمع  لبمتنذق  ظاضي سي يتهع  نظمزع  لبتديزقي 

ظ رلكززز  لبحثزززذل ظلبم تحزززع   لبدزززعبى ظلبمنظمزززع  لبازززثق 

ظ اززندى لبمززذل  لب قمقعظيزز  ظلبدذلئقزز  ظاشززقر لبا لسزز  نو ززهع 

ظب ز   زع ظجزذ  احزعي    ال إب  أهمق  لبحثذل فى  جعن  لإ

ظن سززقمع لن ت ززع    ززال ل احززع  لبحثززذل  متضززمنع  لإفززى 

  [38] ظلن ترل 

اشززز   لن ترلقزززع  لبمازززا  : Inventionsاالختراعيييات  .2

ع  قيزززز  اززززا اعكقززززا لبا لسزززز     ن  ززززالقأهمقزززز  بإللبثززززعنى 

لن ترل  هذ إيجع  شىن جايا امع عً أة شىن بي ي   به ظجذ  

 . سع ق قي  ل ال  فقمع يةع ن  ه قي  نثذ  حعشر

يشزقر  ازطيع لنكتشزعه إبز   : Discoveriesاالكتشياف    3

اعب  لإ  لب لبتع  ظلبذقى لبذهنى بشىن بي ي    درظفعً سع ةعً 

ا ي ذن جبزك لبشزىن  ذجزذ لً ظب نزه الزا ي زذن  دتوقزعً قز    ظال

إ  لب لبنعال ظفهمهي به   ظفى هذل لبمجعك يؤكزا أازا لبحزعاثق  

أن لنكتشعفع  ادتما فى جذهرهع قيز  لبةزا ل  لبتزى يمتي هزع 

لبمحزززاقذن  ثقزززل ام زززنهي  ززز  لكتشزززعه أشزززقعن بزززي ي زززتطع 

ظلكتشززعه  ززذلل جايززات فززى  لآل ززرظن فدزز  لبشززىن نو ززه 

شقعن ظلبمذل  كعن  غعئح  ق  أجهعن لآل ري  ظاعضرت فزى ل 

 أجهعن لبمحاقق   

 يراحط  اطيع لبتطزذير  ث زت: Developmentالتطوير   4

   يع ت اث قنع  قي  شزىن  ذجزذ لً أ زبً   ظبزقس  دترقزعً 

جايالً   ظهزذ أ زر لقتقزع ة يجزرة قيز  لبمنتجزع  ظلبدميقزع  

قهزع أظ إقزع ت اشز قيهع  مع يتي    إجرلن اثزذيرل  ظادزايب  ف

ظلبتطززذير يززؤ ة إبزز  ظهززذ  أجقززعك  زز  لبمنتجززع  الززا ادتيززف 

ن إامع عً قز  ل  ز  لبزذة  زذ    نزه   ظفزى هزذل لبمجزعك فز

لبدميق  لبتطذيري  الا امتيك  دالً  دقنعً    أ دع  ا  لبمش ب  

ظبذبك فإن لبذي  يثةةذن لإضعفع  لبتطذيري    إنمع يضزقوذن 

 شقئعً  همعً كعن غعئحعً ق  جه  لبمدتر  ل ظك   

اذجزززا فزززى  قئززز  :  Problem Solvingحيييل المشيييكالت  .5

ترلاهزع لبمنظمع   ةطعققهع لبدعل ظلبدع   را جايزات يزتي لال

بدززرض اث ززق  لظجززه  دقنزز  فززى نشززع ع  لبمنظمززع  ظهنززعب 

 ذلالف  دقن  اتطيت إاالل اث زق  أظ اثزذير فقهزع   ظيةازا 

لبمذضززذ    ززال  ززذبك أن ي ززذن هنززعب قيزز  ل الزز   دززض لإ

 .   ةا عً بدرض لبم عقات فى ا  لبمش ب 

 

 دض لبنتزعئح لبمثقزرت ظلبشزهقرت : : التفكير خارج المألوفخامساً: 

ق     لبنعال لبذي  ينظرظن إب  ل نشط   القاعاى  دض ل ف ع  لإ

لبدع ي  نظرت جايات  ظكمزع هزذ  يدزص هنزع فزإن  دزض لن ت زع ل  

( 3جزاظك قفزى يحقنزه كمزع فزى لبدزعبي كعنز   ز  هزذل لبةحقز  لبشهقرت 

  :[39] لآلاى
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 ( التفكير خارج المألوف3جدول )

 inspiration مصدر اإللهام the product المنتج the inventor المخترع

  لنق  بذنقك – كتذ  

Dr. Rene Laennec 

 لب معق  لبطحق 

stethoscope 

 تيته بك وعك لبذي  يرسيذن لشع ل  لب   دضهي ق   ريق 

 لبطرا قي  لن شعب

  ع ذي  كذب 

Samuel colt 

  يةع  6لبم اال لبذة يضرب 

Six – shooter Revoles 
  تيته لنقمات لبمذجذ ت فى قجي  القع ت لب وقن 

 جذن  نيذب

John Dunlop 

 ل ع ل  لب قع ل 

Rubber tiers 
  رل قي  قعا لبثالئق

 جمقس كع ير

James carrier 

   قوع  لبهذلن

Air conditioner 
  تي  لبهذلن لبم ثف قي  جذلنت لب ذب لب جعجى

 اذ عال أ ي ذن

Thomas Edision 
 اثرب  يمح  لبمقعا Telegraphلبتيدرله

 اشع بس  ظ يع

Charless Duryea 

  شعشع  لب ع  قر تذ  

Spray injection carburetor 
  تيته ب ظجته احخ نو هع  حدع   لبدطر

  651لبةعهرت( ل:(  ل ل ت لب يذب فى لبمنظمع   ق ترجي   ل  لبمريخ بينشر 2009جرينحر  جقرلبا   ع ظن   ظ ر  قلبمرجع: 

 

ادزا   زال هنعب قات قنع ر بإل األساسية: بداععناصر اإلسادسا: 

 : [40] هىأسعسق  

كمزع :  Motivation to Innovateفر  ثوز ل  لن ت زع : لازذ -1

لبشداى لبذة يتطيت ظجذ  اعف   باى لبوزر    ال إلهذ اعك 

بحذك ك   ع يم نه بيثاذك قي  ل ف ع  لبجايزات  فزإن لن ت زع  

يتطيت أيضع ظجذ  نوس لبم تذى    لبثذلف    ظيدن  جبك أنه 

فر  عبمنظمزع  لبتزى اذ زف  عنهزع ل ت ع يز  .ةعفز  لينحدى أن يتزذ

فززى نشززر اشززجع قيزز  لن ت ززع    ظقنززا ع يوشزز  كزز حع لبمايري  

لبرتي  لن ت ع ي  ظيةحيذن لبذضع لبثعبى كمع هزذ فزب يم ز  أن 

نتذالع لبتدققر  فوى شزركع   ثز   ق رظسزذف  لبتزى ينظزر فقهزع 

كحع  لبةع ت  م  فقهي :    جقتس إب  لن ت ع  قي  أنه ج ن  ز  

 حقدزز  ل شززقعن فإنززه بززقس  زز  لبم ززتدرب أن نززرى أن جهززذ  

 لن ت ع  العئم   عستمرل   

 Resources toفر لبمززززذل   لببل زززز  بب ت ززززع  :لاززززذ  -2

Innovate :   رت .عنق  فإننع نةزذك : أن هنزعب شزقئع  طيذ زع  ز 

بزاى لبوزر    ال لبمنظمع   ذلل بضرظ ت ظجذ  لبةا ت قي  لإ

فر لبماززع   لببل زز  بب ت ززع  بززاى لبمنظمزز    أة لأن ظهززذ اززذ

حق  لبمثزعك فإنزه لبماع   لببل   بجد  لن ت ع   م نع  فدي  سز

فر بزايهع  تطيحزع  جبزك للبمنظم  ل ت ع ي  فب زا أن يتزذ ادا  ب ى 

فر لبدمززعك جظظ لبززي يتززذ جبززك أنززه  ززع   زز   ززذل    شززري  ظ عبقزز 

لبمهززع ل  لبضززرظ ي  ظلبمززذل   لبمعبقزز  لببل زز  ؛ فززإن هنززعب 

 كمزع يذضزثهع شز  لاتمعنً كحقزرل ننتشزع  لبركزذ  لنالتازع ة 

 ( 4ق

 

 

بداع( عناصر اإل4) شكل Source:  R.A.Baron & J.Greenberg, 2009: 655. 
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ظفززززى  : Innovation Managementإ ل ت لن ت ززززع  :  -3

نززه يجززت أن ي ززذن لبشززدص اززع  لبززذه   توذالززع فززى إلبنهعيزز  ف مززع 

 حزاقع فب زا أن امتيزك لبمنظمزع   رالزع  ا  اتزى يدز دض لبمهع ل  

 ع   بتشجقع لبنعال قيز  لن ت زع   ظيطيزق قيز  لبمنظمزع  لبتزى 

فر بايهع ايك لبطرا  عن بايه ع "  هع ت إ ل ت لن ت ع  "   ظأهزي لاتذ

لبمهزع ل  لبتززى امتي هززع لبشززركع  فززى  جززعك إ ل ت لن ت ززع  اثةقززق 

ذيض ق  لبدم   ظضدط لب ذال   لبتدلبتذللن  ق  ل هاله   ظنظي 

    كعناى

فم  لبمم ز  اث زق    زتذى لن ت زع  فزى لبمنظمز  إجل ازي   زط  -أ

أهاله لبمنظم   رسعبتهع ظب ز  ن ينحدزى أن ي زذن هزذل لبزر ط 

 ث مزززع  االززز   طريةززز  ن اتزززرب بيدزززع يق  أة  جزززعك بيتوعقززز  

نزه  ز  غقزر إظإ  عك  ع يرظنه    ادزاي    ظيم ننزع أن نةزذك: 

لبمتذالع أن يتثةق لن ت ع  قنا ع اورض قيز  لبدزع يق  لبدايزا 

    لبةقذ   

 ك ل فزرل  لبزذي  عينحدى أن ي عفئ نظع  لبت دز ذيض   زدعن ظقز  -ب

يةززا ذن ل ت ززع لاهي بيمنظمزز   ظب زز  ينحدززى أن ن ا ززذن هززذا 

لبززنظي  ثززا ت  ا جزز  اززر ط كزز  اركزز  جايززات  عبم عفزز   أظ 

تثايززا لبززاالقق يمنززع لبدززع يق   زز  لبثززذلف  لبمعبقزز    ن جبززك لب

اثم  لبمدع رت لبتى يتطيحهع لن ت ع   ظهذ ل  ر لبذة يجد  

 لن ت ع   م نع 

اتطيت إ ل ت لن ت ع  لبمذللن   دنعيز   زق  ضزدذ  لبذالز  لبتزى  - 

يدم  فى ظيهع لبدع يذن فإجل كعنز  ضزدذ  لبذالز  كحقزرت فزإن 

 زز  .ززي ظ  ع جبززك الززا ن يتززرب بيدززع يق  فر زز  بيتدقزز  ظلن ت زز

يتحدذن لبثيذك لبرظاقنق  بيمشزعك  لبتزى ازذلجههي  أ زع إجل كزعن 

ضززدط لبذالزز  ضززدقوع فةززا يوةززا لبدززع يذن لإا ززعال  عهمقزز  

 ظ   .زي  لبذال  ظ  مع لقتةاظل أن أهمق  لبمشرظ  بق   كحقرت 

 ن ي تثق لبتو قر لن ت ع ة    جعنحهي  

 

 Stages of theمراحييييل االبتكييييار التنظيمييييي: سييييابعاً: 

Organizational Innovation Process  :  ظالزززا ازززا

 اىكزعآللن ت زع   تمعي ت امر  ببهع قميقزع   لبديمعن  مس  رلا 

[41]: 

 Develop work  ظضزززع  رنزززع ح لبدمززز  المرحلييية األولييي :

program :  هزذا هزى لبمرايز  ل ظبز   ز   رلاز  لن ت زع  ظهززى

اتضزم  انمقز   سزعب  لبمنظمز   ظندنزى  هزع ايزك لبذ.قةز  لبتزى اثززا  

لناجعهع  لبدع   بيشرك   ظل ه اله لبدع   لبتى ستتثةق    هزذا 

لبتثركززع   ظأهززي قنع ززر لن ت ززع  اززع.قرل هززى لبثززذلف    ظن ززا أن 

 ذ  الذة  عنبت ل   عن ت ع  الحز  ي ذن باى  جعك لإ ل ت لبديق ع شد

 أن يثعظبذل  فع غقرهي إب  لبةقع   ه  

 work stage إقززززال    ززززر  لبدمزززز : المرحليييية الثانييييية

preparation :  فززذ  اثايززا  سززعب  لبمنظمزز  فإنهززع ااززحع جززعه ت

بيمراي  لبتعبق  ظهزى اجهقز  لبم زر  بيةقزع   عن ت زع   ظاشزم  هزذا 

لبمرايززز  اثذيززز  ل هزززاله لبدع ززز  إبززز  أنشزززط   ثززز ا ت  ظاجمقزززع 

لبمززذل   لببل زز  بيذ ززذك إبقهززع  ظالززا اتضززم  هززذا لبمرايزز  أيضززع 

ظلبحثزل قز  أة شزىن  اةققي ك     لبحقئتق  : لبدع جق  ظلبال يقز  

  زال الا يزاقي  أظ يدزذا جهزذ  لبمنظمز  لبتزى ار زى إبز  اثةقزق لإ

فر لبمهزع ل  لظلن ت ع   ظيتطيزت إقز ال  لبم زر  بيدمز   دنعيز  ازذ

لبدع ززز   زززإ ل ت لن ت زززع  ظلنسزززتدال  لب ع ززز  بيمزززذل   لبحشزززري  

 (  5 ق لبش    ظلبمعبق  لبتى امتي هع لبمنظم 

 

 

 ( اجراءات االبتكار 5شكل )

Source:  R.A.Baron & J.Greenberg, 2009: 659. 
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اتضزم  هزذا  :  production of ideas إنتزع  ل ف زع  :المرحلية الثالثية

لبوزززر   إ زززال لبمرايززز  إنتزززع  ل ف زززع  لبجايزززات ظل تحع هزززع  ظفقهزززع يظهزززر 

ظجمعقع  لبدم  فى لباذ ت  ظيترات قي  جبك لسزتدال  جز مقع قنع ز ر 

ل فزرل  لبتزى سزحق جكرهزع  ظالزا يزتي   زح هزذا لبدنع زر  زع قنع ز ر  إ ال 

فر بايه لبذة اتذلبمنظم   عسعبقت هع    فدي  سحق  لبمثعك فإن لبور  ل إ ال 

لبمهززع ل  ظلبثززذلف  لبتززى اجدزز   نززه  حززاقع الززا اضززدف اذلفزز  ا بززذبك إجل 

قيزز  قززا  الززا اهع  فضززب قزز قمزز  فززى  نظمزز  ن ايتزز   إ ل اهززع  عن ت ززع  

  ظقي  لبد س  ز  جبزك فزإن  نظمز  ا زذ  اجمقع لبمذل   لبضرظ ي  بذبك

فقهع .ةعف  اشجع لن ت ع  الا ا عقا أاا لبدع يق  قي  إ رلل أفض   زع قنزاا 

فى  ع أنه الا ن ي ذن  داظ ل ضم  لبمحاقق  لبمدرظفق  فى فترت سع ة  أظ 

  ل.نعن قميه فى  نظم  ل رى

 applying and evaluatingاطحقق ل ف زع  ظاةققمهزع : لبمراي  لبرل د 

ideas  : هذا هى  راي  لبتطحقق  فحدا القزع  ل فزرل   تنمقز  ل ف زع   انضزي

أج لن أ رى    لبمنظم  إب  لبدم   فةا يزتي فزى هزذا لبمرايز  قيز  سزحق  

لبمثعك  إنتع  لبطرلل ل ظك    لبمنتح ظ رازه بب تحزع  فزى جز ن  ثزاظ  

ظ ع تازع  فزإن    لب زذا  .زي إجزرلن  ثزذل لبت زذيق بتةقزقي جبزك ل  لن  

لبدايا    أال ع  لبشرك  ظظظعئوهع يشع ب فى هزذا لبمرايز   تةزايي جهزذ ا  

فزى   همز ظلن ت زع    زال ظكمع الا اتدق  فإن لبمذل   ل سعسزق  لببل ز  بإل

بزي يزتي اةزايي لبةزا  لبمطيزذب  ز   هذا لبمراي   ظفذا ك   زع سزحق فإنزه  زع

ادزززق   س  ززز  لبمثتمززز  أنلبمزززذل   لبمعبقززز  ظلبحشزززري  ظلبمديذ زززع    فيزززق

  ل ف ع  لبجايات

اشزم  لبدطزذت :  evaluate the resultsي لبنتزعئح ق: اةقالمرحلة الخامسة

قيز  نتزعئح لبتةقزقي    بيو زرت ي لبو رت لبجايات   ظيدتما  ع يثزالقلن قرت اةق

 ز  .زبل : فةزا ا زذن لبنتقجز  نجزع   ظ   لبمم   لن ا زذن لبنتقجز  ظلازات

انتهزززى  ظ ززز  .زززي   فزززى لبم زززتةح  ظانوقزززذهع سزززق ذن الحذبهزززعظهنزززع  كع ززز   

انتهزى  ظ ز  .زي لجرلنل  لن ت ع    ظالا ا ذن لبنتقج  فشزب كزع ب بيو زرت  

 فى لستمرل هع   ظل قرل الا ا ذن لبنتقج ليضع بدا  ظجذ  فعئات  لنجرلنل 

فزززى اثةقزززق لهزززاله لبمنظمززز    ظب نهزززع اذلجزززه  دزززض    يجزززع  ززز  لبنجزززع 

هنزززع ادزززذ  لنجزززرلنل  لبززز  لبمرايززز  لبثعنقززز   هزززاه  دعبجززز  ظ لبمشزززعك   

  لن ت ع هؤنن لبمحاقذن فى  هعهيذلجلبتى  لبمشعك 

 

 المحور الثاني: التفوق التنافسي: 

 Organizational:  التفييييوق التنظيمييييي مفهييييومأوالً:  

excellence concept :  اذلجه لبمنظمع  لبمدع زرت لبدايزا  ز

لبمت ع ق  فى  قئ  لنقم عك لبدعبمق  ظأ رلهزع لبتثايع  ظلبتدقرل  

شززات لبمنعف زز  ظلبباعكززا لبحقئززى ظانزز ذ   يحزز ع  لب  زز عئ   ظاطزز ذ  

ا نذبذجق ع لبمديذ ع  ظلنااعن  ظلنوتع  لنسزذلا   ل  زر لبزذة 

يززافدهع بيحثززل قزز  أسززعبقت أكثززر فعقيقزز   بتثةقززق لبتوززذا  زز  أجزز  

  ل  لبتوذا فى ل  لن لبتنظقمىحع لبنجع  ظلبحةعن  فيةا أ حث  لقت

ه ى لبيد  لب عئات فى قعبي ل قمزعك   ظلبتزى اتطيزت اذسزقع الزا ل  

لبشزايات لبتزى اذلجههزع فزى لبحقئز   لبمنظمع  بيامذ  ل ع  لبمنعف ز  

   لبدع جق 

 Organizationalراحط  اززززز طيع لبتوززززز ذا لبتنظقمززززز ى قيززززز

excellence  حعش رت  م تذيع  أ لن لبمنظمزع    ظادنزى لبتمقز  )

أظ لبجززززذ ت لبمطيذ زززز    أظ لبتوززززر    أظ لبوذالقزززز   فزززز ى لبدمزززز    أظ 

   تقعل فى نذ  لبدم  لبمؤ ة لن

  عنززه أسززيذب شززع   بيدمزز  لبززذة يؤ ززذ لبتنظقمززىه لبتوززذا ظيدززر  

 ( ظقيز  لبنثزذ لآلازى4ق ( لبمدطقع  لبتى يذضثهع جاظك عنقتحع 

[42] : 

 

 

 مفهوم التفوق التنظيميمعطيات  (4) جدول

لبذليريزز  (  – دززال   –قميقززع  ( ق  تحزز  لب ق ززحعن  – ززال    –(   نظريزز  لبمنظمزز  ق وززعهقي 2015لبدنزز ة  سززدا قيززى  قزز ل    ق لبمرجززع:

  422ل:

ق  , قبع لنسززترلاقجعلبمذللنزز   ززق  لهتمع ززع  ل ززثعب لبمازز  1

 ظليع ت لاتمعبق  نجع  لبمنظم  فى ل  ا لبحدقا

 لبتمق  فى لبدميقع  لبتشدقيق  ظلبمعبق   2

 اث ق  لن لن لبمجتمدى ظلب ذالى ظلبحقئى  4 اطذير لبدبال   ع لب  عئ  ظليع ت ظنئهي   3

 اطذير فرا لبدم  ظلبدم  لبجمعقى  6 لنسعسق  هعلبحشري  ظلن اةعن  مع سعا  اطذير لبمذل   5

اث ززق   ززرل ح لبززتديي لبتنظقمززى بيذ ززذك لبزز   حززاأ لبمنظمزز    7

 لبمتديي

اث زززق   هزززع ل  لبتةقزززقي ظلبوثزززص ظلبتثةزززق  ززز  لن لن لبمتمقززز    8

  عستمرل  
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لبتوززززذا لبتنظقمززززى   ظ ث ززززت قيمززززعن لن ل ت   اززززطيع يتديززززق 

 رة لبو ر لن ل ة  موعهقي كثقرت ل رلهع  ظ نظ  

 يززق لبةقمزز  ظلنسززتثذلج قيقهززع  زز   ززق  لبدايززا  زز  لبمنعف ززق  فززى  

ل هزع  لبتنظقمزى فزى  قئز  لبتنعف زق    نزعن لبحقئ   لبحةعن ظلبنجع  ظلن

   لنجتمززعقى أال لبمززعك لبحشززرة ظلبو ززرة ظاطززذير  أال لبمززعك 

ا زززذي  اثعبوزززع  لسزززترلاقجق  ظشزززرلكع   مقززز ت  زززق  لبمنظمزززع   

لبمجتمدق     ث  سذن لبتدع ز    لبوةزر   لبمشع ك  فى إللب  لبدقذب

رلض ظل ظ ئز    اث زق  كوزعنت لبمنظمزع  لبث ذ قز  ظلبهقئزع   ل 

شززحه لبث ذ قزز   اوززذا لإ ل ت ظلبةقززع ت فززى لبتركقزز  قيزز  ل هززاله 

 ظلبنتعئح  

يرى لبمتداا ذن أن  وهذ  لبتوزذا   يشزقر لبز   دزاي  لسعسزقق  

    فى لن ل ت لبمدع رت  همع:

يتمثززز  هزززاه لن ل ت لبنعجثززز   عب زززدى بتثةقزززق لبتوزززذا   أة   -1

  حذال   تمق ت  هع قي  ك   نعف قهعنجعل نتعئح غق ر    إ مدن  

 ظهى    لبحالي   توذال  قي  نو هع  منطق لبتديي لبتنظقمى  

يتاززف كزز   ززع ياززا  قزز  لن ل ت  زز  أقمززعك ظالززرل ل   ظ ززع  -2

مدن  لبجزذ ت لبوعئةز  ادتم اا     ن ظ ي ظنش ع ع   عبتمق   أة  

لب ع يزز  لبتززى ن اتززرب  جززعنً بيدطززع   ظاهقززئ لبوززرل لبمنعسززح  

كززى انوززذ ل قمززعك ظلبمهززع  انوقززذلً  ززثقثعً ظاع ززعً  زز  أظك  ززرت 

 اتمعً 

  زز  لبنمززعج  لب ثقززر لبمتدااززق   رازز   زز  الحزز  لبحززعاثق ظبةززا 

   دضع  نهع قي  لبنثذ لبباق  ظلبتى سقتي  ر 

 

 Organizationalنمييييييياذج التفيييييييوق التنظيميييييييي: : والأ

excellence mode : لبتوذا لبتنعف ى بز  أ دع   نمذج لنذكر  نهع

 دم ز  أ دزع   ظلبمتضزم  لبدنز ةلشع  لبقه  لبذة (Slack,1998ق

   :[42]( لآلاى 6 ذضث  فى ش   قكمع أسعسق  

 ز  ل همقز   م زعن أن ا زد  لبمنظمز   ظ زعً  Cost الكلفة: -1

بمثعفظ  قيز  اازتهع لب ز ذالق   قز    ريزق لبتمتزع  م ليزع إب  ل

ظلبتشزززدق   نتزززع لالتازززع يع  لبثجزززي   قحزززر ادوزززقض كيززز ف لإ

إبزز  ظلبنوةزز ع  لن ل يزز   دززا   طهززع  ززعبجذ ت اتمززعً   ظظ ززذنً 

    ظليززززع ت اجززززي ادوزززقض سززززدر لبمنتجزززز ع  لبمةا زززز   بي  زززز عئ

 ةحزززذنً قيززز    لبتزززى ادطزززى  عبنهعيززز  قعئزززالً لبمحقدزززع  لب حقزززرت

 ستثمع لن

اذجززا قبالزز   حعشززرت  ززق   دززاك لبمحقدززع   Quality الجييودو :  -2

لب  زززذن ظلبةززا ت قيزز  اثةقزززق   ضززعظن ززح  جززذ ت لبمنتجززز ع   ظ زز اى 

  لب  ذن   كيم ع   اظ ا أنوق أكثر  ضعلبر ثق  لبمطيذ     لج كيمع اثةق 

اثةقزز ق لبر ثقزز    زز    ظ زز  .ززيظ مززع يززؤ ة جبززك لبزز  ليززع ت لبمحقدززع    

 لبتو ذا لبتنعف ى فى لب ذا 

ادززا  زز  أهززي أ دززع  لبةززا ل  لبتنعف ززق   Flexibility المرونيية :  -3

لبثرج  لبتى اؤ ة لب  اوذا لبمنظم   ف ى اةايي  ا ع  أظ سيع  تنذقز  

ق   ريق اثذيز  قميقعاهزع لبال يقز   زذكعن ظ  زرق  لبز  أ ز رى جايزات 

ظيطيحهزع ب زا اعجزع  ظ طيذ ز    فعبمرظنز  لب زيدق  يتوعق   دهزع لب زذا 

 قزز  ت انعف ززق  ضززرظ ي  سززقمع فززى ظزز   قئزز   ينع ق قزز  سززريد  لبتدققززر   

 كثقرت لبتثايع  لبتنعف ق  

يدا لبذالز  لبثزرظت لبثةقةقز  بك زي لبمنتجز     Delivery : التسليم  -4

ظ دقززع  انعف ززق  لبمنظمزز ع  لبنعجثزز   ظلب ثقززر  نهززع ي ززد  لبزز  اذسززقع 

العقززااهع  زززع لب  زززعئ   ززز   زززبك لبتركقزز  قيززز   ظالززز   لبت زززيقي ظازززذفقر 

لبمدرجززع  فززى لبم ززعن ظلب  ززعن لبمطيززذ ق   ظ ززذنً بمضززمذن لبتوززذا 

 لبتنظقمى  

 

 

 

 العالقة التبادلية بين ابعاد التفوق التنافسي للمنظمة المعاصرو(6)شكل 

  429لبذليري  ( ل: – دال   –قميقع ( ق  تح  لب ق حعن  – ال    –(  نظري  لبمنظم  ق وعهقي 2015  ق ق ل لبدن ة  سدا  لبمرجع:
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ظهززر هززذل لبنمززذج  نتقجزز  او قززر نمييوذج التفييوق لتطييوير األعمييال:  :ثانيييا

لإ ل ت لنسترلاقجق   عبتذجه نثزذ اثةقزق  قز  ت انعف زق    زتال   ظ  طهزع 

 ر ثق  لبمنظم    لج اتث   لبمقز ت لبتنعف زق    يزع ت   ثقتهزع  ثقزل ي زذن 

بر ثق  لبمدنى فزى لبةطزع  لظ لبازنعق  لبتزى انتمزى أكح ر اجمعً     داك ل

سزؤلك جزذهرة  ق إبقهع   ظقي   أي   ا عك يتداص لبنمذج  فى لإجع   

 وزززع ا   كقززز ف يم ززز   أن اازززقس لبمنظمززز   إسزززترلاقجقع  بحيزززذج لبمقززز ت 

 ؟ى اثةقق لبر ثق  ظلبنمذ لبتنظقمىلبتنعف ق  ظلبتوذا ف

ظ مدن  آ  ر فعبنمذج  يحثل فى  يق اعب   ذلئم   ق  اجي لنستثمع  فى 

 تقز ع  إسزترلاقجقع   تنذقز  ام ز  لبمنظمز   زز  ل أال لبمز عك   ظإ  عنقز   

اثةقزززق لبر ثقززز  ظنمذهزززع  مدزززان  هع فززز   ظ يززز ق  قززز  ت انعف زززق  قحزززر 

  تقع  لب  زعئ  ظاثايزا  دتيزف أظجزهع جمذق     لب يذكقع  لبتى اتمث   

لبمنتج ع  لبتى اذجا القم   ضزعف   جزذب لبجزا  ظلبمثعفظز  قيز  لبثزعبقق  

  نهي  

( اطذير لنقمعك فى لبتوذا لبتنظقمى 7ق ظ   لبموقا هنع لن نذضع  عبش  

 بمنظمع  ل قمعك كمع ييى:

 

 

 

 ( تطوير االعمال في التفوق التنظيمي7شكل )

لبذليريزز  (  – دززال   –قميقززع  ( ق  تحزز  لب ق ززحعن  – ززال    –(   نظريزز  لبمنظمزز  ق وززعهقي 2015لبدنزز ة  سززدا قيززى  قزز ل    قلبمرجززع: 

  435ل:

 

 

 المبحث الثالث

 عرض نتائج البحث وتحليلها

يهززاه هززذل لبمحثززل إبزز  قززرض نتززعئح لبحثززل ظاثيقيهززع ظ نناهززع 

بمتدقرلاهزع  ظفق لبتراقت لبمدرفى ظلبونزى قلبتثيقيزى(قي  لبتطحقةق  

لبرئق   ظلبثعنذي  ظل تحزع  فرضزقعاهع  إجأ سزقتي فقزه قزرض إجع زع  

أللن  دززززال   غ لبدززززع يق  فززززى شززززرك  كززززذ ب ببااززززعن ظآ لن 

   لبتنظقمى ظلبتوذا لبتنعف ى  ال لإ  مع سع 

ظهزذ  لبتنظقمزى  زال اضزم  لإ :التنظيميي بداع: اإل المحور أألول

 لبدميقزع   ظهزى قلبةقزع ت ظلبتنظزقي لبمتدقزر قلبم زتة ( ل  دز  لنمزع 

(  ظالا اي القزعال هزذل  لبثةعف  ظلبةقي   لنفرل  ظلبجمعقع    ظلن ظل 

يمثزز  كزز   نهززع   ذنززع ( ظلبتززى 16-1لبمتدقزر  زز   ززبك لبدحززع ل  ق

  ظلبتى يمث  ك   نهع   ذنع فرققع لبتنظقمى  ال أ دع  لإ فرققع   

(  ظهزذ لقيز   زز  30 2 ز  ل نمزذج     ذسزط ا زع ى لبدزع   يزس ق

 لبمةقززعال ظ ززعنثرله( قيزز    ززعا  2لنفترلضززى   ززعظيعً قلبذسززط 

أهمقزززز  لبحدززززا لبرل ززززع  ( إجأ لاززززرل 62 0الززززا ا ق  دقززززع ة لبدززززع 

 (43 2ق ا ززع ى ل ظبز   ذسززطظلن ظل  ( فززى لبمراحزز   قلبدميقزع 

لنفزززرل  فزززى ازززق  أاززز   لهمقززز  ق  (40 0ظ زززإنثرله  دقزززع ة ق

ظ ززإنثرله  (09 2ق  ذسززط ا ززع ى ( لبمراحزز  ل  قززرتظلبجمعقززع 

 :لآلاى (8ظلبش   ق (5ضهع جاظك قكمع ي تدر   (51 0 دقع ة ق

 

 

 

 

377                         (365-385)



 

 

 

 2022آب   .....االبداع التنظيمي  –حسني و نصري  مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد

 التنظيمي. بداعبغداد" أزاء اإل / نتائج إجابات عينة من العاملين في شركة كورك لالتصاالت (5جدول )

 العبارات ت

حاالت 

 االتفاق

 غير

 متأكد

حاالت عدم 

 االتفاق

ي
اب
س
ح
ال
ط 
س
لو
ا

 

ف 
را
ح
الن
ا
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لم
ا

 

ية
هم
ال
ا

 

ية
سب
لن
ا

 % ب % ب % ب 

 القيادو و التنظيم

1.  
يترجي   ال بتنمق  لإلبذال  لبمارظه    الح  لبةقع ت 

 فةط   ع دطذل  قميق  ظبقس كب 
 لنظب  69 0 50 2 11 7 28 18 61 39

2.  
يذجا اةققي قي  نثذ  بئي ظ  عفعت لبمحاقق     الح  

 الع ت لبشرك  قي  لن لن لبمحا   
 لبثعنق  66 0 14 2 16 10 55 35 30 19

3.  
اع.قر الع انع  عنااعك  عبمنظمع  لب حقرتي  داذل 

 ظاةققي اعن  لبنجع  ظ لبوش     ال نشع ع  لإ
 لبرل د  62 0 16 2 13 8 59 38 28 18

4.  
ص  لبةقع ت  ك لبمذل َ  بيتَمذي  لبتى يثتعجهع     ا دا 

 لبمذظوذن لبمحاقذن  
 لبثعبث  65 0 22 2 13 8 53 34 34 22

 لبثعنق  72 0 27 2 16 10 42 27 42 27 ظلبتطذير   ال اضع لبشرك   ذللي  ظ ةعيس بإل  .5

 38 0 26 2 القيادو والتنظيم –الوسط الحسابي المرجح باألوزان العام واالنحراف المعياري العام 
لبتراقت 

 لبثعبل

 العمليات واالدوات

6.  
 هذ اع.قر ظاطذير لبمحاقق  ظفى كشف  ال قميق  لإ

 فى لبمنظم     حع  ل ي لبنمذ لبجاياتي 
 لنظب  71 0 33 2 14 9 39 25 47 30

7.  
  اذك  ن لنكوعن لجذ  ظ  عفذي تثق لبدع ي

 جهذ هي ظظالتهي ظلف ع هي  
 لبثعبث  59 0 50 2 5 3 41 26 55 35

8.  
َ عَقَاانع فى لن  اتذلفر ل  ظل  ظلبتةنقع    هذب  بم 

 كوعنت   نَحا    ش   لكثر
 لبثعنق  67 0 47 2 9 6 34 22 56 36

 0.40 2.43 واالدوات العمليات –العام واالنحراف المعياري العام الوسط الحسابي المرجح باألوزان 
لبتراقت 

 ل ظك

 االفراد والجماعات

9.  
اذفر  نظمتنع  رل ح اطذير ظاا يت بيدع يق  بث  

 لبمشعك  لبتةنق   
 لبرل د  77 0 09 2 25 16 41 26 34 22

10.  
لبورل لبتى  اذفقر لبتمذي  لب عفى بيمحت ري  ظاذفر

 اطحقق لنف ع  لبجايات  ا عقاهي قي 
 لبرل د  70 0 98 1 25 16 52 33 23 15

11.  

ت بهي  ش    بئي    الح  عيدتره لنفرل   عبم عف

لبمنظم  ظجبك بذجذ  ادعظن  شترب  ع  نظمع  

   ال ل رى  داذل لإ

 لبثعنق  73 0 14 2 20 13 45 29 34 22

12.  

ظلبمهع ت ظلبو رت قحر لنال ع   اع.قر نة  لبمدرف 

ظلبمنع ق ق   ريق  رك   ديذ ع   تحع ك فى 

 لبهق   لبتنظقمى  

 ل ظب  73 0 16 2 20 13 44 28 36 23
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 51 0 09 2 االفراد والجماعات –الوسط الحسابي المرجح باألوزان العام واالنحراف المعياري العام 
لبتراقت 

 لبرل ع

 الثقافة والقيم

13.  
ره   نظمت نع َكقَف اَتدي ي   ي أ  ع  اَدأ لن ب   لبوش ي ظا شج 

 ظل أ ذ   عبمدع رت  
 ل ظب  80 0 34 2 20 13 25 16 55 35

14.  
ا وأهَي  إسترلاقجق   نظمتنع قي  نثذ ظلسع ظيدتةا  هع 

  كعف  فى أنثعن لبمنظم ي 
 لبرل د  68 0 19 2 16 10 50 32 34 22

 لبثعبث  77 0 30 2 19 12 33 21 48 31 فى لب ذاي كمحا    يدتره  منظمتنع  .15

16.  
كعف      بك سذا لبدم     قا شجع لبمنظم  لبدع ي

َشعَ َك  فى جهذ     ال لإ بيم 
 لبثعنق  78 0 28 2 20 13 31 20 48 31

 52 0 28 2 الثقافة والقيم –الوسط الحسابي المرجح باألوزان العام واالنحراف المعياري العام 
لبتراحت 

 لبثعنى

  45 0 26 2 التنظيمي بداعاإل –باألوزان العام واالنحراف المعياري العام الوسط الحسابي المرجح 

 .Spssلبمرجع: نتعئح اثيق  لنااعن لبذ وى بحقعنع  لإستحعن   عستدال   رنع ح 

 

 

 .التفوق التنافسي وانموذجالتنظيمي  بداعألبعاد اإل يوضح االوساط الحسابية المرجحة باألوزان( 8شكل )

 

اشززززقر  :ئج ممارسييييات بعييييد القيييييادو والتنظيييييم:عييييرض نتييييا أوالً 

مدطقع   شز   قزع  ظشزمذبى لبز  لبمةزعيقس لبورققز  بيحدزا ل ظك لب

لنسززتحقعن  ظاززي القززعال هززذل لبززنمط  زز   لبةقزع ت ظلبتنظززقي  زز  لسززتمع ت

 ( X1-X5 بك لبمتدقرل  لبتذضقثق  فى لبدحع ل  ق

 مع سزع  لبةقزع ت  ظجذ   ق  ن حى نثزذ  دزا هلبمشع  لبق نتعئح احق 

بتنمقز   لبمزذل    ز  الحز  لبةقزع ت   نهع امتعل  تداقص كز ظلبتنظقي

لب حقززززرت  لبمحززززاقق  ظلبذالزززز  لبماززززرظه ببااززززعك  عبمنظمززززع 

ظلبوشز     ذسزط  ظاةزقي ازعن  لبنجزع   ال  داذل نشع ع  لإ

( 2ط لنفترلضى   عظيعً ق(  ظهذ لقي     لبذس2.26ا ع ى  يس ق

 ( 38 0نثرله  دقع ة الا اقعظ  قي    عا  لبمةقعال 

اشقر نتزعئح  :ج ممارسات بعد العمليات واالدواتعرض نتائ :ثانيا

ظلن ظل     لبدميقززع  مع سززع   لبتثيقزز   ل زز  لبتنظززقي نثززذ  دززا

 زز  لبذسززط لنفترلضززى  (  ظهززذ لقيزز 2.28 ذسززط ا ززع ى  يززس ق

   40ق نثرله  دقع ة الزا اعظ    عا  لبمةقعال ( قي  2  عظيعً ق

(  ظاززي القززعال هززذل لبززنمط  زز   ززبك لبمتدقززرل  لبتذضززقثق  فززى 0

لن  مع سزززع  نتزززعئح  دزززا قيززز  ظهزززذل يزززاك  ( X6-X8لبدحزززع ل  ق

هززذ اطززذير لبمحززاقق  فززى   ززال نن قميقزز  لإ   ظل لظلبدميقززع  

التفوق التنافسياألبداع التنظيميالثقافة والقيم األفراد والمهاراتالعمليات واألدواتالقيادة والتنظيم

Series1 2.262.432.092.282.272.26
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  ززال لإقيزز   ا ززعقا   ززهذب  ظلبتةنقززع  لبمنظمزز  ظاززذلفر ل  ظل 

 لبمراح  لنظب   ق  لن دع     ش   أكثر كوعنت ظاثت 

احزق  نتزعئح  :المهيارات: عرض نتائج ممارسات بعيد االفيراد وثالثا

 دا لنفرل  ظلبجمعقع     ذسط ا ع ى  يس  نثذ  مع سع  لبتثيق 

( قيززز  2(  ظهزززذ لقيززز   ززز  لبذسزززط لنفترلضزززى   زززعظيعً ق2.09ق

( ظازي القزعال هزذل 0 51ق  دقع ة الزا اظ إنثرله    عا  لبمةقعال 

 – X9 زز   ززبك لبمتدقززرل  لبتذضززقثق  فززى لبدحززع ل  ق لبحدززا

X12 اززع.قر نةزز  لبمدرفزز  ظلبمهززع ت ( ظهززذل يززاك الززا ت لبحدززا قيزز 

ق   ريق  رك   ديذ زع   تحزع ك  ظلبمنع ق ظلبو رت قحر لنال ع 

  بهق   لبتنظقمىفى ل

اشززززززززززززززقر   : والقيمالثقافة  : عرض نتائج ممارسات بعدرابعا 

ظجذ   قز   ل ز  لبتنظزقي نثزذ  دزا  مع سزع  ل   ذسزط إب   نتعئحلب

( 2هززذ لالزز   زز  لبذسززط لنفترلضززى   ززعظيعً ق 2.28)ا ززع ى  يززس ق

(  ظازي القزعال 52 0ظ إنثرله  دقع ة الا اق قي    عا  لبمةقعال 

-X13هزززذل لبزززنمط  زززبك لبمتدقزززرل  لبتذضزززقثق  فزززى لبدحزززع ل  ق

X16ظيززتي فهززي  لن ززب  ظلن ززذ  عبمدززع رت ( ظهززذل لبحدززا يشززجع

 قي  نثذ ظلسع فى كعف  أنثعن لبمنظم   لنسترلاقجق 

 يتزعبف :التفيوق التنافسيي أنميوذج : عيرض نتيائجلثيانيالمحور ا 

   لب يوز  ظهزى ق ل  دز  ل دزع  ز  قلبتزع ع(  لبتنعف زىلبتوزذا  أنمذج 

(  ظالزززا ازززي القزززعال لبمتدقزززر  ززز   زززبك لبذالززز    لبمرظنززز   لبجزززذ ت

( ظلبتزززى يمثززز  كززز   نهزززع   ذنزززع فرققزززع  ززز  30 - 17 لبدحزززع ل  ق

   لبذسط  قي (  ظهذ ل30 2 يس قلبدع  ل نمذج     ذسط ا ع ى 

 نثرله  دقزع ةعظ ز ( قي    عا  لبمةقعال 2لنفترلضى   عظيعً ق

أهمقزز  لبحدززا لبرل ززع قلبذالزز ( فززى  إجأ لاززرل ( 62 0ق الززا ا لبدززع 

ظ ززززإنثرله  دقززززع ة  (43 2ق  ذسززززط ا ززززع ى لبمراحزززز  ل ظبزززز  

ل  لهمقز  قلب يوز ( لبمراحز  ل  قزرت  ذسزط رفى اق  أا ( 40 0ق

كمزززع ي تدرضزززهع  (51 0ظ زززإنثرله  دقزززع ة ق (09 2ق ا زززع ى

 :لآلاى (6جاظك ق

 

 أزاء أنموذج التفوق التنافسي.بغداد"  / نتائج إجابات عينة من العاملين في شركة كورك لالتصاالت (6جدول )
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 الكلفة:

17 
يؤ ذ  نظر لنقتحع   ادا لب يو  لبهاه لن قر لبذة

 بيمنظمع  لبتى اتنعفس  حعشرت قي  لب در  
 لنظب  82 0 92 1 38 24 33 21 30 19

18 

ا د  لبشرك  إب  جد  لبمنتذ    قص لبثم  

,ظيدتما قي   اى  وض كيف فرا لبدم  ,ظكيف 

 لبت نيذجقع ظلبت هقب  ظلن ظل  ظلباقعن  

 لبثعبث  62 0 34 2 8 5 50 32 42 27

19 

ماى الا ت لب  ذن لبذة يحثل ق   اهتي شركتنع 

لبشرك قي  اوذالهع فى  لبوذلئا     بك إقبن الا ت

  جعبى لبت ذيق ظلبمعبق  

 لبثعنق  76 0 37 2 17 11 28 18 55 35

  2.50 2.21 الكلفة –الوسط الحسابي المرجح باألوزان العام واالنحراف المعياري العام 

 الجودو

20 
اا يت لبدع يق  لبذي  يةا ذن لبدا   ظانمقتهي ظاشا 

 لبدع يق       حرل  ظ هع ل 
 لبثعنق  79 0 32 2 20 13 27 17 53 34

21 

لنهتمع  ظلبدنعي  لبشاياي   عب  ذن  إب  شركتنع ا د 

فهنعبك سيع ادا  لبمرض  ظلبمدذالق    لظ لبدمق 

 ظل رى ادا  ظرظه لبحيا  ظلن وعك 

 لبرل د  69 0 34 2 13 8 41 26 47 30

22 
اث ق  نظع  لننتع  ظلبدا    عستمرل ظاشجقع 

 أقي  لب  لسو  ظ عبد س  لنااعك    
 لنظب  83 0 14 2 28 18 30 19 42 27
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23 

ظادتما قي    ثةق لبر ع ياعكقا أن لنهتمع   عبجذ ت 

لبمذل وع  لبمذل  لنظبق  لبال ي  فى اانقدهع ظلن 

   ج  لبجمعبق  فقهع    لبش   لبثجي  لبمع ت 

 لبثعبث  77 0 29 2 19 12 33 21 48 31

24 
أسعبقت إااعئق  فى لبتث ق  لبم تمر لستدال  

 بيجذ ت ظلننتعجق 
 لبثعنق  79 0 18 2 23 15 34 22 42 27

  50 0 26 2 الجودو–الوسط الحسابي المرجح باألوزان العام واالنحراف المعياري العام 

 المرونة

25 

يتاف لبدرض ظاةايي لبدا ع  فى لبشرك   عنهع 

تدا ت ادقر ش   لبمنتح ا ت  غح    جل  أغرلض   

ظ قي لسحةقع   عقميقعاق علبم تهيك ظاتطيت نظع 

 لبتنعفس  

 لبثعنق  75 0 42 2 16 10 27 17 58 37

26 

تدا ت  هع ل  لبشرك  فى لبدع يذن يَمتيك  اجديهي   

 قعن  لبمنتذ   ع  دا لبحقع ظ اى  قي  الع  ي 

 لبتدعظن  ع لبشركع  لن رى لبشحقه  

 لنظب  80 0 28 2 22 14 28 18 50 32

27 

  تةحب  مع يتنعست  ع  اذسقع لظ اطذير لبمنتح

 ينع ق ق  لب ذا ظلبم تثمر ظا ت لبتذالدع  

 لبثع ي   

 لبثعبث  65 0 35 2 9 6 45 29 45 29

  62 0 27 2 المرونة –الحسابي المرجح باألوزان العام واالنحراف المعياري العام  الوسط

 التسليم

28 

ايت   لبشرك    رقه لبت يقي  ع  ق  لبمنتح 

لب    كوق   نجع   غح  لبم تهيك  إجظلبم تهيك 

 ظادوقض لبها    لبمنتجع قلبمدع  ( 

 لبثعنق  78 0 17 2 23 15 36 23 41 26

29 

لقتمع ي  لبثة   عبت يقي لبمنتجع  ا ت لبمذقا لبمثا  

ظادتما قي   ال  لبتع يخ بيت يقي    لبمع ت لبماند    

  بةقعال  اى  ا   لب  عئ 

 لبثعبث  74 0 28 2 17 11 38 24 45 29

30 

ا تدا   نظمتنع سقعس   د ظن ل  عن بتع ق  سرق  

ظضمعن ظ ذك هذا   لنستجع   بيطيحع  لبمتدقرت

 لبمذل  بدرض اجمقدهع ظا يقمهع كع ي  بيم تهيك  

 لنظب  80 0 21 2 0ت23 15 31 20 45 29

 لنظك 62 0 30 2 الوقت –الوسط الحسابي المرجح باألوزان العام واالنحراف المعياري العام 

  0.57 2.26 أنموذج التفوق التنافسي –الوسط الحسابي المرجح باألوزان العام واالنحراف المعياري العام 

 .Spss: نتعئح اثيق  لنااعن لبذ وى بحقعنع  لإستحعن   عستدال   رنع ح لبمرجع

 

ي زد  هزذل لبمحثزل إبز   اختبار فرضييات البحيث:المحور الثالث: 

لبتثةق     ث  فرضقع  لبحثل لبمتديةز   دبالزع  لن احزع   زق  

إبز   شز ي  لبحثزل    زقعغتهع لسزتنع ل   تدقرل  لبحثل ظلبتى امز

ظالا لسزتدمي  لبذسزعئ  لإاازعئق  لبدع ز   مدع ز  ل احزع  يدتحزر 

قبالززع  لن احززع  فقمززع  ززق  لبمتدقززرل  لبرئق ززق  ظلبورققزز  بتثايززا 

نززززذ  لبدبالززززع   ززززق   تدقززززرل  لبحثززززل  ظ عسززززتدمعك لبحرنززززع ح 

   (SPSSلإااعئى ق

فقمزع  زق  لب  القي  دزع ب  لن احزع  ( 9ظلبش   ق( 7يشقر جاظك ق

  ززال لإ لبمتدقززر لبم ززتة  لبرئق ززى لبمتدقززرل  لبرئق زز  ظلبورققزز 

فززى  ظلبمتدقززر لبتززع ع لبتوززذا لبتنعف ززى لبتنظقمززى ظ تدقرلاززه لبثعنذيزز 
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قبالزززع  ( 7ق   يحزززق  جزززاظك دزززال " غ شزززرك  كزززذ ب بباازززعن 

  لبتنعف ىلبتوذا  ع ل دع   لبتنظقمى  ال لإ مع سع    ق   احع لن

(  دزززع ب   لن احزززع   زززق  لبمتدقزززر لبم زززتة  لبرئق زززى 7جزززاظك ق

لبتنظقمزززى ظ تدقرلازززه لبثعنذيززز  ظلبمتدقزززر لبتزززع ع لبتوزززذا   زززال لإ

 كعن  لبنتعئح قي  لبنثذ لناى : لبتنعف ى

 

 التنظيمي ومتغيراته الثانوية والمتغير التابب التفوق التنافسي. بداع( معامالت االرتباط بين المتغير المستقل الرئيسي اإل7جدول )

 Spssلبمرجع : نتعئح اثيق  لنااعن لبذ وى بحقعنع  لإستحعن   عستدال   رنع ح 

 

 

 

 التنظيمي ومتغيراته الثانوية والمتغير التابب التفوق التنافسي. بداعالمتغير المستقل الرئيسي اإل( معامالت االرتباط بين 9شكل )

*0  Correlation is significant at the 00.05 level (2-tailed) 

** 0  Correlation is significant at the 00.01 level (2-tailed ) 

 البيان
القيادو 

 والتنظيم

العمليات 

 واألدوات

األفراد 

 والمهارات
 والقيم الثقافة

 بداعاإل

 التنظيمي

التفوق 

 التنافسي

 القيادو والتنظيم

 **0.587 **0.587 *0.259 *0.278 0.054 1 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.039 0.026 0.669  مستوى الداللة

 64 64 64 64 64 64 العينة

العمليات 

 واألدوات

 **0.501 **0.501 0.220 0.092 1 0.054 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.080 0.471  0.669 مستوى الداللة

 64 64 64 64 64 64 العينة

 

األفراد 

 والمهارات

 **0.689 **0.689 *0.270 1 0.092 *0.278 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.031  0.471 0.026 مستوى الداللة

 64 64 64 64 64 64 العينة

 الثقافة والقيم

 **0.731 **0.731 1 *0.270 0.220 *0.259 معامل االرتباط

 0.000 0.000  0.031 0.080 0.039 مستوى الداللة

 64 64 64 64 64 64 العينة

 بداعاإل

 التنظيمي

 **0.970 1 **0.731 **0.689 **0.501 **0.587 معامل االرتباط

 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 64 64 64 64 64 64 العينة

 التفوق التنافسي

 1 **0.970 **0.731 **0.689 **0.501 **0.587 معامل االرتباط

  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 64 64 64 64 64 64 العينة
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قبالززز  ل احزززع  جل   نبززز   قق اذجزززاضيييية الرئيسييية للبحيييث: الفر

ظلنمزذج  لبتوزذا لبتنعف زى ظفةزعً   زال إااعئق   دنذي   ق  أ دزع  لإ

آل لن ققن     لبدع يق  فى شزرك  كزذ ب بباازعن  غ  دزال "((  

 ظالا لنحثة     هذا لبورضق  لبرئق   لبورضقع  لبورقق  لآلاق :

اذجا قبال  ل احع  جل   نب  إااعئق   -لبورضق  لبورقق  ل ظب :

 دنذيز   زق  لبةقزع ت ظلبتنظززقي ظلنمزذج  لبتوزذا لبتنعف زى ظفةززعً آل لن 

 ققن     لبدع يق  فى شرك  كذ ب ببااعن  غ  دال " 

فى إ ع   ش ي  ظ  ع  هذل لبحثل ظ نعنلً قي  لبم ذنع  ل سعسزق  

 تحزع   زثتهع بإل ع  لبنظرة ظفى .نعيع اثةقق ل هزاله امهقزال ن

أظ  طئهزززع إاازززعئقع ظ يعضزززقع  الزززع  لبحعاثزززعن  ازززقعغتهع ظ يم ززز  

 لبتدحقر قنهع ظهى:

( شزح   لبدبالزع  لن احع قز   زق   مع سزع  لبةقزع ت 7ق يحق  جزاظك

ظلاضع هنزعب   **( 587 0ظلبتنظقي  ع ل دع  لبتوذا لبتنعف ى  يسق

تذى **( ظهذ  دنذة قنزا   ز00 0قبالع  جظ  نب   دنذي  هذ ق

(  ظهزززذل يزززاك قيززز  ظجزززذ  قبالززز  ل احزززع   تذسزززط  01 0 نبززز  ق

ظليجع قزززز   ززززق   مع سززززع  لبةقززززع ت ظلبتنظززززقي فززززى شززززرك  كززززذ ب 

ببااززعن  غ  دززال  "ظأنمززذج  لبتوززذا لبتنعف ززى   مززع يززاك قيزز  

ظجززذ    ززذج بةحززذك لبورضززق  لبورققزز  لنظبزز  ضززم  لبورضززق  

جل   نبز  إاازعئق   لبرئق ق  ل ظب  ظ وع هع: اذجا قبال  ل احزع 

 دنذيز   زق  لبةقزع ت ظلبتنظززقي ظلنمزذج  لبتوزذا لبتنعف زى ظفةززعً آل لن 

 ققن     لبدع يق  فى شرك  كذ ب ببااعن  غ  دال " 

اذجا قبال  ل احع  جل   نبز  إاازعئق   -لبورضق  لبورقق  لبثعنق :

 دنذيزز   ززق  لبدميقززع  ظل  ظل  ظ لنمززذج  لبتوززذا لبتنعف ززى ظفةززعً 

  لن ققن     لبدع يق  فى شرك  كذ ب ببااعن  غ  دال " آل

شزح   لبدبالزع  لن احع قز    زق   مع سزع  إب  (  5ق  يشقر جاظك

*( 195 0لبدميقزززع  ظل  ظل   زززع ل دزززع  لبتوزززذا لبتنعف زززى  يزززس ق

**( ظهززذ 501 0ظلاضززع اذجززا قبالززع  جظ  نبزز   دنذيزز  هززذ ق

ياك قيز  ظجزذ  قبالز   (    ظهذل01 0ق  دنذة قنا   تذى  نب 

ل احززع   ةحذبزز  ظليجع قزز   ززق    مع سززع  لبدميقززع  ظل  ظل  فززى 

شززرك  كززذ ب ببااززعن  غ  دززال "ظ لنمززذج  لبتوززذا لبتنعف ززى     

 مع ياك قي  ظجذ    ذج بةحذك لبورضق  لبورقق  لبثعنق  ظ وع هع: 

اذجززا قبالزز  ل احززع  جل   نبزز  إااززعئق   دنذيزز   ززق  لبدميقززع  

ظل  ظ لنمذج  لبتوذا لبتنعف ى ظفةزعً آل لن ققنز   ز  لبدزع يق  ظل  

  فى شرك  كذ ب ببااعن  غ  دال "

اذجا قبال  ل احع  جل   نب  إااعئق   -لبورضق  لبورقق  لبثعبث : 

 دنذي   ق  ل فرل  ظلبمهع ل  ظلنمذج  لبتوذا لبتنعف ى ظفةعً آل لن 

   غ  دال " ققن     لبدع يق  فى شرك  كذ ب ببااعن

بالززع  ل  احززع   ززق   مع سززع  ل فززرل    ق( قزز5ق ي شززف جززاظك

أنزه **( ظلاضزع 689 0ظلبمهع ل   ع ل دع  لبتوذا لبتنعف ى  يزس ق

قنزا    دنذي ى**( ظه00 0ق ى نب   دنذي  ه ل اذجا قبالع  ج

  ظهذل ياك قيز  ظجزذ  قبالز  ل احزع   ةحذبز  01 0  تذى  نب  ق

  ل فزززرل  ظلبمهزززع ل  فزززى شزززرك  كزززذ ب ظليجع قززز   زززق   مع سزززع

ببااعن  غ  دال " ظلنمذج  لبتوذا لبتنعف ى   مع ياك قي  ظجذ  

اذجزا قبالز  ل احزع  جل   -  ذج بةحزذك لبورققز  لبثعبثز  ظ وع هزع::

 نبزز  إااززعئق   دنذيزز   ززق  ل فززرل  ظلبمهززع ل  ظلنمززذج  لبتوززذا 

  كذ ب ببااعن  لبتنعف ى ظفةعً آل لن ققن     لبدع يق  فى شرك

  دال "  غ

لبورضق  لبورقق  لبرل د : اذجا قبال  ل احع  جل   نب  إاازعئق  

 دنذيزز   ززق  لبثةعفزز  ظلبةززقي ظ لنمززذج  لبتوززذا لبتنعف ززى ظفةززعً آل لن 

 ققن     لبدع يق  فى شرك  كذ ب ببااعن  غ  دال " 

 احزع   زق   مع سزع  لبثةعفز  ظلبةزقي ( قبالزع  لن5ق  يظهر جزاظك

اذجزززا أنزززه **( ظلاضزززع 731 0 زززع ل دزززع  لبتوزززذا لبتنعف زززى  يزززس ق

**( ظهذ  دنذة قنزا   زتذى 00 0قبالع  جظ  نب   دنذي  هذ ق

(  ظهذل ياك قي  ظجذ  قبال  ل احع   ةحذب  ظليجع ق  01 0ق  نب 

عن   ق   مع سع  لبشداق  لبثةعف  ظلبةقي فى شرك  كذ ب بباا

 دال " ظ لنمذج  لبتوذا لبتنعف ى      مع ياك قيز  ظجزذ    زذج  غ

بةحذك لبورضق  لبورقق  لبثعنق  ظ وع هزع لبورضزق  لبورققز  لبرل دز : 

اذجا قبال  ل احع  جل   نب  إااعئق   دنذي   ق  لبثةعف  ظلبةقي ظ 

لنمزذج  لبتوززذا لبتنعف ززى ظفةزعً آل لن ققنزز   زز  لبدزع يق  فززى شززرك  

 ببااعن  غ  دال "   كذ ب

 تحع  لبورضق  لبرئق   بيحثل: قق اذجا قبال  ل احزع  جل   نبز  ل

ظلنمزذج  لبتوزذا لبتنعف زى ظفةزعً   زال إااعئق   دنذي   ق  أ دزع  لإ

 آل لن ققن     لبدع يق  فى شرك  كذ ب ببااعن  غ  دال "(( 

 إجظلنمذج  لبتوذا لبتنعف زى   ال ظهر  نتعئح لبدبال   ق  أ دع  لإ

  ظل دع    ال جمعبى أ دع  لإإ يس  دع   لن احع  ق سحقر عن (  ق  

(  ا جز  ضزدقو   ر يز   زق   مع سزع  0560لبتوذا لبتنعف زى  ق 

لبتنظقمى ظلننمذج  لبتوذا لبتنعف ى ظهى غقر  دنذي  قنا   ال لإ

ورضززق  (   مززع يززؤ ة لبزز   فززض لب00 0  ززتذى  نبزز   دنذيزز  ق

لبرئق   لبحايي  ظالحزذك فرضزق  لبدزا   ؤ لهزع: اذجزا قبالز  ل احزع  

ظلنمززذج  لبتوززذا   ززال جل   نبزز  إااززعئق   دنذيزز   ززق  أ دززع  لإ

لبتنعف ى ظفةعً آل لن ققن     لبدع يق  فى شرك  كذ ب ببااعن  

   دال " غ

 

 المبحث الرابب

 االستنتاجات والتوصيات: 

  أوالً : االستنتاجات 
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 لن  د   
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 التوصيات : ثانيا

 جمذقز   ز  قز   أ.مزر  لستنع ل لب  لستنتعجع  لبحثزل لبتزى  1

 -لبتذ قع  هى :

ادا لبمرظن     لهزي ل دزع  لبةزا ل  لبتنعف زق  لبتزى ازؤ ة لبز    2

اوذا لبشرك  فى اةايي لبدا ع  قز   ريزق اثذيز  لبدميقزع  
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  لبتثايع  لبتنعف ق  

قئزز  لنقمززعك ظلن ا ززذن لبشززرك  ذا فززى  لبتوزز  ززال يتطيززت لإ  3
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لبجايززات ظالقززعال ظل تحززع  ظ الع زز  لقمززعك لبمنعف ززق  ظلظضززع  
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