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 الملخص: 
يهدف البحث إلى تشخيص عالقة التوجهات الريادية واألداء المتفوق في شركات وزارة النقل العراقية، فمن منظور التوجهات الريادية       

, دها)القيادةاختبر الباحثين تأثير) االبتكار الريادي, االستباقية, تحمل المخاطرة, المغامرة التنافسية, واالستقاللية( على األداء المتفوق وابعا
استبانة على   (170)اشراك العاملين, التقييم الذاتي, فاعلية العمليات, ونتائج األعمال(, وباالعتماد على طريقة العينة القصدية تم توزيع 

( استبانة, واعتمد البحث 135مديري ومسؤولي شركات وزارة النقل العراقية وكانت عدد االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي هي ) 
 برنامج 

(AmosV.25 , SPSSV.25  مع اعتماد اساليب االحصاء الوصفي الختبار فرضياته, وأثبتت أغلب النتائج التطبيقية للبحث صحة )
الفرضيات التي أقترحت، اما أبرز نتائج البحث فتمثلت بوجود تأثير واضح للتوجهات الريادية في األداء المتفوق بشكل مباشر وعلى  

جمالية, ويوصي البحث بضرورة استثمار طبيعة عالقة االرتباط والتأثير وحث منظمات وزارة النقل على ايجاد  مستوى االبعاد الفرعية واال
 مبادرات جديدة تعزز انجاز األهداف, والحث على اقتناص الفرص التي في حدود قدراتها.

 التوجهات الريادية, األداء المتفوق. :المصطلحات الرئيسة للبحث
 البحث  االطار العام :1
 : مشكلة البحث1-1

انطلقت مشكلة البحث من محدودية معرفة وتطبيق إبعاد التوجهات الريادية واألداء المتفوق في وزارة النقل وتشكيالتها، ومحدودية        
دانية قبل توزيع التبني والممارسة لهذه المتغيرات وابعادها في ظل ادراكهم لمفاهيم وخصائص كل متغير، وذلك وفقًا إلى المعايشة المي

االستبانة، التي افضت إلى تشخيص محدودية إدراك أفراد شركات الوزارة بمتغيرات البحث, باإلضافة لذلك الضعف الذي تعاني منه 
معظم القطاعات، ومنها قطاع النقل من مشاكل وتحديات سريعة ومعقدة السيما في ظل حاالت التطور والمنافسة والتغيير المتواصل  

ة العالمية، فالجميع يبحث عن تحقيق األداء المتفوق لمنظمته، ولغرض عدم إضاعة الفرصة على منظمات وزارة النقل, وجعلها في البيئ
ي  تستفيد من المعرفة المتراكمة لديها, وعليه فان هذا الجانب كان دافعًا للقيام بالدراسة الحالية لغرض معرفة دور التوجهات الريادية ف

فوق في أنموذج فرضي واحد بهدف تقليص الفجوة المعرفية عبر تحديد طبيعة العالقة بين هذه المتغيرات, فضاًل عن  تحقيق األداء المت 
ذلك تأتي هذه الدراسة محاولة ايجاد آطار معرفي وتطبيقي يوضح هذه العالقة بالكامل لتشكل بذلك اسهامًا معرفيًا في مجال الدراسات 

من هذا البحث في قياس دور التوجهات الريادية في تحقيق األداء المتفوق, ويمكن تحقيق هذا الغرض االكاديمية, ويبرز الغرض الرئيس  
    -من خالل اإلجابة على تساؤالت البحث اآلتية:

 هل توجد عالقة ارتباط بين أبعاد التوجهات الريادية واألداء المتفوق في شركات وزارة النقل عينة البحث؟.  -1
 هل يوجد تاثير للتوجهات الريادية في األداء المتفوق للشركات عينة البحث؟.    -2
 : أهداف البحث1-2

 -تتمثل أهداف البحث بالنقاط اآلتية:
 تقديم أطار نظري موجز وشامل عن المتغيرات الرئيسة لموضوع البحث ممثلة بمفهوم التوجهات الريادية واألداء المتفوق وأبعادها.  -1
 قع الفعلي للتوجهات الريادية في المنظمة المبحوثة وعلى أن يؤشر طبيعتها ويحدد أمكانية توافرها.تحديد الوا  -2
 التعرف على عالقة االرتباط والتاثير بين التوجهات الريادية واألداء المتفوق.  -3
 تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات لشركات وزارة النقل في مجال تطبيق متغيرات البحث.  -4
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 أهمية البحث  :1-3
 -تبرز أهمية البحث الحالي من النقاط اآلتية: 
ردم الفجوة المعرفية عبر تقديم آطار معرفي يوضح رؤية نظرية معاصرة لمتغيرات البحث ليسهم في رفد المكتبة العربية بالموضوعات   -1

 طبيعة العالقة بينهما. الحديثة من خالل وضع األسس النظرية والفكرية لبناء األنموذج الذي يظهر 
األداء المتفوق( في تحسين شركات وزارة النقل والعمل   –اإلفادة من طبيعة العالقة القائمة بين متغيرات البحث)التوجهات الريادية    -2

 على زيادة وعيها بالشكل الذي ينعكس ايجابًا على مستوى جودة خدماتها. 
 د من أهم القطاعات الحيوية في العراق، لما له من تأثير كبير في زيادة الدخل القومي. إجراء البحث الحالی في قطاع النقل الذي يع    -3
اإلفادة من النتائج والتوصيات الخاصة بالدراسة لتطوير واقع منظمات وزارة النقل العراقية العراقية وتكوين آطار عمل لفهم ممارسات   -4

 لغرض إجراء عمليات اإلصالح في هذا القطاع المهم.
 : انموذج البحث 1-4

استنادًا إلى اآلطار الفكري والمعرفي للبحث وفي ضوء مشكلة البحث وأهدافه الرئيسة وأهميته, تم تصميم انموذج للبحث الموضح في     
   - ( والذي يعبر عن العالقة المنطقية بين متغيرات البحث األساسية والفرعية:1- 1الشكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : فروض البحث 1-5

تم صياغة فرضيات البحث في ضوء أنموذج البحث وستتم اختبارها عن طريق عالقات االرتباط واألثر إلثبات صحتها من خالفها,    
 - ويمكن تحديد أهم الفرضيات األساسية وفروعها من خالل اآلتي:

األولى  -1 الرئيسة  داللة  الفرضية  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  منها  :  وتشتق  المتفوق  واألداء  الريادية  التوجهات  بين  معنوية  أحصائية 
 - الفرضيات الفرعية اآلتية:

 توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين االبتكار الريادي واألداء المتفوق. -أ

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة تأثير                                عالقة ارتباط                                                     

 تابع )االستجابي( المتغير ال مستقل )تفسيري(المتغير ال

 

 االبتكار الريادي.  •
 االستباقية.  •
. تحمل المخاطرة •  
. المغامرة التنافسية •  
.االستقاللية •  

 

 القيادة. •

 اشراك العاملين. •
 التقييم الذاتي.  •
 فاعلية العمليات. •
عمال.نتائج األ •  

 األداء المتفوق التوجهات الريادية

 للبحث ( انموذج1-1الشكل )
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 توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين االستباقية واألداء المتفوق.  -ب
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين تحمل المخاطرة واألداء المتفوق. -جـ
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين المغامرة التنافسية واألداء المتفوق. -د
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين األستقاللية واألداء المتفوق. -هـ
: يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية للتوجهات الريادية في األداء المتفوق وتنبثق من هذه الفرضية  لرئيسية الثانيةالفرضية ا  -2

 - الفرضيات الفرعية اآلتية:
 يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لالبتكار الريادي في األداء المتفوق. -أ

 اقية في األداء المتفوق. يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لالستب -ب
 يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لتحمل المخاطرة في األداء المتفوق.  -جـ 

 يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية للمغامرة التنافسية في األداء المتفوق. -د
 يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لالستقاللية في األداء المتفوق.  -هـ
 ومقاييس البحث  : متغيرات1-6
( فقرة عكست 60استخدمت أداة االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات والمعلومات في هذا البحث, حيث صممت استبانة تضمنت )  

متغيرات البحث)التوجهات الريادية واألداء المتفوق( ولغرض قياس متغيرات البحث اعتمد على مقاييس من مصادر أجنبية وعربية حديثة، 
( لغرض قياس متغيرات البحث وبتدرج )اتفق بشدة, اتفق, محايد, ال Five-Point Likertم استعمال مقياس ليكرت الخماسي)كما ت

 ( يوضح مقياس البحث. 1-1( والجدول )141: 2020اتفق, ال اتفق بشدة()امين,
 ( مقياس البحث 1-1الجدول )
 المقياس المعتمد عدد الفقرات  البعد  المتغير

دية 
لريا

ت ا
جها

لتو
ا

 
 6 االبتكار الريادي 

 تم تطوير المقياس باالعتماد على
(Dess&Lumpkin,1996) 

Al Mamun et,al,2017)) 
(Dess et,al,2019) 

 6 االستباقية
 6 تحمل المخاطرة 

 6 المغامرة التنافسية 
 6 االستقاللية

ق  و
متف

ء ال
ألدا

ا
 

 باالعتماد علىتم تطوير المقياس  6 القيادة 
Gupta& Kumar, 2013)) 

 (, 2018)الحدراوي وأخرون,
 (Shet et al,2019.) 

 6 اشراك العاملين
 6 التقييم الذاتي 

 6 فاعلية العمليات
 6 نتائج األعمال

 المصدر: اعداد الباحثين باالعتماد على عدد من االدبيات السابقة. 
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 والدراسات السابقة: اآلطار النظري 2
 (  (Entrepreneurial Orientations: التوجهات الريادية 2-1
 مفهوم التوجهات الريادية  -2-1-1

( اللذان وجدا بأن المنظمات تتجه  Khandwalla,1977( و)Mintzberg,1973تمتد جذور مفهوم التوجهات الريادية إلى أعمال)   
األنواع األخرى للمنظمات وتكون سباقة في البحث عن الفرص لألعمال الجديدة, وأن التوجهات الريادية  ألتخاذ المخاطرة بشكل أكبر من  

للشركات والخارجية  الداخلية  البيئات  من  المبكرة  المؤشرات  على  بناًء  االستراتيجية  بعملية   (,,(George,2011:1293ترتبط 
(AlMamun et al,2017:51)عنص الريادية  التوجهات  األفكار .وتعتبر  إدخال  أساس  على  االبتكار  نشاط  تطوير  عناصر  من  رًا 

( للتوجه  Achola&Ogundo,2018:140(.ويشير)Kryvovyazyuk,2019:2والفرص الجديدة وتحقيقها من خالل الصفات القيادية )
المخاطر   وتحمل  المنظمة،  ابتكار  مدى  على  إليه  ينظر  ما  وعادة  للمنظمة  االستراتيجي  بالتوجه  وبتصرف الريادي  بقوة  للتنافس 

قدم   الفترة  تلك  و أستباقي.وخالل  إذ  الكتاب  لصاحبها,  العلمي  الميدان  باختالف  اختلفت  والتي  بصدده  التعاريف  من  العديد  الباحثين 
( التوجهات الريادية بانها ظاهرة تنظيمية تعبر عن مدى التزام المنظمة بتقديم المنتجات من سلع وخدمات 311:  2020عرف)محمود,

المنافسين. ج مواجهة  لغرض  استباقية  خطط  تبني  عن  فضاًل  بالمخاطرة,  تتسم  جديدة  أعمال  ممارسات  أو  ديدة 
( بأنها استعداد األفراد أو المنظمات لقبول فرص ومسؤولية جديدة للتأثير على التغييرات في سوق العمل.  Yeni,2015:1363ويعرفها)

ًا يصف مفهوم التوجهات الريادية بأنها: ممارسة استراتيجية تهدف إلى اتخاذ قرارات تطبيق  ويحرص الباحثين هنا على تقديم تعريفًا إجرائي
االبتكار واالبداعية والمبادأة في استغالل الفرص وتحمل المخاطر في األعمال والمغامرة في التوجه التنافسي وتمكين العاملين لتحقيق 

 طتها.أهداف المنظمة بالنمو واالستدامة في عملياتها وأنش
  : أبعاد التوجهات الريادية2-2-2

(  Serna et al,2017)( وZellweger&Sieger,2010تتكون التوجهات الريادية من مجموعة من األبعاد التي يحددها كل من  )   
 -( وكما يأتي:Dess et,al,2019( و)Adebiyi et al,2019( و)2018و)عبد هللا واخرون, 

 االبتكار الريادي  -1
االبتكار يعني به تطبيق األفكار الجديدة، وتوفير السلع والخدمات وتطبيق ثقافة تنظيمية وهيكل تنظيمي واستعمال أسلوب الرقابة     

 وإدارة األعمال والموارد البشرية بفاعلية 
ليات مبتكرة يمكن أن تؤدي إلى  (. وَيعُرَف االبتكار الريادي بأنه ميل المنظمة في البحث عن أفكار جديدة وتجربة وعم7: 2017)زهرة,

( أن ريادة bedi,2016:6(. ويرى )Perlines&Araque,2015:4الحصول على منتجات أو خدمات أو عمليات تكنولوجية جديدة )
األعمال هي في األساس نشاط ابتكاري ورائد األعمال مبدع وهو رجل اقتصادي يحاول تعظيم أرباحه عن طريق ابتكار منتجات 

ئق إنتاج وأسواق وأشكال جديدة المنظمة والتي ستحدد درجة االبتكار لدى رائد األعمال إلى أي مدى سيذهب االبتكار في جديدة وطرا
 مجال األعمال التجارية وإلى أي مدى سيحقق الهدف االستراتيجي.

 االستباقية /المبادأة -2
ات األعمال باغتنام الفرص في تقديم طرائق جديدة لإلنتاج ( أن توجه المبادأة هو أن تقوم منظم40-36:  2011ذكر)السكارنه,      

والخدمات والقيام بإعمال تنافسية من أجل مواجهة المنظمات المنافسة وكيفية تحصين الموقع التنافسي لالستمرارية واالستجابة لتغيرات 
عمليات في حين أن نقيضها هو السلبية ( االستباقية على أنها سلسلة متصلة من الCantaleano et al,2018:6السوق. فقد َعرف)

(, والتي تعتبر بمثابة عدم القدرة على اغتنام الفرص أو قيادة السوق بشكل مختلف، وإن التفاعل يوحي برد على المنافس)المغامرة التنافسية
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نظمة مما يجعل المنظمة رائدة وبالتالي يمكن فهم المبادأة بأنها البحث عن فرص جديدة مرتبطة أو غير مرتبطة باألنشطة الحالية للم
المنتوجات Lumpkin&Dess,2001:431بين منافسيها. ويرى) ( بانها البحث عن الفرصة عبر تبني المنظور االستباقي في تقديم 

 الجديدة والتصرف على أساس استشعار المستقبل وخلق الفرص في بيئة األعمال.
 تحمل المخاطرة  -3

م( وقد عرف الريادي بأنه 1734( عام )Cantillonالرئيسة للريادة منذ أن استعملت أول مرة من قبل )  ُيع د تبني المخاطرة الصفة     
الفرد الذي يتقبل مخاطرة الربح أو الخسارة, ومنذ ذلك الوقت تم التعامل مع تقبل المخاطرة عنصرًا أساسيًا من عناصر الريادة وسمة 
لها   مميزة 

والسلطاني, والم18:  2012)رشيد  عالية  (.  االستراتيجية  واإلجراءات  المرتفع  العائد  ذات  المشروعات  تفضيل  إلى  الميل  تعني  خاطرة 
االستراتيجية  واإلجراءات  المنخفضة  والمخاطر  المنخفض  العائد  ذات  المشروعات  ضد  والجريئة  المخاطر 

حمل المسؤولية عن المستقبل, وأنها الدرجة  (. وعُرفت المخاطرة بأنها الرغبة في استيعاب عدم التأكد وتCamara,2018:64المحافظة)
مستقرة   غير  بيئة  في  والتصرف  الموارد  بشأن  وخطرة  كبيرة  التزامات  لتقديم  استعداد  على  المديرون  فيها  يكون  التي 

(Bakar&Zainol,2015:49 ويرى .)Dess&Lumpkin,2005:148) بأنها الميل إلى اتخاذ القرارات واإلجراءات دون معرفة معينة )
 لنتائج المحتملة وقد تتضمن بعض التعهدات أيضًا كتقديم التزامات كبيرة بالموارد في عملية المغامرة التنافسية. با
 المغامرة التنافسية  -4

( المغامرة التنافسية بكيفية تفاعل المنظمات مع االتجاهات والطلبات التنافسية الموجودة بالفعل في Antoncic,2003:15عرف)      
عُرَف بأنها رغبة المنظمة لتحدي منافسيها بشكل مباشر وكثيف لتحقيق الدخول أو تحسين المركز أي تحقيق التفوق على  السوق. وتَ 

( بأن الميزة الرئيسة للمغامرة التنافسية تبرز في  Nwugballa,2016:228(. وقد أشار)Kosa et,al.,2018:4المنافسين في السوق)
المنظمة أو التغلب على تهديدات المنافسين, وُتعتبر صراعًا قويًا للتغلب على المنافسين أو جهدًا االستجابة الهادفة إلى تحسين وضع  

 مكثفًا للتفوق على المنافسين الذي يتميز بالموقف الهجومي القوي أو الردود العدوانية على التهديدات التنافسية.
 االستقاللية / الحكم الذاتي  -5

ألفراد من الوصول إلى الرؤية الريادية وتمنحهم القدرة على تحديد الفرص الريادية واستثمارها بسبب إمكانية تعني االستقاللية تمّكين ا   
 خروجهم عن قواعد المنظمة واستراتيجياتها 

(Dess et al,2007:454  وتمثل الدرجة التي تكون فيها العوامل التنظيمية من أفراد وفرق عمل قادرين على العمل بشكل مستقل .)
(. وتعُرَف االستقاللية بأنها العمل المستقل لفرد أو فريق في  287:  2017اتخاذ القرارات الالزمة لمتابعة الفرص)العزاوي ومحسن,و 

تقديم فكرة أو رؤية وتنفيذها وهو أحد المكونات الرئيسة للتوجهات الريادية ألنه يتيح للفرد أو مجموعة من األفراد تنفيذ إبداعاتهم 
 (. Metawa,2018:56عدة الالزمة لممارسة ريادة األعمال)واألفكار الوا 

 ( Superior Performance): األداء المتفوق 2-2
 : مفهوم االداء المتفوق 2-2-1
شهدت السنوات األخيرة تيارًا متزايدًا من الدراسات والبحوث حول األطر الرئيسة لألداء المتفوق, إذ أعطت كثير من المنظمات المعاصرة   

متزايدة لموضوع تطوير األداء من أجل البقاء على قيد الحياة في بيئة تنافسية, وأشارت جمعية اإلدارة االمريكية أن األداء المتفوق أهمية  
يتجاوز متوسط األداء االعتيادي في عمليات المنظمة وهيكلها ووضوح االستراتيجية التي تتالئم مع احتياجات العمالء وتوقعاتهم بما 

القدرة   وصيهود,تعزز  للمنظمة)الجادر  ومهدي,158:  2017التنافسية  ويرى)الزبيدي  قدرة 148:  2019(.  يمثل  المتفوق  األداء  أن   )
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المنظمة على أداء أعمالها بشكل متفوق عن باقي المنظمات مما يساهم في استقرارها وبقائها وتحقيق مكانة لها من خالل العمل على  
ق لها التمايز على مثيالتها. وَيُعرَف األداء المتفوق على أنه أداء يكون إحصائيًا أعلى من األداء مواكبة التطورات التكنولوجية بما يحق

ة  المتوسط فيما يتعلق بالصناعة, وهو األداء الذي يستمر في البقاء والنمو بعد أن بذل المنافسون جهودًا لتحقيقه وأن إعادة إنتاج الميز 
(. ويرى الباحثين أن األداء المتفوق يعني) القدرة Grifell&Marques,2002:10األداء المتفوق)  التنافسية األساسية هي التي تؤدي إلى 

على أداء األعمال بشكل مميز ومتفوق عن بقية المنظمات من خالل تحقيق أعلى مستوى من المخرجات وامتالك خطة استراتيجية 
فة العاملين وقيادة ناجحة تحقق أهداف المنظمة بالبقاء واستدامة ميزتها واضحة وشاملة متفاعلة مع انشطة الهيكل التنظيمي ومالئمة لثقا

 التنافسية(.
 : أبعاد األداء المتفوق 2-2-2

بعد االطالع على الدراسات ذات الصلة بموضوع األداء المتفوق لوحظ عدم وجود توجه واضح من قبل الباحثين يوضح أبعاد األداء     
:  2018(,)الحدراوي وأخرون,7:  2014(,)هاشم,Gupta&Kumar,2013:35االعتماد على االبعاد حسبما ورد في)المتفوق، لذا سيتم 

193 (,)4Shet et.al,2019: :ويتبنى الباحثين هذه االبعاد لمالئمتها مع أهداف البحث الحالي )- 
 القيادة  -1

ن قبل الباحثين في االدبيات التنظيمية نظرًا لزيادة حاجة المنظمات ُتع د القيادة من الموضوعات الهامة التي شغلت االهتمام الكبير م   
تمثل  إلى قيادة متميزة قادرة على التفاعل مع التطورات والمتغيرات التقنية والمعوقات التي تشهدها المنظمات بأستمرار, والقيادة اإلدارية 

مية مكانتها ودورها نابع من كونها تقوم بدور أساسي يشمل كل جوانب جوهر العملية اإلدارية وقلبها النابض وأنها مفتاح اإلدارة وأن أه
(. فالقيادة هي عملية التأثير على أنشطة المجموعة في المنظمة وتنسيق جهودها نحو 19: 2015العملية اإلدارية)المصري وعامر, 

ها االرتفاع ببصيرة الفرد الى نظرات (. وعرفها )بيتر ف دراكر( بأنBuchanan&Huczynski,2019:610تحديد األهداف وتحقيقها)
 أعمق واالرتفاع بمستوى ادائه إلى اعلى المستويات 

لتأدية أعمال معينة بشكل اختياري   persuade others(. وتعرف بأنها القدرة على استمالة اآلخرين  157:  2017)الشميلي,
Enthusiastically  (. 304: 2016ك معين )جالل,وتوجيه اآلخرين ألداء عمل معين أو االمتناع عن سلو 

 اشراك العاملين -2
يقصد بمشاركة العاملين تفعيل دور العاملين بطريقة تشعرهم باألهمية وتحقيق اإلفادة من امكانياتهم, وتع د من أهم األنشطة التي    

ن أداة فاعلة لتشخيص المشكالت وايجاد  ينبغي التركيز عليها كونها تساهم في زيادة الوالء واالنتماء للمنظمة, فالعمل الجماعي عبارة ع
الحلول المثلى لها ومن ثم احراز أفضل النتائج ومن أجل تحقيق هذه الخطوة يتطلب تدريب االفراد بشكل مستمر لالشتراك الفاعل في 

لتأثير في  (. وأن فرق العمل هي طرق نموذجية لزيادة قوة الموظفين على ا152:  2018تحسين العمليات بصورة مستمرة )لحبيب,
صنع القرارات واقتراح التغييرات أو التصرف من تلقاء أنفسهم, إذ أن إشراك الموظفين في صنع القرار ومنحهم سلطة التصرف يساهم 

في  مستويات عالية من األداء وزيادة حماسهم والبحث عن أفضل الطرق وأكثر كفاءة لتحقيق أهداف المنظمة 
(Snell&Bohlander,2013:703 .) 
 لتقييم الذاتي ا -3

يقوم مبدأ التقييم الذاتي على البحث المستمر عن إجراء التحسينات في أداء أعمال المنظمات, والهدف منه تقديم المدخالت لتحسين    
ؤسسة  (. وطبقًا للم258:  2018التخطيط بالشكل الذي يربط قدرات المنظمة والنتائج مع األهداف المالية واالستراتيجية للمنظمة)عبد هللا,

( يمكن تعريف التقييم الذاتي بأنه المراجعة المنتظمة والشاملة لنشاطات المنظمة ونتائجها مقارنة مع EFQMاألوربية إلدارة الجودة )
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أنموذج تميز األعمال، فضاًل عن أنه يسمح للمنظمة بشكل واضح تميز نقاط القوة لديها والمجاالت التي من الممكن إجراء التحسينات 
( إلى أن التقييم  Ross,2006:1وأشار )  (.61:  2010وج في أعمال التحسين المخططة ومن ثم يتم مراقبتها لديمومتها)العزاوي,فيها وتت

 الذاتي يسهم بمعرفة نقاط القوة والضعف وبالتالي تحسين المخرجات.
 فاعلية العمليات  -4

عبارة عن سلسلة من النشاطات المترابطة التي تأخذ المدخالت وإضافة قيمة لها للحصول على المخرجات المطلوبة والمستهدفة من     
تقارير  العمليات وتصحيحها، وإعداد  في  السلبية  التغيرات  العمليات والتعرف على  قدرات كل نشاط خالل  اإلخطاء وفهم  خالل منع 

الجذرية لها والحصول على مالحظات الزبائن التي يمكن من خاللها التعرف على أخطاء العمليات وتحسينها    باألخطاء وتحديد االسباب
( .  247:  2016عبر التغذية العكسية والتقييم المستمر للموردين والقضاء على المدخالت غير المقبولة للعمليات)عبد الوهاب وسليمان,

(. وتع د فاعلية Schroeder&Goldstein,2018:6إنتاج وتسليم منتجات وخدمات المنظمة)وتركز فاعلية إدارة العمليات على قرارات  
العمليات من األنشطة الحيوية التي تتميز بها المنظمة عن غيرها من المنظمات التي من خاللها يتم مقابلة احتياجات وتوقعات وطموحات 

 (. 73:  2018المتعاملين)عوض هللا,
 نتائج األعمال -5

التعرف على أداء المنظمة وكذلك المجاالت الرئيسة للمنتجات, الخدمات, الزبون وأداء األعمال عن طريق مخرجات المنظمة كما  يتم     
يتم التعرف على األداء المالي والتشغيلي لمستويات األداء مقارنة مع المنافسين, وتعتبر نتائج األعمال مهمة ألنها تساعد على فهم 

:  2014المنظمة اصبحت جيدة أو تقيم كجيدة وأن هذا البعد يؤكد على نجاح القيم االساسية للمنظمة )هاشم,  المنظمة وما اذا كانت
( أن النتائج تمثل الحصيلة النهائية المتعلقة بأداء المنظمة بكاملها أو في عملية التحسين المستمر 103:  2012(. ويرى )المشهداني,  72

ء المنتج وأداء السوق والموقف المالي والنتائج المتعلقة بالعنصر البشري والموردين والشركاء فضاًل  بالنواحي المتعلقة برضا الزبون وأدا
عن نتائج العمليات الداخلية. وتع د النتائج أفضل شكل لمؤشرات األداء, ولكن غالبًا ما يكون قياسها يتصف بالصعوبة ألنها تتصف  

(. إذ أن اهتمام المنظمات بنتائج األعمال 93:  2017ن تتأثر بعوامل خارجية )احمد,بأنواعها الملموسة وغير الملموسة كما يمكن أ
يعكس أهمية هذا المعيار في تحديد قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها نحو التفوق, فأحد أهم متطلبات التفوق في األداء تتمثل في وجود 

اإلحصائية المالئمة لتحديد االختالفات السببية في األداء وتنفيذ العمليات نظام قادر على القياس والتقييم الدقيق المبني على األساليب  
 (. 98: 2017واألنشطة الرئيسة والفرعية في المنظمة )الشديدي,

 : الدراسات السابقة2-3
 (Urban, 2012) دراسة -1

(Technology and Entrepreneurial Orientation at the Organizational Level in the Johannesburg Area).                                               

 عنوان الدراسة )التكنولوجيا والتوجه الريادي على المستوى التنظيمي في منطقة جوهانسبرغ(.
( شركة في جوهانسبرغ والتي 236التوجه الريادي وعالقته بالتكنولوجيا, إذ تكونت عينة هذه الدراسة من )  هدفت الدراسة إلى دراسة    

( وتسعى هذه الدراسة ايضًا إلى األخذ بنظر االعتبار ديناميكية البيئة, وتوصلت الدراسة إلى  EOغالبًا ما يعبر عنها بالتوجه الريادي )
النتائج أهمها أن كل بعد للتنبؤ بنجاح اإلعمال   مجموعة من  التوجه الريادي )االبداعية، االستباقية، والمخاطرة( هي مفيدة  من ابعاد 

التجارية التي قد تكون متوقفة على البيئة ومتغيراتها، واستخدمت في هذه الدراسة اإلحصاء الوصفي وُاختبرت فرضيات الدراسة عن  
 طريق استخدام معامل االرتباط. 
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 ( 2015دراسة)الطائي, -2
المعلومات لتكنولوجيا  الريادي  التوجه  األعمال على وفق  الدراسة)نجاح منظمات  العراقية   -عنوان  المصارف  لعينة من  بحث ميداني 

 الخاصة( 
هدف البحث إلى تشخيص وتفسير طبيعة عالقات االرتباط والتأثير بين التوجه الريادي لتكنولوجيا المعلومات ونجاح المصارف العراقية    

( مصارف عراقية  10الخاصة كمجتمع البحث وعلى مستوى األبعاد، ولقد اختبر هذا البحث في القطاع المصرفي الخاص ممثاًل ب)
البحث االستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات, وقد توصل البحث بأن المصارف العراقية الخاصة    خاصة في بغداد، واستخدم 

التكنولوجي واالستباقية  المصارف ب)االبداع  اهتمام هذه  إلى  يعود مردوده  التوجه  المعلومات وأن هذا  لتكنولوجيا  تتوجه توجهًا رياديًا 
تكنولوجية وتقبل المخاطر التكنولوجية واالستقاللية التكنولوجية(، واستنادًا إلى ما توصل إليه البحث التكنولوجية والهجومية التنافسية ال

لتكنولوجيا  الريادية  للتوجهات  العراقية  المصارف  إدارات  توظيف  ضرورة  أهمها  كان  التوصيات  من  مجموعة  وضعت  فقد  نتائج  من 
 المعلومات بخلق المزيد من فرص النجاح.

 (2019يس وأخرون, دراسة)بر  -3
 دراسة استطالعية لعينة من العاملين في جامعة وارث االنبياء(. -عنوان الدراسة)راس المال الفكري األخضر وتأثيره في التوجه الريادي

تمثل هدفت هذه الدراسة لتحديد تأثير راس المال الفكري األخضر في التوجه الريادي من خالل إبعاد راس المال الفكري األخضر الم  
ب)راس المال البشري األخضر، راس المال الهيكلي األخضر، وراس المال االجتماعي األخضر( في التوجه الريادي من خالل إبعاده 

سة تم المتمثلة ب)االبتكار، تحمل المخاطرة، االستباقية، االستقاللية, والتنافسية العدوانية(, واعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة للدرا
استبانة, وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة وجود عالقة موجبة وقوية وذات داللة    94موظف وخضع منها للتحليل    120ها على  توزيع 

المعرفية   الموجودات  بالتوصية األهم بضرورة االهتمام بموضوع  الدراسة  الريادية, واختتمت  التوجهات  الفكري في  المال  معنوية لراس 
 دراسات المتعلقة بها بالشكل الذي يسهم في األفادة من الموجودات في تعظيم الموجودات المادية. والفكرية الخضراء والتوسع بال

 (Anwar&Shah,2020) دراسة -4
)Entrepreneurial orientation and generic competitive strategies for emerging SMEs: Financial and 

nonfinancial performance perspective ( 

 لي( عنوان الدراسة)التوجه الريادي واالستراتيجيات التنافسية العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة: منظور األداء المالي وغير الما
 تبحث هذه الدراسة في تأثير أبعاد التوجه الريادي وكل من االستراتيجيات التنافسية العامة     

شركة صغيرة  373فة( على األداء )المالي وغير المالي( للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة, وتم مسح )أي التمايز وقيادة التكل
ومتوسطة الحجم تعمل في باكستان من خالل استعمال استبيان, واظهرت النتائج أن االبتكار واالستباقية والمخاطرة تحسن بشكل كبير 

اء غير المالي, وتسهم التمايز وقيادة التكلفة االستراتيجيات بشكل كبير في تحفيز األداء األداء المالي بينما تؤثر بشكل ضئيل على األد
المالي وغير المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة, ويوصي هذا البحث كذلك صناع السياسات بالبدء بتنفيذ برامج ريادة األعمال  

 ال األعمال. للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتهيئة وضعية األعمال لرج
 ( 2014دراسة )البناء, -5

 عنوان الدراسة )الريادية االدراكية كمبادرة استراتيجية لتحقيق األداء المتفوق المستدام بإطار مدخل االستراتيجية السلوكية(
تعرف على كيفية العراق, وقد هدفت إلى ال  - تم تطبيق هذه الدراسة على مجموعة من الشركات الدولية العاملة في اقليم كردستان   

ية استخدام الريادي للنماذج الذهنية التي تساعد على تحقيق األداء المتفوق المستدام, وقد توصلت الدراسة إلى تأثير االستراتيجية السلوك
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على األداء  بشكل واحد على األداء المتفوق, وتوصي الدراسة بضرورة تحسين أدوات الريادية االدراكية لتقليل اثار التحيزات االدراكية  
 المتفوق المستدام.

  )Artur(2016,  دراسة -6
(Management Practices as Capabilities Leading to Superior Performance)  

 )عنوان الدراسة )ممارسات اإلدارة كقدرات تؤدي إلى تحقيق األداء المتفوق 
  124العمليات المؤدية لتحقيق األداء المتفوق وكانت الدراسة استقصائية شملت  هدفت الدراسة لمعرفة أهم النظريات التي تنص على   

الثالثة الرئيسة ألداء   التعبئة والتغليف في دولة البرازيل استنتجت بوجود عالقة قوية بين مارسات اإلدارة واألبعاد  شركة في صناعة 
وأوصت نتائج الدراسة بضرورة اهتمام المدراء بتحسين العمليات المنظمية   الشركات)الربحية والنمو واإلنتاجية( وبين تحقيق األداء المتفوق,

للشركا التنافسية  القدرة  العملي على  المتفوق وبشكل مربح وتأثيرها  ت واإلدارة باعتبارها مكونًا داخليًا جديدًا بما يضمن تحقيق األداء 
 البرازيلية.

 (Shet et al,2019) دراسة -7
(Competency based Superior Performance and Organizational Effectiveness) 

 عنوان الدراسة)تحقيق األداء المتفوق القائم على الكفاءة والفعالية التنظيمية( 
الغرض من هذه البحث هو استكشاف العالقة بين األداء المتفوق القائم على الكفاءة والفعالية التنظيمية, وتضمن تصميم البحث تطوير   

مستجيبًا من   292اس لكفاءات األداء المتفوق والتحقق من صحة مقياس الفعالية التنظيمية، وكانت بيانات هذا المسح جمعت من  مقي
  خالل استبيان منظم, وتم اختبار العالقات تجريبيًا في سياق ممارسات األداء في المنظمات الموجودة في الهند, وتم استخدام تقنية نمذجة 

( لتحليل البيانات, واظهرت نتائج البحث وجود عالقة إيجابية بين األداء المتفوق القائم على الكفاءة والفعالية SEMة)المعادلة الهيكلي
 التنظيمية مع اإلنتاجية والقدرة على التكيف والمرونة. 

 (2020)عنبر,  دراسة -8
دراسة استطالعية آلراء عينة من المديرين في وزارة التعليم العالي   -عنوان الدراسة )تأثير استراتيجيات ادارة المعرفة في األداء المتميز

 والبحث العلمي( 
هدفت الدراسة إلى التحقق من عالقة وتأثير استراتيجيات إدارة المعرفة كمتغير مستقل في األداء المتميز كمتغير مستجيب في دوائر   

( استبانة 154مد المنهج الوصفي التحليلي في انجاز هذا البحث, وقد تم توزيع )ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق, واعت
( شخصًا باعتماد االستبانة التي تضمنت  135( منها ألنها غير صالحة للتحليل االحصائي وكانت العينة مكونة من ) 5وقد استبعد )

الميدانية كأدوات م72) الشخصية والمشاهدات   AmosV.25ساعدة في جمعها, واعتمد البحث برنامج )( فقرة, واستعين بالمقابالت 
&SpssV.25  وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج كان ابرزها تأثير استراتيجيات إدارة المعرفة في األداء المتميز, واوصت الدراسة ,)

الي والبحث العلمي واإلعالن عنها لتكون بالعمل على توثيق السياسات واالستراتيجيات التي تتبعها الدوائر العامة في وزارة التعليم الع
 معلومة من قبل األفراد العاملين في الوزارة وأيضًا الزبائن. 
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 : منهج البحث3
يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في الجانب التطبيقي والذي يستند على جمع البيانات وذلك بهدف اختبار فرضيات البحث    

ومن ثم تحليلها لكشف العالقات ما بين متغيراتها بغرض تفسير النتائج، وتقديم مجموعة من النتائج والتوصيات التي تسهم في تحسين 
 رة النقل العراقية.واقع تشكيالت وزا

 : مجتمع وعينة البحث 3-1
استخدم البحث العينة القصدية بما يتالئم مع أهداف البحث وقد تضمنت العينة القيادات العليا في مختلف المستويات اإلدارية في      

(  170الشعب( في المديرية وقد وزعت )تشكيالت وزارة النقل العراقية, إذ جرى اختيار)المدراء, معاون المدير, ورؤساء األقسام ومسؤولين  
( استبعاد  وتم  البحث.  لعينة  الباحثين  قبل  من  مباشرة  بصورة  والجدول) 35استبانة  عليها،  اإلجابة  يتم  لم  استمارات  يوضح  1- 3(   )

 الخصائص لعينة البحث. 
 ( خصائص لعينة البحث 1-3الجدول)

 النسبة المئوية %  العدد  الفئة السمة 

 النوع البشري 
 %56.3 76 ذكر
 %43.7 59 انثى

 % 100 135 المجموع

 العمر

 %16.3 22 سنة  30أقل من  
 %30.4 41 سنة 40سنة إلى أقل من  30من 
 %33.3 45 سنة 50سنة إلى أقل من  40من 
 %20 27 سنة فأكثر 50من 

 % 100 135 المجموع

 المؤهل العلمي

 %3 4 دكتوراه 
 %8.9 12 ماجستير 

 %5.9 8 عالي دبلوم 
 %82.2 111 بكالوريوس 

 % 100 135 المجموع

 عدد سنوات الخدمة 

 %6.7 9 سنوات  5أقل من  
 %21.5 29 سنوات 10سنوات إلى أقل من   5من 
 %37 50 سنة  15سنوات إلى أقل من  10من 
 %34.8 47 سنة فأكثر 15من 

 % 100 135 المجموع

 المركز الوظيفي
 %6.7 9 مدير عام

 %13.3 18 معاون مدير عام
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 %76.3 103 رئيس قسم
 %3.7 5 مسؤول شعبة

 % 100 135 المجموع
 المصدر: نتائج المسح الميداني. 

ويظهر الجدول أعاله امتالك المستجيبين عدد من الخصائص الديموغرافية التي يتمتعون بها والتي تعكس مدى أدراكهم بواقع عمل 
 والذي سيعطي مصداقية أكبر للنتائج.شركات وزارة النقل 

 صدق المقياس وثباته: 3-2
 -لقد خضعت استبانة الدراسة بمقاييسها المعتمدة إلى اختبارات الصدق والثبات وكاآلتي: 
 Validity of Questionnaireصدق االستبانة  -1

أجله، ويع د هذا من أهم الشروط الواجب توافرها في بناء  ( إلى قدرة االستبانة على قياس ما صممت من  Validityيشير الصدق )   
المقياس, وتم اعتماد الصدق الظاهري والذي يستهدف الكشف عن مدى تعلق الفقرة بالهدف الذي وضعت من أجله أو المجال الذي  

( الذي يبين قائمة 1الملحق رقم)  تنتمي اليه, إذ أجري توزيع استمارات االستبانة على الخبراء في مجال إدارة األعمال كما موضح في
السادة المحكمين، وفي ضوء آراء ومالحظات السادة الخبراء جرت إعادة صياغة وتعديل بعض الفقرات, إذ أن نسبة اتفاق االساتذة 

عشرين %( بما يؤكد اتفاق االساتذة المحكمين على سبع و 90المحكمين على صدق فقرات التوجهات الريادية كانت عالية, إذ بلغت )
فقرة من بين ثالثين فقرة خصصت للتوجهات الريادية بأبعاده الخمسة, كما أن نسبة اتفاق االساتذة المحكمين على صدق فقرات األداء 

%(، هي نسبة مرتفعة ترجح اتفاق االساتذة المحكمين على سبع وعشرين فقرة من بين ثالثين فقرة خصصت لألداء  90المتفوق شكلت)
 المتفوق. 

%( 60كرونباخ يزيد عن )-كرونباخ( لقياس ثبات االستبانة: وهو مقياس يبين مدى دقة الدراسة فعندما يكون معامل ألفا-قة )ألفاطري  -2
( لمجمل فقرات Cronbach's Alphaفأن هذا يؤشر قبواًل ويعكس اتساقًا وترابطًا بين عبارات االستبانة, ولقد بلغت قيمة معامل ثبات)

( بما يرجح تخطي فقرات االستبانة  الختبار الثبات بنجاح، ليؤشر ذلك وجود ثبات 0.700( وهي أكثر من)0.857االستبانة إلى )
 مرتفع في االستبانة ومعامل مطمئن يؤكد صدق المقياس وصالحيته للتطبيق في أوقات مختلفة.

 : عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 4
الجدول)     وا1-4يوضح  هو  الحسابي  الوسط  قيم  الفقرات, (  حول  اإلجابات  مستوى  لتحديد  المركزية  النزعة  المقاييس  أهم  من  حد 

واالنحراف المعياري لمعرفة مستوى تشتت إجابات العينة حول الوسط الحسابي. إذ كلما قلت قيمته زادت درجه تركيز االجابات حول 
 الوسط الحسابي واألهمية النسبية.

 اف المعياري واألهمية النسبية للتوجهات الريادية واألداء المتفوق ( قيم الوسط الحسابي واالنحر 1-4الجدول)

رمز
 ال

الحسابي   المتغيرات  الوسط 
 المرجح

 األهمية النسبية % االنحراف المعياري 

Weighted Mean Std. Deviation The relative 
importance 
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X1 

تقل 
مس

ر ال
تغي

 الم
عاد

 اب

 %73.01 0.623 3.65 االبتكار الريادي 
X2  72.89 0.652 3.644 االستباقية% 
X3  73.39 0.671 3.67 تحمل المخاطرة% 
X4  73.04 0.688 3.652 المغامرة التنافسية% 
X5  67.2 0.75 3.36 االستقاللية% 

X   المتغير
 المستقل

 %71.91 0.677 3.595 التوجهات الريادية

Y   المتغير
 التابع

 %72.24 0.666 3.612 األداء المتفوق 

 المصدر: نتائج المسح الميداني. 
 -ويتضح من الجدول أعاله اآلتي: 

( وهذا يعني بان إجابات 3( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي البالغة )3.65بلغت قيمة الوسط الحسابي لبعد االبتكار الريادي )  -1
(، والذي يشير إلى مدى تجانس في إجابات عينة البحث بخصوص 0.623)العينة لهذا البعد متجه نحو االتفاق، وبانحراف معياري  

 هذا البعد. 
( وهذا يعني بان إجابات العينة 3( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي البالغة )3.644إن قيمة الوسط الحسابي االستباقية هو )  -2

 ى مدى تجانس في إجابات العينة.(، والذي يشير إل0.652لهذا البعد متجه نحو االتفاق، وبانحراف معياري )
( وهذا يدل على أن إجابات 3( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي البالغة )3.67بلغت قيمة الوسط الحسابي لبعد تحمل المخاطرة )  -3

 (.0.671العينة لهذا البعد تتجه نحو االتفاق، وبانحراف معياري )
( وهذا يعني بان إجابات 3( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي البالغة )3.652سية )بلغت قيمة الوسط الحسابي لبعد المغامرة التناف  -4

 (.0.688العينة لهذا المتغير متجه نحو االتفاق، وبانحراف معياري)
( وهذا يعني بان إجابات العينة لهذا 3( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي البالغة) 3.36بلغت قيمة الوسط الحسابي لالستقاللية)  -5

 (، والذي يشير إلى تجانس في إجابات عينة البحث.0.75المتغير متجه نحو االتفاق، وبانحراف معياري )
( وهذا يعني 3( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي البالغة)3.595بلغت قيمة الوسط الحسابي للمتغير التوجهات الريادية وابعادها) -6

 (. 3.612تفاق، وبلغت قيمة الوسط الحسابي للمتغير التابع األداء المتفوق)بان إجابات العينة لهذا المتغير متجه نحو اال
 : اختبار فرضيات البحث  4-1

: انطلق الباحثين في اختبار الفرضية الرئيسة األولى)توجد عالقة ارتباط اختبار فرضيات االرتباط بين متغيرات البحث:  4-1-1    
  95ادية واألداء المتفوق(, حيث افرزت النتائج قبول الفرضية الرئيسة األولى وبنسبة ثقــــة)ذات داللة احصائية معنوية بين التوجهات الري

قيمة   بلغت  إذ   ،)%Z   ( قيمة  6.4014المحتسبة  من  أكبر  كونها  بسبب  معنوية،  وهي   )Z  ( البالغة  مستوى 1.96الجدولية  عند   )
**( بما يوثق وجود عالقة معنوية 0.553ت الريادية وبين األداء المتفوق)(، بينما بلغت قيمة معامل االرتــــباط بين التوجها0.05معنوية)

-4بين التوجهات الريادية وبين األداء المتفوق، كما يؤشر قبول خمس فرضيات منبثقة عن الفرضية الرئيسة األولى والموضحة بالجدول) 
2:)-   
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 متفوق  بين ابعاد التوجهات الريادية واألداء ال( قيم االرتباط 2-4الجدول)

بين   المتغيرات  االرتباط  معامل 
 القيمة االحتمالية المحتسبة Zقيمة    المتغيرين

 0.000 2.0721 0.179* االبتكار الريادي 
 0.000 4.8387 0.418** االستباقية 

 0.000 4.2946 0.371** تحمل المخاطرة 
 0.000 5.3828 0.465** المغامرة التنافسية 

 0.000 3.3801 0.292** االستقاللية 
 0.000 6.4014 0.533** التوجهات الريادية واألداء المتفوق 

 (. 1.96%  تساوي )  95الجدولية عند مستوى ثقة   Zقيمة  
                    .0.01** قبول الفرضية عند مستوى 

 . 0.05* قبول الفرضية عند مستوى    
 المصدر: نتائج المسح الميداني. 

التنافسية سجلت اعلى ارتباط مع األداء المتفوق يليه االستباقية ثم تحمل المخاطرة ثم 1-4ويستشف من الشكل )     ( أن المغامرة 
 االستقاللية، بينما سجل االبتكار الريادي اوطأ معامل ارتباط مع األداء المتفوق. 

 
 التوجهات الريادية واألداء المتفوق ( توزيع معامالت االرتباط بين أبعاد 1-4الشكل )

( على وفق نتائج برنامج التحليل  2-4( والشكل )3-4يشخص الجدول ): اختبار وتحليل التأثير بين متغيرات البحث: 4-1-2
 قبول الفرضية الرئيسة الثانية وبنسبة ثقة  Amosاالحصائي 

0.465
0.418

0.371
0.292

0.179
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مجتمعين في األداء  متعدد لبيان تأثير أبعاد التوجهات الريادية%(، وذلك انطالقًا من تطبيق اسلوب تحليل االنحدار الخطي ال 95)
( وبلغت قيمة 2.2899، كونها أكبر من نظيرتها الجدولية البالغة )( وهي معنوية 11.341المحتسبة )  Fإذ بلغت قيمة المتفوق، 

، لتصبح أبعاد التوجهات الريادية الخمسة مجتمعين في المتغير التابع%( مؤشرة بذلك نسبة تأثير 30.5) 2R%  معامــل التحديد
)االبتكار الريادي، االستباقية، معادلة االنحدار الخطي المتعدد التي ُتعبر عن العالقة الخطية التأثيرية بين أبعاد التوجهات الريادية

(على التوالي في  X1 ،X2  ،X3   ،X4  ،X5)يرمز لكل منها والذي االستقاللية( مجتمعين  تحمل المخاطرة، المغامرة التنافسية،
   -(على النحو اآلتي:Yوالتي يرمز لها بـــ )األداء المتفوق 

0.15 X1+ 0.31 X2+ 0.10 X3+ 0.32 X4 + 0.17 X5 -Y = 2.094  
 التوجهات الريادية في األداء المتفوق ( نتائج االنحدار الخطي المتعدد لتأثير ابعاد 3-4الجدول )
 االنحدار الخطي المتعدد الفرضية 

 المتغيرات 
 معامل التحديد
R2 % 
 نسبة التفسير 

 

 المختبر االحصائي

 تفسير الباحثين 

بعة
الرا

سة 
لرئي

ا
 

 االبتكار الريادي 
ق  و

متف
ء ال

الدا
ا

 

  Fقيمة    
 المحتسبة

القيمة 
االحتمالية  

مستوى 
 )الداللة( 

 االستباقية 

30.5 % 11.341 0.000 

تأثير  يوجد 
ملحوظ 

للتوجهات 
الريادية  
بأبعادها  

في   مجتمعين 
 األداء المتفوق 

 تحمل المخاطرة 
 المغامرة التنافسية 

 االستقاللية 
 التوجهات الريادية

 ( 2.2899)   %  تساوى  95الجدولية عند مستوى ثقة   F  قيمة 
 المصدر: نتائج المسح الميداني. 
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 ( طبيعة العالقة التأثيرية للتوجهات الريادية بأبعادها في األداء المتفوق 2-4الشكل)

 : النتائج والتوصيات 5
 : النتائج 5-1
  -إن أهم النتائج التي توصل اليها البحث هي: 
1-  ( نسبتهم  بلغت  إذ  الذكور،  من  هم  البحث  عينة  شكلت  التي  األغلب  النسبة  أن  نتائج  اإلناث  56.3اوضحت  نسبة  بينما   )%

ج بأن النسبة الكبيرة %( وهذا ما يدل على كثرة عدد الذكور في المواقع القيادية في تشكيالت وزارة النقل, كما بينت النتائ43.7فكانت)
%(، فيما بلغت نسبة ذوي  82.2من المبحوثين الذين تم اختيارهم بحسب المؤهل العلمي كانت من حملة شهادة البكالوريوس وبلغت)

%(، وهي نسبة ليست بالقليلة بما يؤكد امتالك 17.8% =  5.9%+8.9%+  3الشهادات العليا دكتوراه وماجستير ودبلوم عالي بواقع ) 
 ة لكفاءات علمية بشهادات عليا.الوزار 

، أظهرت نتائج البحث امتالك شركات وزارة النقل العراقية اهتمام جيد لدور التوجهات الريادية ومتغيراتها)االبتكار الريادي، االستباقية  -2
 تحمل المخاطرة، المغامرة التنافسية، واالستقاللية( في تحقيق التميز والتفوق لشركاتها.

البحث اهتمام شركات وزارة النقل في بعد األداء المتفوق وبمستوى جيد والحرص على التطوير لغرض تحقيق النجاح في   بينت نتائج  -3
 عملها بشكل مستمر. 

افرزت النتائج أن هناك ارتباطًا معنويًا بين أبعاد التوجهات الريادية وبين األداء المتفوق وهو ما يقود إلى قبول فرضية االرتباط   -4
 ة والفرضيات المنبثقة عنها.الرئيس

اتضح من خالل النتائج أن هناك تأثيرًا ذا داللة معنوية بين أبعاد أبعاد التوجهات الريادية مجتمعين في األداء المتفوق على وفق   -5
 آراء شركات وزارة النقل العراقية.

 : التوصيات 5-2
 - إن توصيات البحث الحالي تتضمن اآلتي:

وزارة النقل العراقية بالنوعيين االجتماعيين في إجراءات التعيين واستقطاب الكفاءات وحملة الشهادات العليا,   ضرورة زيادة اهتمام  -1
 ووضع استراتيجية لبناء المقدرة الجوهرية للموارد البشرية.
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المنافسين األخرين على المستوى االقليمي ايالء المزيد من االهتمام في تعزيز اهتمام الشركات بالحصول على مواقع متقدمة متجاوزة    -2
 والدولي. 

ينبغي على الشركات زيادة اهتمامها بأبعاد التوجهات الريادية المتمثلة ب)االبتكار الريادي، االستباقية، تحمل المخاطر، المغامرة    -3
 التنافسية، واالستقاللية( بشكل شمولي تكاملي بهدف تعزيز فرص نجاحها.

النقل باالستفادة من أهتمامها الجيد بكافة أبعاد األداء التفوق، وتدعيم ذلك عن طريق وضع  خطط ضرورة قيام منظ  -4 مات وزارة 
 وآليات مستقبلية لتحقيق تلك االبعاد ولتعزيز فرص تفوقها وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة لها.

المنظمات على ايجاد مبادرات جديدة تعزز انجاز األهداف بالشكل ينبغي على الوزارة استثمار طبيعة عالقة االرتباط والتأثير وحث    -5
 المطلوب, وحث الوزارة على اقتناص الفرص التي في حدود قدراتها.

 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر العربية  -1

(, " راس المال الفكري األخضر وتأثيره  2019بريس، احمد كاظم والبناء، زينب مكي والدهان, جنان مهدي,)
,  مجلة االدارة واالقتصاددراسة استطالعية لعينة من العاملين في جامعة وارث االنبياء "،    - في التوجه الريادي

 . 94-70، ص 29، عدد  8جامعة كربالء، المجلد 
(" الريادية االدراكية كمبادرة استراتيجية لتحقيق األداء المتفوق المستدام بإطار 2014البناء, زينب مكي,)

دراسة تطبيقية في الشركات الدولية العاملة في اقليم كردستان / العراق ",   -مدخل االستراتيجية السلوكية
 جامعة كربالء.  اطروحة دكتوراه في إدارة األعمال,

(," إستراتيجية توظيف الموارد البشرية وتأثيرها في  2017ير عادل حامد وصيهود, احمد قاسم,)الجادر, سه
الزراعة",   وزارة  في  ميداني  العالي/بحث  واإلدارية  األداء  االقتصادية  العلوم  بغداد  – مجلة  , جامعة 

 . 174-149(, ص 98(, العدد)23المجلد)
(,)مبادئ التنظيم وإدارة األعمال(, الطبعة األولى, كلية التجارة, جامعة القاهرة, 2016فهمي,)جالل, احمد  

 مصر.
(," دور القيادة المستدامة في  2018الحدراوي, رافد حميد والجنابي, سجاد محمد والميالي, حاكم احسوني,)

, مجلة مركز دراسات الكوفة  دراسة تحليلية في مطار النجف األشرف الدولي",  -تحقيق التفوق التنظيمي
 . 210-185(,ص49جامعة الكوفة, العدد)

(," التوجه الريادي في منظمات األداء العالي: دراسة  2012رشيد، صالح عبد هللا والسلطاني، علي عصام, ) 
المتحدة"،   العربية  االمارات  جامعة  في  اإلدارية  القيادات  من  عينة  آلراء  للعلوم  تحليلية  العراقية  المجلة 

 . 34-1، ص38، عدد 9، المجلد االدارية
(," العالقة الترابطية فيما بين معالجات الجهل معرفيًا  2019الزبيدي,لمياء سلمان ومهدي, حنان حسين,)

مجلة العلوم االقتصادية دراسة وصفية تحليلية لعينة من القادة في وزارة التربية",    -وتحقيق التفوق استراتيجياً 
 . 157- 137(, ص113(, العدد) 25, المجلد)دادجامعة بغ –واالدارية 

(، الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  اإلبداع األداري (: )2011السكارنه، بالل خلف، )
 عمان, االردن. 
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(," تأثير االدوار االستراتيجية لمدير الموارد البشرية في تحقيق التفوق 2017الشديدي, أسامة عالء حمد هللا,) 
رسالة ماجستير علوم في اإلدارة  دراســـة ميدانيـة في عدد من شركات القطاع النفطي في بــــغداد",  -التنظيمي  

 , جامعة بغداد. العامة
(, الطبعة األولى, دار الفجر للنشر والتوزيع, اإلدارة االستراتيجية الحديثة)  (,2017الشميلي, عائشة يوسف, )

 القاهرة, مصر.
الدين،)  صالح  الدين  ضياء  احمد  الريادي  2015الطائي،  التوجه  وفق  على  االعمال  منظمات  (,"نجاح 

في علوم إدارة   رسالة ماجستيرلتكنولوجيا المعلومات/ بحث ميداني لعينة من المصارف العراقية الخاصة"،  
 األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد.

دراسة حالة  -(," فحص التفوق التنظيمي بطريقة تقييم اداء المؤسسات2018عبد هللا, حاتم علي عبد هللا,)
- 251(, ص102(, العدد) 24جامعة بغداد, المجلد)   –في جامعة تكريت", مجلة العلوم االقتصادية واالدارية  

267 . 
(, "متضمنات فلسفة  2019عبد هللا، حاتم علي عبد هللا وعبد هللا، عبد هللا محمود وصالح, زاهد محمد,)

التوجهات الريادية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في سامراء دراسة تحليلية آلراء 
االنتاجية",   االقسام  مديري  من  الراعينة  تنمية  الموصل/  جامعة  العدد.37,المجلد.فدينمجلة   ,119  

 . 233-202ص
(" استخدام نموذج التمييز االوربي في تقييم اداء 2016عبد الوهاب, نادية لطفي وسليمان, سناء محمود,)

 . 288- 237(,ص8, العدد)مجلة دنانيرالمنظمات", 
دراسة استطالعية  -يز(," تأثير استراتيجيات ادارة المعرفة في األداء المتم2020عنبر, نهى عبد هللا عنبر,)

،  رسالة ماجستير في علوم  اإلدارة العامةآلراء عينة من المديرين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي",  
 كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد. 

(, "متطلبات إقامة مواصفات التصنيع العالمية وأثرها في تحقيق بعض 2010العزاوي, فارس صالح نجم, )
دراسة من وجهة نظر عينة من العاملين في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات  -االداء المتميز  أبعاد

 جامعة الموصل.  - الطبية / نينوى",  رسالة ماجستير في االدارة الصناعية, كلية اإلدارة واالقتصاد
(" أثر خصائص أمن المعلومات على تحقيق التميز المؤسسي عبر 2018عوض هللا, أحمد حسني صالح,) 

رسالة دكتوراه فلسفة في نظم المعلومات اإلدارية من كلية قدرات التعلم التنظيمية في الجامعات األردنية",  
 . الدراسات العليا جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا الخرطوم

", االكاديمية الحديثة  شروط التطبيق  –االساسيات    –المفهوم    -إدارة الجودة الشاملة("  2019,)لحبيب, بلية
 للكتاب الجامعي, القاهرة, مصر.

ه الريادي ِفي الصيانة االنتاجية الشاملة2020محمود, منيب محمد,) مجلة  ِدَراَسة استطالعية ",-(," ُدور الت َوجُّ
 . 325-306(,ص 1(, العدد)16جامعة تكريت المجلد) -واالقتصاديةتكريت للعلوم االدارية 
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(," رأس المال البشري وتعزيز ثقافة األداء المتميز وتأثيرهما في المكانة 2012المشهداني, امنة عبد الكريم.)
 , جامعة بغداد.رسالة ماجستير في علوم إدارة األعمالبحث استطالعي في مركز وزارة النفط",    -التنظيمية

(, الطبعة القيادة اإلدارية والقائد االداري (,) 2015المصري, ايهاب عيسى وعامر, طارق عبد الرؤوف, ) 
 األولى, المؤسسة العربية للثقافة والنشر, دار الكتب المصرية, الجيزة, مصر.

بحث   -(" توظيف ابعاد صناع المعرفة وتأثيرها في تحقيق التفوق المنظمي 2014هاشم, ولدان عبد الستار,)
رسالة ماجستير استطالعي تحليلي آلراء عينة من المدراء في عدد من شركات وزارة الصناعة في العراق",  

 , قسم اإلدارة الصناعية, جامعة بغداد. في علوم اإلدارة الصناعية
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Abstract: 
     The research aims to diagnose of the relationship Entrepreneurial Orientations and superior performance in companies of 

the Iraqi Ministry of Transport, from the perspective of Entrepreneurial Orientations, the researchers tested the effect 

of(entrepreneurial innovation, proactive, risk-taking,Competitive aggressiveness,and Autonomy)on superior performance 

and its dimensions(leadership,employeeengagement,Selfassessment,effectivenessOperations, business results), and 

depending on the intentional sampling method, was distributed (170) questionnaires to the directors and officials of 

companies of the Iraqi Ministry of Transport and the number of questionnaires valid for statistical analysis was (135) 

resolutions, and the research adopted the program (SPSSV.25, AmosV 25,) with the adoption of descriptive statistics methods 

to test its hypotheses, and most of the applied results of the research proved the validity of the hypotheses suggested, As for 

the most prominent results of the research, it was represented by the presence of a clear effect of the Entrepreneurial 

Orientations in the superior performance directly and at the level of the sub-dimensions and the overall. The research 

recommends the necessity of investing in the nature of the relationship and influence, and urging the organizations of the 

Ministry of Transport to find new initiatives that enhance the achievement of goals, and to urge seizing opportunities that are 

within their capabilities. 
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