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 دور اإلبداع اإلداري في تحقيق امليـزة التنافسية: 
دراسة ميدانية على الشركات الصناعية في قطاع غزة

ملخص

هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى درجــة توافــر مكونــات اإلبــداع اإلداري، والتعــرف كذلــك علــى قــدرة الشــركات الصناعيــة 
فــي قطــاع غــزة علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية، والتعــرف علــى طبيعــة العالقــة ملكونــات اإلبــداع اإلداري املتمثلــة )االنفعــال 
التنافســية،  امليـــزة  تحقيــق  علــى  املخاطــرة(  وتحمــل  املشــكالت،  وحــل  والتغيـــر،  الفكريــة،  والطالقــة  والتجديــد  والعاطفــة، 
والتعــرف كذلــك علــى مــدى التغييـــر فــي املتغيـــر التابــع )امليـــزة التنافســية( نتيجــة التغيـــر فــي مكونــات اإلبــداع اإلداري، ولقــد تــم 
اختبــار ذلــك مــن خــالل فرضيــات البحــث، وتــم إعــداد أداة البحــث، وتوزيعهــا علــى العينــة املكــون مــن )150( موظــف مــن 54 

شــركة صناعيــة يـــزيد رأســمالها عــن  500,000 $، وتــم استـــرداد )146( اســتبانة.

 ،)%72.28( النتائــج أهمهــا حصــول مســتوى اإلبــداع اإلداري علــى نســبة مرتفعــة  مــن  إلــى مجموعــة  البحــث  وخلــص 
وحصــل مجــال تحقيــق امليـــزة التنافســية علــى نســبة )72.76%(، وتبيـــن - أيًضــا- وجــود عالقــة طرديــة بيـــن مكونــات اإلبــداع 
اإلداري وتحقيــق امليـــزة التنافســية، وتبيـــن أن مــا نســبته )75.50%( مــن التغيـــر فــي مســتوى تحقيــق امليـــزة التنافســية يعــود 
للتغيـــر فــي مكونــات اإلبــداع اإلداري، كمــا تبيـــن بأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة حــول 
عــزى للنــوع، واملسمـــى الوظيفــي، والعمــر، واملجــال، بينمــا توجــد فــروق تبًعــا لســنوات الخدمــة، أمــا بالنســبة 

ُ
اإلبــداع اإلداري ت

إلــى املسمـــى الوظيفــي،  عــزى 
ُ
ت إلــى اســتجابات أفــراد العينــة تبًعــا للميـــزة التنافســية فــال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

والعمــر، وســنوات الخدمــة، واملجــال، بينمــا النــوع ال توجــد فــروق فــي اســتجابات أفــراد العينــة، وبنــاء علــى نتائــج الدراســة كانــت 
أهــم التوصيــات مــا يلــي:

ضرورة االهتمام بتدريب املوظفيـن على كيفية تحديد املشكالت سواء بالطرائق االستشارية أو االنعكاسية. - 

ضــرورة االهتمــام بتدريــب املوظفيـــن علــى كيفيــة حــل املشــكالت ســواء بالطرائــق التشــاورية، أو التفاوضيــة، أو  - 
باألمــر املستتـــر أو الصريــح.

أن تأخــذ الشــركات آراء العمــالء وتلبـــي رغباتهــم املتجــددة، حيــث حصلــت تلــك الفقــرة علــى أقــل فقــرات قيــاس امليـــزة  - 
التنافسية.

مقدمة

إن تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي الشــركات الصناعيــة إنمــا يعتمــد علــى قــدرة تلــك الشــركات علــى تحقيــق ثالــوث التطويـــر 
أو التحسيـــن املســتمر؛ املتمثلــة فــي اإلبــداع واالبتــكار والنمــو، فقــدرة الشــركات علــى تحقيــق التميـــز يعتمــد علــى قدرتهــا علــى 
تحقيــق الجــودة فــي مكونــات منتجاتهــا وفــي مدخالتهــا وفــي أســعارها وفــي طرائــق توزيعهــا وتـــرويجها، فالشــركات الصناعيــة ال 

* تم استالم البحث في أبريل 2016، وقبل للنشر في أغسطس 2016.
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تســتطيع التطــور والتميـــز وبنــاء امليـــزة التنافســية إال مــن خــالل توفيـــر منــاخ تنظيمـــي وإداري داعــم ومســاند لهــذا التميـــز 
والتطــور والنمــو.

إن التقــدم الهائــل فــي جميــع مناحـــي الحيــاة، ســواء فــي املجــال التقنـــي أو الثقافــي أو االجتماعــي جعــل متطلبــات ورغبــات 
وميــول النــاس فــي تغيـــر وتطــور مســتمر، فمــا كان يـــر�ضى بــه األجــداد واآلبــاء مــن منتجــات وجــودة وأســعار وأنــواع ال يـــر�ضى بــه 
األبنــاء، ولهــذا نظــر أهــل العلــم والفقهــاء فــي مجــال اإلنتــاج والجــودة إلــى ضــرورة تبنـــي الفكــر الحديــث للتســويق وهــو االهتمــام 
باملســتهلك، وتطــور إلــى االهتمــام باملجتمــع بشــكل عــام، ولكــي يتــم هــذا االهتمــام بفعاليــة ال بــد مــن االهتمــام بامليـــزة التنافســية 

للشــركات والعمــل دائًمــا علــى إجـــراء مقارنــات مــع أفضــل املنافسيـــن أو مــا يسمـــى باملنافــس النموذجـــي.

يعــد كل مــا ذكــر مــن ضــرورات النمــو والتطــور والتميـــز ومواكبــة التقــدم العلمـــي والتقنـــي واالتصــاالت وغيـــرها ال يتحقــق 
يحقــق  البشــري  العنصــر  وتدريــب  بتنميــة  فاالهتمــام  البشــري،  املــورد  وهــي  اإلنتــاج  عناصــر  بأهــم  االهتمــام  خــالل  مــن  إال 
للشــركات اإلبــداع اإلداري الــذي يصبــح العامليـــن مــن خاللــه قادريـــن علــى التفكيـــر االستـراتيجـــي، والقــدرة علــى تحديــد وحــل 
املشــكالت بفعاليــة، وقادريـــن علــى إيجــاد حلــول إبداعيــة، ويصبــح لديهــم قــدرة علــى فهــم اآلخـريـــن والتعامــل معهــم وقــدرة علــى 
التفكيـــر الناقد والبناء، والعمل الجماعي الذي يحقق التقدم والتميـــز، ولهذا تم دراسة تأثيـــر اإلبداع اإلداري بمكوناته على 

تحقيــق امليـــزة التنافســية للشــركات الصناعيــة فــي ضــوء املتغيـــرات الديموغرافيــة.

مشكلة الدراسة

أدركــت الشــركات الصناعيــة بشــكل عــام وفــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص أن البقــاء واالســتمرار فــي األســواق يتطلــب منهــا 
تحقيق امليـــزة التـــي تميـــزها عن غيـــرها من املنافسيـــن، ويتطلب منها املقارنة بشكل مستمر مع أفضل املنافسيـــن في األسواق، 
فالشــركات فــي قطــاع غــزة تعانـــي مــن مشــكالت متعــددة تتمثــل فــي الحصــار وإغــالق املعابـــر وقلــة املــوارد وانخفــاض رأس املــال، 
فــكل تلــك املشــكالت يتطلــب منهــا اإلبــداع فــي طرائــق تحصيــل املــوارد أو اقتنــاص الفــرص التســويقية بمــا يحقــق النفــع والتميـــز 
للشــركات الصناعيــة، وبالتالــي تحــاول الدراســة التعــرف علــى دور اإلبــداع اإلداري فــي الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي قطــاع 
غزة وعالقتها بتحقيق امليـــزة التنافسية من خالل مجموعة من التساؤالت التالية التـــي تعبـــر في مجملها عن مشكلة الدراسة 

وفق اآلتـــي:

ما هو مستوى اإلبداع اإلداري في الشركات الصناعية في قطاع غزة؟ - 

ما هو مستوى تحقيق امليـزة التنافسية في الشركات الصناعية في قطاع غزة؟ - 

هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن اإلبــداع اإلداري، وامليـــزة التنافســية فــي الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع  - 
غــزة؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة تجــاه متغيـــرات الدراســة فــي الشــركات الصناعيــة  - 
فــي قطــاع غــزة تبًعــا للمتغيـــرات الديموغرافيــة؟

أهداف الدراسة

يتمثــل الهــدف الرئيــس فــي الكشــف عــن دور اإلبــداع اإلداري فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي الشــركات الصناعيــة فــي 
قطــاع غــزة، وينــدرج تحتــه مجموعــة مــن األهــداف:

التعرف على مستوى اإلبداع اإلداري في الشركات الصناعية موضع الدراسة. - 

الكشف على مستوى امليـزة التنافسية في الشركات الصناعية موضع الدراسة. - 

توضيح العالقة بيـن اإلبداع اإلداري، وامليـزة التنافسية في الشركات الصناعية - 

تحديد التغيـر في امليـزة التنافسية نتيجة التغيـر في اإلبداع اإلداري. - 

بيان الفروق في استجابات أفراد العينة تجاه متغيـرات الدراسة. - 
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أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من الدور الذي تلعبه الشركات الصناعية في تحقيق التنمية. - 

التقدم العلمـي والتكنولوجـي ال يتحقق بدون االهتمام وتطويـر اإلبداع اإلداري. - 

البقاء واالستمرار للشركات ال يتحقق بدون االهتمام بامليـزة التنافسية. - 

قــدرة الشــركات علــى تحقيــق ثالــوث التحسيـــن املســتمر ال يتحقــق بــدون تطويـــر اإلبــداع اإلداري وبيــان أثـــره علــى  - 
امليـــزة التنافســية.

فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة األولى

»ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≤0.05( بيـــن دور اإلبــداع اإلداري وتحقيــق امليـــزة التنافســية فــي 
الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة«. ويتفــرع مــن هــذه الفرضيــة مجموعــة مــن الفرضيــات الفرعيــة التاليــة:

امليـــزة  -  تحقيــق  وبيـــن  والعاطفــة  االنفعــال  بيـــن   )α≤0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة  توجــد  »ال 
غــزة«. قطــاع  فــي  الصناعيــة  الشــركات  فــي  التنافســية 

»ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≤0.05( بيـــن التجديــد والطالقــة الفكريــة وبيـــن تحقيــق  - 
امليـــزة التنافســية فــي الشــركات الصناعيــة«

»ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )α≤0.05( بيـن التغييـر وتحقيق امليـزة التنافسية في الشركات  - 
الصناعيــة فــي قطــاع غــزة«.

»ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≤0.05( بيـــن تحديــد وحــل املشــكالت وبيـــن تحقيــق امليـــزة  - 
التنافســية فــي الشــركات الصناعيــة«

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≤0.05( بيـــن تحمــل املخاطــرة وتحقيــق امليـــزة التنافســية فــي  - 
الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة«.

الفرضية الرئيسة الثانية

»ال يوجــد أثـــر ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≤0.05( بيـــن دور اإلبــداع اإلداري فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي 
الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة«.

الفرضية الرئيسة الثالثة

»ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≤0.05( فــي اســتجابات أفــراد العينــة حــول دور اإلبــداع اإلداري 
عــزى للمتغيـــرات الديموغرافيــة )املسمـــى الوظيفــي، العمــر، النــوع، ســنوات الخدمــة، 

ُ
فــي الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة ت

املجــال(«.

الفرضية الرئيسة الرابعة

امليـــزة  تحقيــق  حــول  العينــة  أفــراد  اســتجابات  فــي   )α≤0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  »ال 
عــزى للمتغيـــرات الديموغرافيــة )املسمـــى الوظيفــي، العمــر، النــوع، ســنوات 

ُ
التنافســية فــي الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة ت

املجــال(«. الخدمــة، 
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أنموذج متغيـرات الدراسة

يعكــس عالقــات  والــذي  للبحــث،  افتـــرا�ضي  بنــاء مخطــط  تــم  البحــث وتحقيًقــا ألهدافهــا   ملعالجــة مشــكلة 
ً
اســتكماال

ارتبــاط وتأثيـــر مباشــر بيـــن متغيـــرات أبعــاد اإلبــداع اإلداري، وامليـــزة التنافســية كمــا موضـــح.

 

 اإلبداع اإلداري 

والعاطفة االنفعال   

الفكرية التجديد والطالقة  

رـييالتغ  

 

ة التنافسية في ز ــيامل  

 الشركات الصناعية العاملة في 
 قطاع غزة

 تحديد وحل املشكالت

 -العوامل الديموغرافية 
املسمى الوظيفي، العمر، 
النوع، سنوات الخدمة، 

 املجال

 املتغيرات املستقلة

 املتغير الوسيط

 املتغير التابع

تحمل املخاطرة   

شكل رقم )1(
أنموذج الدراسة

حدود الدراسة

تتحدد حدود هذه الدراسة بما يأتـي

الحدود املوضوعية: تتناول الدراسة دور اإلبداع اإلداري في تحقيق امليـزة التنافسية	 

الحدود املكانية: تمت هذه الدراســة على العامليـــن في الشــركات الصناعية في محافظات غزة والتـــي يـــزيد رأس مالها 	 
يـــزيد على 500,000 دوالر وهي )57( شــركة موزعة كالتالي: )شــمال غزة 10، غزة 28، الوســطى 12، الجنوب 7(

الحدود الزمنية: أجـريت هذه الدراسة خالل شهري مارس وإبـريل من العام 2016.	 

الحــدود البشــرية: العامليـــن فــي الشــركات الصناعيــة فــي محافظــات غــزة، والذيـــن هــم علــى رأس عملهــم حتـــى تاريــخ 	 
.)2016/ /1(

الدراسات السابقة:

دراســة )املبيضيـــن، 2015(، هدفــت إلــى قيــاس أثـــر نظــم املعلومــات االستـــراتيجية فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي   -
ا، كمــا يوجــد أثـــر لنظــم املعلومــات 

ً
شــركة البوتــاس األردنيــة، مــن أهــم نتائجهــا: أن مســتوى امليـــزة التنافســية متوســط

فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية.
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دراســة )النشمـــي واملليكــي، 2015(، هدفــت إلــى التعــرف علــى عالقــة امليـــزة التنافســية بـــرضا العمــالء فــي املصــارف   -

اإلســالمية اليمينيــة، وأهــم نتائجهــا وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة ودالــة إحصائًيــا بيـــن جميــع أبعــاد امليـــزة التنافســية 

ورضــا العمــالء.

دراســة )فيـــروز، 2013(، هدفــت إلــى التعــرف علــى إعــادة هندســة العمليــات، وامليـــزة التنافســية، بالتطبيــق علــى   -

معمل األلبسة في النجف، وأهم النتائج أن املعمل بحاجة إلى تطويـــر مقدراته االستـــراتيجية، وتطويـــر أبعاد امليـــزة 

التنافســية.

املنظمــة وخارجهــا   - التدريــب داخــل  إلــى معرفــة تحديــد عالقــة طريقتـــي  الدراســة  2013(، هدفــت  )نايــل،  دراســة 

بتحقيق امليـزة التنافسية، وأهم نتائجها: وجود العالقة طردية بيـن التدريب وامليـزة التنافسية، وكذلك املتغيـرات 

الديموغرافيــة.

األداء   - فــي  اإلداري  اإلبــداع  استـــراتيجيات  دور  علــى  التعــرف  إلــى  هدفــت   ،)2012 وآخـــرون،  )الســاعدي  دراســة 

الوظيفــي للعامليـــن فــي معمــل ســمنت الكوفــة، ومــن أهــم نتائجهــا: إن إدارة املعمــل ال تدعــم أو تشــجع اإلبــداع وال 

تتبنــاه بشــكل جــدي.

دراســة )الطائــي وكرماشــة، 2011(، هدفــت إلــى اختبــار العالقــة، بيـــن التخطيــط االستـراتيجـــي وامليـــزة التنافســية،  6-

فــي معمــل أســمنت النجــف األشــرف، وأظهــرت النتائــج: اعتبــار امليـــزة التنافســية وســيلة معنويــة تحقــق مــن خاللهــا 

املنظمــة جملــة كبيـــرة مــن أهدافهــا، كمــا وتوجــد عالقــة بيـــن التخطيــط االستـراتيجـــي وتحقيــق امليـــزة التنافســية.

دراســة )الحواجـــرة، 2010(، هدفــت إلــى معرفــة أثـــر استـــراتيجيات املعرفــة فــي بلــورة اإلبــداع اإلداري لــدى مديـــري  7-

الشركات الصناعية في األردن، وكان من أهم نتائجها: أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديـري الشركات الصناعية 

األردنيــة مرتفــع.

دراســة )رءوف وحمــدي، 2010(، هدفــت إلــى معرفــة دور املعرفــة التســويقية فــي اســتدامة املزايــا التنافســية فــي  8-

املنظمــات الصناعيــة فــي محافظــة نينــوي فــي العــراق، ومــن أهــم نتائجهــا: وجــود عالقــات ارتبــاط معنويــة بيـــن املعرفــة 

التســويقية وامليـــزة التنافســية.

دراسة )حامد، 2009(، هدفت إلى التعرف على واقع اإلبداع اإلداري بالشركة السعودية )سابك(، وأهم نتائجها:  9-

أن هنــاك درجــة مرتفعــة مــن اإلبــداع اإلداري، ويوجــد عالقــة بيـــن اإلبــداع اإلداري، وكل مــن القيــم الشــخصية، 

والتنظيميــة، والعدالــة.

الشــركات الصناعيــة  0 - بالتطبيــق علــى  بالريــادة،  اإلبــداع وعالقتــه  التعــرف  إلــى  2009(، هدفــت  دراســة )باســردة، 

الغذائيــة اليمنيــة، وأهــم النتائــج: وجــود عالقــة ارتبــاط قويــة بيـــن اإلبــداع والريــادة، كمــا إن اإلبــداع يؤثـــر تأثيـــًرا 

فــي تحقيــق الريــادة. إيجابًيــا 

التعليق على الدراسات السابقة:

تتميـــز الدراســة الحالــة عــن الدراســات الســابقة فــي تـركيـــزها علــى امليـــزة التنافســية للشــركات الصناعيــة فــي قطــاع  - 

غــزة.

تتميـز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في ربطها بيـن اإلبداع اإلداري وامليـزة التنافسية. - 

تتميـــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي طريقــة قيــاس امليـــزة التنافســية، فتــم قياســها مــن حيــث قــدرة  - 

الشــركات علــى التنافــس فــي كل عناصــر اإلنتــاج.



دور اإلبداع اإلداري يف تحقيق امليـزة التنافسية ...

102

اإلطار النظري:

مفهوم اإلبداع اإلداري:أ- 

تعــددت وتنوعــت املفاهيــم، والتعريفــات التـــي قدمهــا الكتــاب والباحثيـــن حــول مصطلــح اإلبــداع اإلداري، كل بحســب 
خلفيتــه العلميــة أو وجهــة النظــر التـــي ينظــر مــن خاللهــا إلــى هــذا املفهــوم وذلــك وفــق التالــي:

يعــرف اإلبــداع بأنه التفكيـــر املختلــف، والــذي يعنـــي توافــر املهــارات والبـــراعات التـــي يتــم مــن خاللهــا التوصــل إلــى  - 
أفــكار جديــدة )جــاد الــرب، 2012: 220(.

وأفــكار  -  أســاليب ووســائل  ابتــكار  علــى  القــدرة  بأنــه  اإلداري  اإلبــداع   ،)467 :2012( وبنـــي عطــا  املحاميــد،  يعــرف 
والتطويـــر. التحسيـــن  مــن شــأنها  ويكــون  للعمــل، 

يعرفــه عطــا )2014: 4( بأنــه القــدرة علــى إنتــاج أشــياء غيـــر عاديــة لحــل املشــكالت بطريقــة جديــدة، وإنتــاج نظريــات  - 
جديــدة، وبنــاء أفــكار استكشــافية.

املنظمــة.  -  خــارج  مــن  اســتعارتها  تمــت  أو  املنظمــة،  داخــل  طــورت  فكــرة  تطبيــق  بأنــه:  التنظيمـــي  اإلبــداع  ويعــرف 
)686  :2014 وإســماعيل،  )املقابلــة، 

إنتــاج فكــرة  -  التـــي تمكــن الفــرد مــن  بأنــه مزيــج مــن القــدرات  يعــرف عبــد الرحمــن )2014: 246( اإلبــداع اإلداري 
جديــدة متميـــزة، بهــدف حــل مشــكلة أو تطويـــر نظــام قائــم.

ويشيـر )wit & meyer, 1998( إلى أن اإلبداع يولد األفكار والطرائق الجديدة لتحديد املشكالت واختـراع الحلول، 6- 
وهــو أحــد املداخــل املعرفيــة األساســية لتحقيــق النجــاح التنافســـي، وذلــك عبـــر اعتمــاد االستـراتيجييـــن ملخيلتهــم فــي 
توليــد حلــول غيـــر معروفــة للمشــكالت التنظيميــة، واختيــار األكثـــر إبداعــا منهــا، والتفكيـــر بطريقــة مبدعــة، وتجــاوز 

املفاهيــم املقبولــة الكتشــاف أفــكار جديــدة، وبمــا ينمـــي فــي األفــراد اإلبــداع ومرونــة التفكيـــر. )كمــال،   0 : 168(

ويـــرى الباحثــان مــن التعريفــات الســابقة أنهــا تتفــق حــول ضــرورة الوصــول إلــى اإلنتــاج املتميـــز وتحقيــق املنفعــة لــكل 
مــن العمــالء واملــالك والعامليـــن، ويتحقــق اإلبــداع اإلداري مــن خــالل مجموعــة مــن املحــاور أو األبعــاد املتمثلــة فــي االنفعــال 

والعاطفــة، والتجديــد والطالقــة الفكريــة، والتغيـــر، وتحديــد وحــل املشــكالت، وتحمــل املخاطــرة.

أهمية اإلبداع اإلداري:ب- 

املعلومــات، وزيــادة  وثــورة  العوملــة، والتكنولوجيــا الجديــدة،  تيــار  فــي ظــل  ازدادت حاجــة املنظمــات لإلبــداع اإلداري 
ــر فــي الهيــاكل االقتصاديــة والسياســية ممــا دفــع املنظمــات االهتمــام باإلبــداع لتســتطيع التكيــف والتعايــش  املنافســة والتغيـ
 )Hansen &Birkunshaw, 2007( وبالتالــي بيـــن ،)مــع املتغيـــرات البيئيــة، واملتطلبــات املتســارعة )الجعافــرة،   0 : 1667

أهميــة اإلبــداع اإلداري الــذي حظــي باهتمــام العديــد مــن الباحثيـــن، مــن خــالل مــا يلــي: )أبــو النجــا،   0 : 14(:

إيجاد الحلول اإلبداعية للمشكالت التـي تواجهها بكفاءة وفعالية.	 

إحداث تغييـرات إيجابية في بناء املنظمة وفي عملياتها اإلدارية.	 

التكيــف والتفاعــل مــع كافــة املتغيـــرات البيئيــة املحيطــة بهــا، وتحسيـــن إنتاجيتهــا واالرتقــاء بمســتوى أدائهــا، وأداء 	 
املــوارد البشــرية.

اكتشافات ومقتـرحات وأفكار لوضع أنظمة عمل جديدة مبدعة وخالقة.	 

اإلبــداع اإلداري يمثــل أحــد وســائل التجديــد والتغييـــر، فالتغييـــر عمليــة إبداعيــة قبــل أن تكــون نوًعــا مــن التطويـــر. 	 
)اإلبـــراهيم، وأبــو عاشــور، 2014: 22(

ومــن خــالل األهميــة الســابقة لإلبــداع يجــب العمــل علــى التغلــب علــى املعوقــات التـــي تواجــه اإلبــداع اإلداري، وهــذه 
.)    أو معوقــات تنظيميــة )األحمــري،2014:  تكــون معوقــات شــخصية،  املعوقــات يمكــن أن 
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عناصر وأبعاد اإلبداع اإلداري:ج- 

اتضـح للباحثيـن من مراجعة أدبيات اإلبداع وجود شبه اتفاق بيـن الباحثيـن حول العناصر واألبعاد األساسية للقدرات 
اإلبداعيــة التـــي مــن خاللهــا يتــم قيــاس مســتوى اإلبــداع. ولهــذا سيـــركز الباحثــان علــى األبعــاد التاليــة: )عيــاد،   0 : 115(، 
)املحيلبـــي وآخـــرون، 2014: 25(، )بــدح وأبــو طــه،   0 : 450(، )املعايطــة، 2014: 554(، )عبــد الباســط،   0 : 577(، )عبــد 

الحميــد، عبــد الحافــظ،   0 : 22(، )نافلــة، قــدور، وفــالق، محمــد،   0 : 110(

األصالة: ويقصد بها القدرة على إنتاج الحلول الجديدة. - 

الطالقة: ويقصد بها قدرة املوظف على إنتاج أكبـر قدر من األفكار. - 

اإلحســاس باملشــكالت وإدارتهــا: هــي القــدرة علــى رؤيــة الكثيـــر مــن املشــكالت فــي موقــف معيـــن، وتحديدهــا تحديــًدا  - 
دقيًقــا.

املرونة: ويقصد بها النظر إلى األشياء بمنظور جديد غيـر معتاد. - 

القدرة على التحليل: فكر واسع لتحليل األفكار الجديدة. - 

املخاطرة والتحدي: استعداد لتحمل املخاطرة الناتجة عن األعمال.6- 

الخـروج عن املألوف: ويقصد به القدرة على التحـرر من النزعة التقليدية.7- 

امليـزة التنافسية في الشركات الصناعية:د- 

إن امليـــزة التنافســية تأتـــي مــن خــالل مــا تملكــه املنظمــات مــن عناصــر متعــددة؛ منهــا مــا هــو بشــري، أو تقنـــي وتكنولوجـــي، 
أو مــوارد ومقومــات لإلنتــاج، أو قــادة وهيــاكل وثقافــات:

مفهوم امليـزة التنافسية: - 

امليـــزة التنافســية هــي مقــدرة املؤسســة علــى أداء أعمالهــا بشــكل يصعــب علــى منافســيها تقليــده. )نصــر،   0 : 97(، كمــا 
عرفــت امليـــزة التنافســية بأنهــا األبعــاد الحـــرجة التـــي يجــب أن تمتلكهــا العمليــة أو سلســلة القيمــة لغــرض تحقيــق رضــا الزبــون 
ســواء داخلًيــا أو خارجًيــا، فــي الوقــت الحاضــر أو فــي املســتقبل. )كاظــم، 2014:  0 (، ويؤكــد Stevenson )2007:4( بــأن امليـــزة 
التنافســية تهــدف عملًيــا إلــى مقابلــة الحاجــات والرغبــات املتعلقــة بالزبائــن مــن أجــل اقتنائهــم الســلعة أو الخدمــة. وامليـــزة 
التنافســية تنشــأ بمجـــرد توصــل املنظمــة إلــى اكتشــاف طرائــق جديــدة أكثـــر فعاليــة مــن تلــك املسخـــرة مــن قبــل املنافســين 

)العانـــي، وهزايمــه،   0 : 88(.

ويعرفها )Fahy( بأنها: »أي �ضيء يميـز املنظمة أو منتجاتها بشكل إيجابـي عن منافسيها في أنظار زبائنها أو املستخدميـن 
النهائييـــن ملنتجاتهــا« وبالنظــر إلــى مصدرهــا يقصــد بأنهــا: »تنشــأ بمجـــرد توصــل املنظمــة إلــى اكتشــاف طرائــق جديــدة أكثـــر 
فعاليــة مــن تلــك املســتعملة مــن املنافسيـــن، فيكــون بمقدورهــا تجســيد هــذا االكتشــاف ميدانًيــا، أي بمجـــرد إحــداث عمليــة 

إبــداع بمفهومــة الواســع« )بخــوش،   0 : 152(.

معاييـر الحكم على امليـزة التنافسية - 

يمكــن بيــان معاييـــر الحكــم علــى امليـــزة التنافســية مــن خــالل: معيــار خلــق القيمــة، معيــار الربحيــة، معيــار التميـــز، معيــار 
الحصة الســوقية، معيار املســاهمة في النمو )مراد، 2014: 128(.

متطلبات تحقيق امليـزة التنافسية - 

للتكنولوجيــا، وبيئــة أعمــال  بنيــة أساســية حديثــة  مــن خــالل عــدة متطلبــات وهــي: توفيـــر  التنافســية  امليـــزة  تتحقــق 
تدعــم االبتــكار، وتدريــب وتأهيــل العنصــر البشــري، وتوافــر نظــم معلوماتيــة، ووجــود إطــار تنظيمـــي يحكــم إدارة التغييـــر 
الــذي تتعــرض لــه املنظمــة، وتوافــر منــاخ تشــريعي مالئــم لالســتثمار، وتعزيـــز اإلدارة وتحديثهــا بمبــادئ اإلدارة الخاصــة وإدارة 
2014: 61( وتتحقــق  األعمــال، والعمــل علــى وضــع سياســات ماليــة وتجاريــة كأدوات ملواكبــة تحقيــق هــذا املفهوم.)يونــس، 

أيًضــا امليـــزة التنافســية بعــدة طرائــق منهــا: التكلفــة األقــل، تميـــز املنتــج )ســليمان، 2014: 100(.
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أهمية امليـزة التنافسية: - 

يمكن تحديد أهمية امليـزة التنافسية كما يلي: )الحدراوي، 2015:    (

امليـزة التنافسية تعد مفتاًحا لنجاح منظمات األعمال.	 

تساعد في توافر عناصر النجاح األساسية مقارنة باملنافسين.	 

تبنـي أساليب عمل متميـزة عن املنافسين.	 

أبعاد امليـزة التنافسية: - 

)التكلفــة، واإلبــداع، والجــودة،  فــي  تتمثــل  أنهــا  يـــرى  مــن  التنافســية فمنهــم  امليـــزة  أبعــاد  الباحثيـــن حــول  آراء  تعــددت 

والتميـز، واملعرفة(، والبعض األخـر أشار إلى  أنها تتمثل )التكلفة، والجودة، واملرونة، والتسليم، والنوعية(. وبالتالي اتفقت 

 Murugesan( ،)Majed & Zulfiqar & Anne, 2011: 40( ودراســة ،)Salami & Abiola, 2010: 60( دراســات عديــدة1 مثــل

Senthil & Saravana,2012: 102 &( علــى أن هنــاك مجموعــة مــن األبعــاد للميـــزة التنافســية، تمثلــت فــي:

التكلفة Cost: هي قدرة الشركات على تقديم منتجاتها بتكلفة أقل من باقي الشركات املنافسة.	 

الجودة Quality: تعد جودة الخدمات واملنتجات أحد املزايا التنافسية املهمة التـي يمكن أن تتميـز بها املنظمات.	 

املرونة Flexibility: وتعنـي قدرة املنظمة على التعامل بسرعة وفعالية مع املتغيـرات املحيطة، وتقديم الخدمات 	 

واملنتجــات للعمــالء فــي الوقــت املناســب، وأشــار )Slack, et. al, )2004: 45 إلــى أن املرونــة تعنـــي قــدرة املنظمــة علــى 

اســتخدام بدائــل وطرائــق مختلفــة فــي عملياتهــا لتلبيــة احتياجــات العمــالء.

التســليم Delivery: يعــد التســليم بمثابــة القاعــدة األساســية للمنافســة بيـــن املنظمــات، مــن خــالل التـركيـــز علــى 	 

خفــض املــدة الزمنيــة، والســرعة فــي تقديــم الخدمــات بأقصــر وقــت ممكــن. فســرعة االســتجابة ملتطلبــات العمــالء 

 لتحقيــق املنافســة بيـــن املنظمــات
ً
 أصيــال

ً
عمــال

اإلبــداع Innovation: أي قيــام املنظمــات بتقديــم خدمــات ومنتجــات بطرائــق جديــدة مبتكــرة وغيـــر مألوفــة لــم 	 

يســبق للمنافسيـــن اســتخدامها.

منهجية الدراسة:

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي.

مجتمع الدراسة:

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامليـــن اإلدارييـــن فــي 51 مــن الشــركات الصناعيــة بقطــاع غــزة، التـــي يـــزيد رأس 
.$500,000 مالهــا عــن 

عينة الدراسة:

تم اختيار عينة عشوائية عددها 150 موظف، وتم استـرداد عدد )146( استبانة.

أداة الدراسة:

تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتتكون من مجموعة من املحاور والفقرات.

 عن )جاد حسين، 2015: 147(
ً
1	 نقال



املجلة العربية لإلدارة، مج 37، ع3 - سبتمبـر )أيلول( 2017

105

صدق أداة الدراسة:

ونعنـــي بصــدق أداة الدراســة، أن األداة تقيــس مــا وضعــت لقياســه، وقــد تــم التأكــد مــن صــدق االســتبانة مــن خــالل 

التاليــة: الطرائــق 

الصدق من وجهة نظر املحكميـن: وقد تم التعديل بناء على آراء املحكمين. - 

صدق االتساق الداخلي: - 

تــم حســاب صــدق االتســاق الداخلــي مــن خــالل إيجــاد معامــالت االرتبــاط ملحــاور االســتبانة، كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول 

التالــي:

الجدول رقم )1(

صدق االتساق الداخلي ملحاور االستبانة

الداللةقيمة ».Sig”معامل االرتباطاملحورم
دالة عند 0.5410.0000.01االنفعال والعاطفة1
دالة عند 0.7500.0000.01التجديد والطالقة الفكرية2
دالة عند 0.7120.0000.01التغييـر 
دالة عند 0.5180.0000.01تحديد وحل املشكالت4
دالة عند 0.6980.0000.01تحمل املخاطرة5
دالة عند 0.0000.01 0.69امليـزة التنافسية6

يتبيـــن مــن الجــدول الســابق أن محــاور االســتبانة تتمتــع بمعامــالت ارتبــاط دالــة إحصائًيــا، وهــذا يــدل علــى أن محــاور 

االســتبانة تتمتــع بمعامــالت صــدق عاليــة.

ثبات أداة الدراسة:

ونعنـي بثبات أداة الدراسة، أن األداة تعطي نفس النتائج تقريًبا لو طبقت مرة أخـرى على نفس املجموعة من األفراد، 

أي أن النتائج ال تتغيـر، وقد تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل الطرائق التالية:

الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: 3-

تــم التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة مــن خــالل حســاب معامــالت االرتبــاط ملحــاور االســتبانة واالســتبانة ككل باســتخدام 

معادلــة ألفــا كرونبــاخ وبلغــت لالســتبانة ككل 869.

األساليب اإلحصائية املستخدمة:

ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة تــم اســتخدام الرزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )SPSS(: )بيـــروسون، ألفــا كرونبــاخ، 

التجـــزئة النصفية، اختبار T-Test، اختبار One-Way ANOVA، تحليل االنحدار الخطي(.

نتائج الدراسة:

نتائج السؤال األول: ما مستوى اإلبداع اإلداري في الشركات الصناعية في غزة؟

ولقد تم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار »T« للعينة الواحدة، كما هو مبيـن في الجداول التالية:
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الجدول رقم )2(

محاور اإلبداع اإلداري

املحورم
املتوسط
الحسابـي

االنحـراف
املعياري

قيمة
”T«

قيمة
”Sig.«

الوزن
النسبـي

الدرجةالتـرتيب

كبيـرة2291. 14.7220.0007   .6610. االنفعال والعاطفة1
كبيـرة0.00072.0004  6000.66910.8. التجديد والطالقة الفكرية2
كبيـرة000.00072.9222 .6460.54614. التغييـر 
كبيـرة 11.5870.00072.158  6080.6. تحديد وحل املشكالت4
كبيـرة0.6829.4700.00070.6855   . تحمل املخاطرة5

كبيـرة0.00072.285  17.0   .6140. اإلبداع اإلداري

وقد تبيـن من الجدول السابق أن:

مستوى اإلبداع اإلداري في الشركات الصناعية في قطاع غزة جاء بوزن نسبـي )72.285(، وهو بدرجة )كبيـرة(.	 

مستوى االنفعال والعاطفة في الشركات الصناعية في قطاع غزة جاء بوزن نسبـي )229. 7(، وهو بدرجة )كبيـرة(.	 

مســتوى التجديــد والطالقــة الفكريــة فــي الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة جــاء بــوزن نسبـــي )72.000(، وهــو 	 
بدرجــة )كبيـــرة(.

مستوى التغييـر في الشركات الصناعية في قطاع غزة جاء بوزن نسبـي )72.922(، وهو بدرجة )كبيـرة(.	 

مستوى تحديد وحل املشكالت في الشركات الصناعية في قطاع غزة جاء بوزن نسبـي )72.158(، وهو بدرجة )كبيـرة(.	 

مستوى تحمل املخاطرة في الشركات الصناعية في قطاع غزة جاء بوزن نسبـي )70.685(، وهو بدرجة )كبيـرة(.	 

نتائج السؤال الثانـي: ما مستوى تحقيق امليـزة التنافسية في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة؟

الجدول رقم )3(

فقرات محور امليـزة التنافسية

الفقرةم
املتوسط
الحسابـي

االنحـراف
املعياري

قيمة
”T«

قيمة
”Sig.«

الوزن
النسبـي

الدرجةالتـرتيب

كبيـرة5 97. 6991.0208.2790.0007. يتوفر لدى الشركة منتجات تلبـي رغبات وحاجات املستهلكين1
كبيـرة5 97. 6991.0727.8720.0007. يوجد لدى الشركة قسم إلدارة الجودة2
كبيـرة1.0775.9910.00070.68512   . يتوفر لدى الشركة قدرات إلنتاج منتجات بجودة عالية 
كبيـرة0.00072.8777  1.1556.7  6. يتوفر لدى الشركة القدرة على التنوع في طرائق التوزيع4
كبيـرة60.91011.0960.00076.7121 8. يتوفر لدى الشركة القدرة في التنوع في طرائق التـرويج5
كبيـرة0.00072.8777 7 .1.0557  6. يمكن للشركة تقديم املنتجات بأسعار مختلفة لتناسب العمالء6
كبيـرة1.0488.6900.00075.0682  7. يمكن للشركة تقديم املنتجات بأشكال وأوزان وأنواع متعددة7
كبيـرة15   .661.0115.5640.00069 . تأخذ الشركة آراء العمالء وتلبـي رغباتهم املتجددة8
كبيـرة 0.00074.795 0 .01.0778 7. تعمل الشركة عل تلبية رغبة العمالء في خدمات ما بعد البيع9

كبيـرة9 60. 01.0966.9500.0007 6. تتحالف الشركة مع شركات آخـري لتقديم األفضل للعمالء10
كبيـرة1.1087.7700.00074.2474  7. تستقطب الشركة الخبـراء لتقديم مقتـرحاتهم للتميـز واإلبداع11
كبيـرة0.9986.4700.00070.68512   . تشارك الشركة في املعارض لعرض منتجاتها املتميـزة12
كبيـرة9 60. 01.1086.8720.0007 6. تساهم الشركة في املسئولية املجتمعية  
كبيـرة0.00070.95911  80.9696.8  . تتأكد الشركة مع ثقة املورد لضمان جودة املدخالت14
كبيـرة714  .070.9846.2220.00070 . تحافظ الشركة على العامليـن املبدعيـن واملتميـزين15

كبيـرة3.6380.48415.9230.00072.767املحور ككل
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وقد تبيـن من الجدول السابق أن:

مســتوى تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة جــاء بــوزن نسبـــي )72.767(، وهــو بدرجــة 	 
)كبيـرة(.

أعلى تـــرتيب فقرة رقم )5(، وهي )يتوفر لدى الشركة القدرة في التنوع في طرائق التـــرويج(، وقد جاءت بوزن نسبـــي 	 
)76.712(، وهي بدرجة )كبيـرة(.

أدنـــى تـــرتيب فقــرة رقــم )8(، وهــي )تأخــذ الشــركة آراء العمــالء وتلبـــي رغباتهــم املتجــددة(، وقــد جــاءت بــوزن نسبـــي 	 
)   .69(، وهــي بدرجــة )كبيـــرة(.

نتائج السؤال الثالث: هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن اإلبداع اإلداري وبيـن تحقيق امليـزة التنافسية في 
الشركات الصناعية في قطاع غزة؟

ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≤0.05( بيـــن اإلبــداع اإلداري وبيـــن تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي 
الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة.

ويتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الخمس التـي يمكن اختبارها وفق الجدول:

فــي الجــدول 	  تــم التحقــق مــن صـــحة هــذه الفرضيــات عــن طريــق إيجــاد معامــالت االرتبــاط كمــا هــو مبيـــن  ولقــد 
التالــي:

الجدول رقم )4(

العالقة بيـن محاور اإلبداع وامليـزة التنافسية

مستوى الداللةقيمة ».Sig”معامل االرتباطمحاور اإلبداع وامليـزة التنافسية
دالة عند 0.8460.0000.01بيـن االنفعال والعاطفة وبيـن تحقيق امليـزة التنافسية

دالة عند 0.7490.0000.01بيـن التجديد والطالقة الفكرية وبيـن تحقيق امليـزة التنافسية
دالة عند 0.7820.0000.01بيـن التغييـر وبيـن تحقيق امليـزة التنافسية

دالة عند 0.6950.0000.01بيـن تحديد وحل املشكالت وبيـن تحقيق امليـزة التنافسية
دالة عند 0.7710.0000.01بيـن تحمل املخاطرة وبيـن تحقيق امليـزة التنافسية

دالة عند 0.0000.01  0.9العالقة بيـن اإلبداع اإلداري وامليـزة التنافسية

 املصدر: إعداد الباحثان باالعتماد على التحليل اإلحصائي ملتغيـرات الدراسة

وقد تبيـن من الجدول السابق أن:

داللــة 	  ذات  عالقــة  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا  مرتفــع،  التنافســية  وامليـــزة  اإلداري  اإلبــداع  بيـــن  االرتبــاط  معامــل 
فــي قطــاع  الصناعيــة  الشــركات  فــي  التنافســية  وامليـــزة  اإلداري  اإلبــداع  بيـــن   )α≤0.05( إحصائيــة عنــد مســتوى 

غــزة.

معامــل االرتبــاط بيـــن االنفعــال والعاطفــة وامليـــزة التنافســية مرتفــع، وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة 	 
إحصائية عند مستوى )α≤0.05( بيـــن االنفعال والعاطفة وبيـــن تحقيق امليـــزة التنافسية في الشركات الصناعية 

فــي قطــاع غــزة.

معامــل االرتبــاط بيـــن التجديــد والطالقــة الفكريــة وامليـــزة التنافســية مرتفــع، وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات 	 
فــي  التنافســية  امليـــزة  التجديــد والطالقــة الفكريــة وبيـــن تحقيــق  بيـــن   )α≤0.05( داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة.
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معامل االرتباط بيـــن التغييـــر وامليـــزة التنافسية مرتفع، وهذا يدل على وجود عالقة عند مستوى )α≤0.05( بيـــن 	 

التغييـر وبيـن تحقيق امليـزة التنافسية.

معامــل االرتبــاط بيـــن تحديــد وحــل املشــكالت وامليـــزة التنافســية مرتفــع، وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة 	 
الشــركات  فــي  التنافســية  امليـــزة  تحقيــق  وبيـــن  املشــكالت  وحــل  تحديــد  بيـــن   )α≤0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة 

الصناعيــة فــي قطــاع غــزة.

يــدل علــى وجــود عالقــة عنــد مســتوى 	  التنافســية مرتفــع، وهــذا  وامليـــزة  تحمــل املخاطــرة  بيـــن  االرتبــاط  معامــل 
التنافســية. امليـــزة  تحقيــق  وبيـــن  املخاطــرة  تحمــل  بيـــن   )α≤0.05(

نتائج السؤال الرابع: هل يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لإلبداع اإلداري في تحقيق امليـزة التنافسية في الشركات 
الصناعية في قطاع غزة؟

ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

الشــركات  فــي  التنافســية  امليـــزة  فــي تحقيــق  لإلبــداع اإلداري   )α≤0.05( أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  يوجــد 
غــزة. فــي قطــاع  الصناعيــة 

وتــم التحقــق مــن صـــحة هــذه الفرضيــة باســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي )Linear Regression Analysis(، كمــا هــو 
مبيـــن فــي الجــدول التالــي:

الجدول رقم )5(

تحليل االنحدار الخطي

الداللةقيمة ».Sig«قيمة »T«معامل االنحداراملتغيـرات املستقلةم
دالة1.5974.5400.000املتغيـر الثابت1
دالة60.000  . 0.065االنفعال والعاطفة2
دالة0.1295.5720.000التجديد والطالقة الفكرية 
غيـر دالة00.897  .0.0160التغييـر4
دالة900.000 . 0.299تحديد وحل املشكالت5
غيـر دالة0.0060.0540.957تحمل املخاطرة6

معامل التحديد = )0.773( – معامل التحديد املعدل = )0.755(
* قيمة »T« الجدولية عند درجة حـرية )144( ومستوى داللة )0.05( = )1.980(

وقد تبيـن من الجدول السابق أن:

التغيـــر 	  مــن   )%75.50( مــا نســبته  )0.755(، أي أن  التحديــد املعــدل =  ومعامــل  التحديــد = )  0.7(،  معامــل 
فــي مســتوى تحقيــق امليـــزة التنافســية يعــود للتغيـــر فــي املتغيـــرات املســتقلة الــواردة فــي الجــدول، والنســبة املتبقيــة 

)24.50%( تعــود للتغيـــر فــي عوامــل أخـــرى.

املتغيـــرات ذات داللــة إحصائيــة هــي: )املتغيـــر الثابــت، االنفعــال والعاطفــة، التجديــد والطالقــة الفكريــة، تحديــد 	 
وحــل املشــكالت(، أي أنهــا تؤثـــر فــي مســتوى تحقيــق امليـــزة التنافســية.

املتغيـــرات ليســت ذات داللــة إحصائيــة هــي: )التغييـــر، تحمــل املخاطــرة(، أي أنهــا ال تؤثـــر فــي مســتوى تحقيــق امليـــزة 	 
التنافسية.

معادلــة االنحــدار هــي: مســتوى تحقيــق امليـــزة التنافســية = 1.597 + 0.065 * )االنفعــال والعاطفــة( + 0.129 	 
0.006 * )تحمــل  0.299 * )تحديــد وحــل املشــكالت( +  0.016 * )التغييـــر( +  * )التجديــد والطالقــة الفكريــة( + 

املخاطــرة(.
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نتائج السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول اإلبداع 
عزى للمتغيـرات الديموغرافية؟

ُ
اإلداري وامليـزة التنافسية في الشركات الصناعية في قطاع غزة ت

ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول اإلبــداع اإلداري وامليـــزة التنافســية فــي 
عزى للمتغيـرات الديموغرافية: )النوع، املسمـى الوظيفي، العمر، سنوات الخدمة، املجال(.

ُ
الشركات الصناعية في قطاع غزة ت

ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول اإلبــداع اإلداري وامليـــزة التنافســية فــي  - 
عــزى للنــوع

ُ
الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة ت

الجدول رقم )6(

الفروق بالنسبة ملتغيـر النوع

العددالنوعمقياس
املتوسط
الحسابـي

االنحـراف
املعياري

قيمة
»T«

قيمة
»Sig.«

الداللة

اإلبداع اإلداري
   .0 9 . 94ذكر

غيـر دالة0.476  0.7-
   .90 6. 52أنثـى

امليـزة التنافسية
0.506 6 . 94ذكر

دالة  0.0   . -
0.415 77. 52أنثـى

* قيمة »T« الجدولية عند درجة حـرية )144( وعند مستوى داللة )0.05( = )1.980(

وقد تبيـن من الجدول السابق أن:

قيمــة »T« املحســوبة أقــل مــن قيمــة »T« الجدوليــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 	 
فــي  فــي الشــركات الصناعيــة  فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول اإلبــداع اإلداري   )α≤0.05( مســتوى داللــة

عــزى ملتغيـــر النــوع.
ُ
قطــاع غــزة ت

قيمة »T« املحسوبة أكبـر من قيمة »T« الجدولية، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 	 
داللــة )α≤0.05( فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول امليـــزة التنافســية فــي الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة 

عــزى ملتغيـــر النــوع، ولصالــح )اإلنــاث(.
ُ
ت

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول اإلبــداع اإلداري وامليـــزة التنافســية فــي  - 
عــزى ملتغيـــر املسمـــى الوظيفــي.

ُ
الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة ت

الجدول رقم )7(

الفروق بالنسبة ملتغيـر املسمـى الوظيفي

العدداملسمـى الوظيفيمقياس
املتوسط
الحسابـي

االنحـراف
املعياري

قيمة
»F«

قيمة
»Sig.«

مستوى
الداللة

اإلبداع اإلداري
   .6690.   مديـر

غيـر دالة0.5180.597 90.546 6. 41رئيس قسم
790.410 . 71موظف

امليـزة التنافسية
97 .90 6.   مديـر

غيـر دالة0.0810.922 0.588  6. 41رئيس قسم
 6 .0  6. 71موظف

* قيمة »F« الجدولية عند درجة حـرية )2,    ( وعند مستوى داللة )0.05( = )070. (
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وقد تبيـن من الجدول السابق أن:

قيمــة »F« املحســوبة أقــل مــن قيمــة »F« الجدوليــة فــي مقيــاس اإلبــداع اإلداري، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق 	 

ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول اإلبــداع اإلداري فــي 

عــزى ملتغيـــر املسمـــى الوظيفــي.
ُ
الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة ت

قيمــة »F« املحســوبة أقــل مــن قيمــة »F« الجدوليــة فــي مقيــاس امليـــزة التنافســية، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق 	 

ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول امليـــزة التنافســية فــي 

عــزى ملتغيـــر املسمـــى الوظيفــي.
ُ
الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة ت

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول اإلبــداع اإلداري وامليـــزة التنافســية فــي  - 

عــزى ملتغيـــر العمــر.
ُ
الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة ت

الجدول رقم )8(

الفروق بالنسبة ملتغيـر العمر

العددالعمرمقياس
املتوسط
الحسابـي

االنحـراف
املعياري

قيمة
»F«

قيمة
»Sig.«

مستوى
الداللة

اإلبداع اإلداري

6770.406. 6 أقل من 0  عام

غيـر دالة1.8220.146
60.486 6. 42من 0 -أقل من 40 عام
6760.419. 8 من 40-أقل من 50 عام

 9 .80  . 0 50 عام فأكثـر

امليـزة التنافسية

0.425  6. 6 أقل من 0  عام

غيـر دالة60.871  .0
6890.467. 42من 0 -أقل من 40 عام
0.462  6. 8 من 40-أقل من 50 عام

0.608 60. 0 50 عام فأكثـر
* قيمة »F« الجدولية عند درجة حـرية ) , 142( وعند مستوى داللة )0.05( = )2.680(

وقد تبيـن من الجدول السابق أن:

قيمــة »F« املحســوبة أقــل مــن قيمــة »F« الجدوليــة فــي مقيــاس اإلبــداع اإلداري، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق فــي 	 

عزى ملتغيـــر العمر.
ُ
اســتجابات أفراد عينة الدراســة حول اإلبداع اإلداري ت

قيمــة »F« املحســوبة أقــل مــن قيمــة »F« الجدوليــة فــي مقيــاس امليـــزة التنافســية، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق 	 

عــزى ملتغيـــر العمــر.
ُ
فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول امليـــزة التنافســية ت

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول اإلبــداع اإلداري وامليـــزة التنافســية فــي  - 

عــزى ملتغيـــر عــدد ســنوات الخدمــة.
ُ
الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة ت

وقد تبيـن من الجدول رقم )9( أن:

قيمــة »F« املحســوبة أكبـــر مــن قيمــة »F« الجدوليــة فــي مقيــاس اإلبــداع اإلداري، وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات 	 

عــزى ملتغيـــر عــدد ســنوات الخدمــة، ولصالــح الذيـــن عــدد 
ُ
داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة ت

ســنوات خدمتهــم )مــن 10-أقــل مــن 15 ســنة(.

قيمــة »F« املحســوبة أقــل مــن قيمــة »F« الجدوليــة فــي مقيــاس امليـــزة التنافســية، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق 	 

عــزى ملتغيـــر عــدد ســنوات الخدمــة.
ُ
ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة ت
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الجدول رقم )9(

الفروق بالنسبة ملتغيـر عدد سنوات الخدمة

العددعدد سنوات الخدمةمقياس
املتوسط
الحسابـي

االنحـراف
املعياري

قيمة
»F«

قيمة
»Sig.«

مستوى
الداللة

اإلبداع اإلداري

0.422   . 46أقل من 5 سنوات

دالة5.9970.001
 9 .0 9 . 8 من 5-أقل من 10 سنوات
   .0 87.   من 10-أقل من 15 سنة

60.505  . 0 أكثـر من 15 سنة

امليـزة التنافسية

90.448  . 46أقل من 5 سنوات

غيـر دالة0.9750.406
6  .0 69. 8 من 5-أقل من 10 سنوات
6980.521.   من 10-أقل من 15 سنة

   .6600. 0 أكثـر من 15 سنة
* قيمة »F« الجدولية عند درجة حـرية ) , 142( وعند مستوى داللة )0.05( = )2.680(

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول اإلبــداع اإلداري وامليـــزة التنافســية فــي  - 
عــزى ملتغيـــر طبيعــة ومجــال العمــل.

ُ
الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة ت

الجدول رقم )10(

الفروق بالنسبة ملتغيـر املجال

العدداملجالمقياس
املتوسط
الحسابـي

االنحـراف
املعياري

قيمة
»F«

قيمة
»Sig.«

مستوى
الداللة

اإلبداع اإلداري

6000.424. 49باطون

غيـر دالة0.2650.851
970.464 . 56نسيج
60.499 6. 25غذاء
0.242 70. 16أخـرى

امليـزة التنافسية

   .0  6. 49باطون

غيـر دالة90 .1.0100
   .0  6. 56نسيج
6  .90  . 25غذاء
70.411 8. 16أخـرى

* قيمة »F« الجدولية عند درجة حـرية ) , 142( وعند مستوى داللة )0.05( = )2.680(

وقد تبيـن من الجدول السابق أن:

قيمــة »F« املحســوبة أقــل مــن قيمــة »F« الجدوليــة فــي مقيــاس اإلبــداع اإلداري، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود 	 
حــول  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  فــي   )α≤0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق 
ومجــال  طبيعــة  ملتغيـــر  عــزى 

ُ
ت غــزة  قطــاع  فــي  الصناعيــة  الشــركات  فــي  التنافســية  وامليـــزة  اإلداري  اإلبــداع 

العمــل.

عــدم 	  علــى  يــدل  وهــذا  التنافســية،  امليـــزة  مقيــاس  فــي  الجدوليــة   »F« قيمــة  مــن  أقــل  املحســوبة   »F« قيمــة 
الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  فــي   )α≤0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود 
عــزى ملتغيـــر طبيعــة ومجــال 

ُ
حــول اإلبــداع اإلداري وامليـــزة التنافســية فــي الشــركات الصناعيــة فــي قطــاع غــزة ت

العمــل.
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النتائج والتوصيات

: النتائج
ُ
أوال

الداللةاالرتباطالنتائجالفرضياتاألهدافالتساؤالت 
ما هو مستوى 

اإلبداع اإلداري في 
الشركات؟ 

التعرف على مستوى 
اإلبداع اإلداري في 

الشركات الصناعية 

 ال يوجد فرضية 
)اإلجابة عن سؤال بحثـي(

بلغ مستوى اإلبداع 
____________اإلداري72.285 %

ما هو مستوى 
تحقيق امليـزة 
التنافسية في 

الشركات في غزة؟

الكشف على مستوى 
امليـزة التنافسية في 

الشركات الصناعية 
موضع الدراسة.

 ال يوجد فرضية 
)اإلجابة عن سؤال بحثـي(

بلغ مستوى اإلبداع 
اإلداري في الشركات 
الصناعية في قطاع 

غزة 72.767

____________

هل توجد عالقة 
ذات داللة إحصائية 
بيـن اإلبداع اإلداري، 
وامليـزة التنافسية في 
الشركات الصناعية 

في قطاع غزة؟

توضيح العالقة بيـن 
اإلبداع اإلداري، 

وامليـزة التنافسية في 
الشركات الصناعية 

موضع الدراسة.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 
مستوى ) α≤0.0( بيـن االنفعال والعاطفة 
وبيـن تحقيق امليـزة التنافسية في الشركات 

الصناعية في قطاع غزة.

توجد عالقة بيـن 
االنفعال والعاطفة 
وبيـن تحقيق امليـزة 

التنافسية

.846.000

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 
مستوى ) α≤0.0( بيـن التجديد والطالقة 
الفكرية وبيـن تحقيق امليـزة التنافسية في 

الشركات الصناعية في قطاع غزة.

توجد عالقة بيـن 
التجديد والطالقة 

الفكرية وبيـن تحقيق 
امليـزة التنافسية

0.7490.000

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 
مستوى ) α≤0.0( بيـن التغييـر وتحقيق امليـزة 

التنافسية في الشركات الصناعية في غزة.

توجد عالقة بيـن 
التغييـر وبيـن تحقيق 

امليـزة التنافسية
0.7820.000

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 
مستوى ) α≤0.0( بيـن تحديد وحل 

املشكالت وبيـن تحقيق امليـزة التنافسية في 
الشركات الصناعية في قطاع غزة.

توجد عالقة بيـن 
تحديد وحل املشكالت 
وبيـن امليـزة التنافسية

0.6950.000

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند 
مستوى ) α≤0.0( بيـن تحمل املخاطرة 
وتحقيق امليـزة التنافسية في الشركات 

الصناعية في قطاع غزة.

توجد عالقة بيـن 
تحمل املخاطرة 

وبيـن تحقيق امليـزة 
التنافسية

0.7710.000

ال يوجد أثـر ذات داللة إحصائية عند 
مستوى ) α≤0.0( بيـن دور اإلبداع اإلداري 

في تحقيق امليـزة التنافسية في الشركات 
الصناعية في قطاع غزة.

توجد عالقة بيـن 
اإلبداع اإلداري وامليـزة 

التنافسية
0.9  0.000

هل يوجد أثـر ذو 
داللة إحصائية 
لإلبداع اإلداري 
في تحقيق امليـزة 

التنافسية في 
الشركات في غزة؟

التعرف على مستوى 
التغيـر في امليـزة 

التنافسية نتيجة 
التغيـر بوحدة في 

اإلبداع اإلداري.

يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند 
مستوى ) α≤0.0( لإلبداع اإلداري في 
تحقيق امليـزة التنافسية في الشركات 

الصناعية في قطاع غزة.

امليـزة التنافسية = 
 * 0.065 + 1.597

)االنفعال والعاطفة( 
+ 0.129 * )التجديد 
والطالقة الفكرية( + 
0.016 * )التغييـر( + 

0.299 * )تحديد وحل 
املشكالت( + 0.006 * 

)تحمل املخاطرة(.

معامل 
التحديد = 
 )0.77 (

معامل 
التحديد 
املعدل 

 =
)0.755(
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الداللةاالرتباطالنتائجالفرضياتاألهدافالتساؤالت 
هل توجد فروق 

ذات داللة إحصائية 
في استجابات 

أفراد العينة تجاه 
متغيـرات الدراسة في 
الشركات الصناعية 

في غزة تبًعا 
للمتغيـرات

الديموغرافية؟

بيان الفروق في 
استجابات أفراد 

العينة تجاه 
متغيـرات الدراسة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
عند مستوى ) α≤0.0(في استجابات 

أفراد العينة حول تحقيق امليـزة 
التنافسية في الشركات الصناعية 

عزى للمتغيـرات 
ُ
في قطاع غزة ت

الديموغرافية )املسمـى الوظيفي، 
العمر، النوع، سنوات الخدمة، 

املجال(.

ال توجد فروق ذات 
داللة إحصائية في 

استجابات أفراد عينة 
الدراسة حول اإلبداع 
عزى: )النوع، 

ُ
اإلداري ت

املسمـى الوظيفي، 
العمر، املجال(. سنوات 

الخدمة توجد فروق

476.النوع

597.املسمـى

146.العمر

001.خدمة

851.مجال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
عند مستوى ) α≤0.0( في استجابات 
أفراد العينة حول دور اإلبداع اإلداري 

في الشركات الصناعية في قطاع 
عزى للمتغيـرات الديموغرافية 

ُ
غزة ت

)املسمـى الوظيفي، العمر، النوع، 
سنوات الخدمة، املجال(.

ال توجد فروق تجاه 
عزى 

ُ
امليـزة التنافسية ت

إلى املسمـى الوظيفي، 
العمر، سنوات 

الخدمة، املجال«، 
باستثناء النوع توجد 

فروق. 

  0.النوع

922.املسمـى

871.العمر

406.خدمة

90 .مجال

ثانًيا: التوصيات

ضرورة االهتمام بتدريب املوظفيـن على كيفية تحديد املشكالت سواء بالطرائق االستشارية أو االنعكاسية. - 

ضــرورة االهتمــام بتدريــب املوظفيـــن علــى كيفيــة حــل املشــكالت ســواء بالطرائــق التشــاورية، أو التفاوضيــة، أو  - 
باألمــر املستتـــر أو الصريــح.

أن تأخــذ الشــركات آراء العمــالء وتلبـــي رغباتهــم املتجــددة، حيــث حصلــت تلــك الفقــرة علــى أقــل فقــرات قيــاس امليـــزة  - 
التنافسية.
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ABSTRACT

This research aims to identify the degree of availability of the elements of the administrative Innova-
tion, and as well as to identify the ability of industrial companies in Gaza Strip to achieve competitive ad-
vantage, and to identify the nature of the relationship and the influence of the elements of the administra-
tive Innovation )emotion and of the administrative Innovation )emotion and passion, intellectual renewal 
and fluency, change, problem solving, risk-taking( to achieve competitive advantage, hypotheses have been 
identified, and the measurement tool was prepared, and then distributed to the statistical sample which 
consisting of )  0( employees from )   ( industrial company, which capital increases than $  00,000, and 
)  6( questionnaire has been recovered. The research found the most important set of results that the level 
of administrative innovation on a high percentage )7 . 8%(, and the achievement of competitive advan-
tage earned on the percentage )7 .76%(,and It also shows a positive relationship between the adminis-
trative innovation elements and achieve competitive advantage, in addition, results showed that the rate 
of )7 . 0%( of the variation in the level of achievement of competitive advantage due to a change in the 
administrative innovation elements. It shows that there is no statistically significant differences in the re-
sponses of sample participants about the administrative innovation according to the type, job title, age and 
field while there are differences according to years of service. There are no statistically significant differenc-
es in the responses of the sample participants of competitive advantage according to job title, age, years of 
service and field. While there are no differences in the responses of sample participants about the type. The 
most important recommendations according to the findings of the study:

1. It is essential to train the staff how to identify problems whether advisory or reflectivity methods

2. It is essential to train the staff how to solve problems through consultation or negotiation, or through 
hidden and frank ways

 . Companies must consider the opinions and views of customers and meet renewable desires, where 
this paragraph got fewer items in measuring competitive advantage.




