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امللخص:
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على ممار�سات القيادة االبتكارية، 
يف  العاملني  نظر  وجهة  من  التنظيمية  الريادة  حتقيق  يف  واأثرها 
املنهج  على  الدرا�سة  واعتمدت  غزة،  قطاع  مبحافظات  القد�س  بنك 
اأبعاد  �ستة  ا�ستبانة مكونة من  التحليلي من خالل تطوير  الو�سفي 
الريادة  وم�ستوى  االبتكارية  القيادة  ممار�سات  تقي�س  رئي�سة 
التنظيمية، ووزعت اال�ستبانة على عينة ع�سوائية بلغت )64( موظفًا 
من اإجمايل العاملني يف البنك يف قطاع غزة البالغ عددهم )106( 
موظفني، ومت ا�سرتداد )55( ا�ستبانة بن�سبة ا�سرتداد بلغت )85 %(، 
وجرى حتليل اال�ستبانة واختبار فر�سيات الدرا�سة بوا�سطة برنامج 

.)SPSS( احلزم االإح�سائية
باأبعادها  االبتكارية  القيادة  واقع  اأن  النتائج  اأظهرت  وقد 
بطريقة  والتوا�سل  االت�سال  االبتكاري،  والتخطيط  )التفكري 
تقدير  على  ح�سل  قد  ابتكارية(  بطريقة  امل�سكالت  حل  ابتكارية، 
التنظيمية  الريادة  وح�سلت  ح�سابي)4.08(،  ومبتو�سط  مرتفع 
تقدير  املخاطرة(على  التناف�سية،  املغامرة  )اال�ستباقية،  باأبعادها 
وجود  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت   .)3.85( ح�سابي  ومبتو�سط  مرتفع 
تاأثري ذي داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α≤0.05( ملمار�سات القيادة 
وتو�سي  القد�س،  بنك  يف  التنظيمية  الريادة  حتقيق  يف  االبتكارية 
للقيادة  احلايل  الواقع  على  باملحافظة  القد�س  بنك  اإدارة  الدرا�سة 
االبتكارية والريادة التنظيمية، والعمل على حت�سينهما ب�سكل م�ستمر 
من خالل التنمية امل�ستمرة ملهارات وممار�سات القيادة االبتكارية، 
ومن خالل املباداأة يف طرح وتنفيذ اخلدمات امل�رصفية املبتكرة، 
يف  واجلراأة  ال�سوقية،  الفر�س  اغتنام  يف  املناف�سني  على  والتفوق 

حتمل م�ستوى مقبول من املخاطر امل�رصفية. 
التنظيمية،  الريادة  االبتكارية،  القيادة  املفتاحية:  الكلمات 

بنك القد�س.

Abstract

This study aims to identify innovative leadership 
practices and their impact on achieving organizational 
entrepreneurship from al-Quds Bank employees’ 
perspectives in the Gaza Strip. The study used the 
descriptive analytical approach by developing a 
questionnaire that consists of six main dimensions to 
measure innovative leadership practices and the level 
of organizational entrepreneurship. The questionnaire 
was distributed to a random sample of 64 employees 
who were selected from 106 employees in the Gaza 
Strip. A total of 55 responses were retrieved with a 
recovery rate that amounted to 85% . The questionnaire 
was analyzed and the hypothesis of the study was 
tested using the Statistical Packages Program 
(SPSS). Consequently, the results showed that the 

reality of innovative leadership with its dimensions 
innovative thinking and planning, and communication 
in an innovative manner, problem solving and 
decisions making in an innovative manner was highly 
appreciated with a mean of 4.08. Furthermore, the 
results showed that organizational Entrepreneurship 
in its dimensions (proactive, competitive, risk) obtained 
a high estimation with mean of 3.85. The results also 
showed a statistically significant effect at the level 
of  a ≤ 0.05 for innovative leadership in achieving 
organizational entrepreneurship in al-Quds Bank. 
The study recommends the management of al-Quds 
Bank to maintain and improve the reality of innovative 
leadership and organizational entrepreneurship 
through the continuous development of innovative 
leadership skills and practices, and through initiatives 
and implementing innovative banking services. In 
addition to superior competitors in seizing market 
opportunities, and boldness in working within an 
acceptable level of banking risk.

Keywords: Innovative Leadership, 
Organizational Entrepreneurship, Al-Quds Bank.

أواًل: االطار العام للدراسة

1. املقدمة:
مزيد  عن  والبحث  التميز  �سمته  ع�رصاً  اليوم  القيادة  تعي�س 
الراهن  من الكفاءة واالإبداع، فمنظمات االأعمال تواجه يف ع�رصنا 
والتقنية  العلمية  والتطورات  للتغريات  نتيجة  كثرية  حتديات 
التقليدية بعملياتها  اأ�سحت القيادة  ال�رصيعة، واأمام تلك التحديات 
املناف�سة وحتقيق  على  قادرة  املنظمة  وو�سائلها عاجزة عن جعل 
ما  كل  ا�ستخدام  القيادة  على  يحتم  الذي  االأمر  واالزدهار،  البقاء 
يتاح لها من اأ�ساليب ومفاهيم اإدارية معا�رصة متكنها من النجاح 

واال�ستمرار يف ظل البيئة التناف�سية ال�سديدة.
احلديثة  القيادية  االأ�ساليب  اأحد  هي  االبتكارية  والقيادة 
التناف�سية  القدرات  زيادة  على  بقدرتها  تتميز  التي  واملعا�رصة، 
اأفكار ومقرتحات  اأدائها، من خالل ما تقدمه من  للمنظمة وتطوير 
البقاء  لها  تكفل  التي  القوة  املنظمات  متنح  ابتكارية  وممار�سات 
ثقافة  تر�سيخ  على  قدرتها  خالل  ومن  والتكيف،  والنمو  والتطور 
كو�سائل  واالإبداع،  واالبتكار،  املباداأة،  على  تعتمد  مرنة  تنظيمية 
فاعلة يف تدعيم فاعلية االأداء، ومن خالل قدرتها على تقدمي احللول 
اجلديدة مل�سكالت االأعمال ومواجهة التحديات التي تن�ساأ عن بيئة 

االأعمال املتغرية )ال�سهراين، 2018: 598(.
عديدة  عاملية  وتغريات  تطورات  امل�رصفية  ال�سناعة  وت�سهد 
مما  والدويل،  املحلي  امل�ستوى  على  املناف�سة  حدة  زيادة  اإىل  اأدت 
ومبتكر  فعال  ب�سكل  العمل  امل�رصيف  العمل  قيادات  على  فر�س 
وحتقيق  واال�ستمرار،  النجاح  ي�سمن  مبا  التحديات  هذه  ملواجهة 
من  اأنه  الباحثان  راأى  فقد  ذلك  من  وانطالقًا  التنظيمية،  الريادة 
واأثرها  االبتكارية،  القيادة  ممار�سات  على  التعرف  مبكان  االأهمية 
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يف  العاملة  املحلية  البنوك  اأحد  يف  التنظيمية  الريادة  حتقيق  يف 
فل�سطني وهو بنك القد�س.

2. مشكلة الدراسة واسئلتها:
متويل  يف  رئي�سيًا  دوراً  الفل�سطيني  امل�رصيف  القطاع  يلعب 
االأفراد  يحتاجها  التي  املالية  اخلدمات   كافة  وتوفري  االقت�ساد 
اأهمها  القطاع حتديات عديدة،  االقت�سادية، ويواجه هذا  واالأن�سطة 
االقت�سادية،  الن�ساطات  اأغلب  يف  اال�رصائيلي  االحتالل  حتكم 
يرتتب  وما  الدخل  م�ستوى  وانخفا�س  املحلية،  املوارد  و�سعف 
عليه من انخفا�س يف حجم املدخرات املحلية، يواجه بنك القد�س 
ب�سفة خا�سة حتديات املناف�سة من البنوك املحلية والبنوك الوافدة 
م�رصفا   )15( عددها  بلغ  التي  املتخ�س�سة  االإقرا�س  وم�سارف 
http://،الفل�سطينية النقد  متخ�س�سة)�سلطة  اإقرا�س  موؤ�س�سات  و)6( 

www.pma.ps/ar(، هذه التحديات تفر�س �سغوطًا كبرية على اإدارة 

البنك من اأجل مواجهتها، واملحافظة على احل�سة ال�سوقية، وحتقيق 
الريادة التنظيمية.

وممار�ساتها  القيادة  اأ�ساليب  فاإن  �سبق  ما  اإىل  وباالإ�سافة 
على  القائم  الراهن  الع�رص  معطيات  مع  تتنا�سب  تعد  مل  التقليدية 
يف  االبتكار  ميدان  اأ�سبح  حيث  واالبتكار،  املتطورة  التكنولوجيا 
التي  البنوك  للمناف�سة بني  جمال اخلدمات امل�رصفية ميدانًا حادا 
ت�سعى للتميز والريادة التنظيمية والتفوق على املناف�سني، والنجاح 
ابتكار  على  البنوك  قدرة  على  كبري  ب�سكل  يعتمد  املجال  هذا  يف 
ممار�ساتها  وتغيري  امل�رصفية،  اخلدمات  يف  جديد  هو  ما  وتقدمي 
الع�رص  معطيات  مع  يتنا�سب  مبا  االإدارية  العملية  يف  التقليدية 

الراهن.
وميكن �سياغة امل�سكلة  الرئي�سة للدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س 

التايل:
واأثرها يف حتقيق  ◄ االبتكارية  القيادة  ما واقع ممار�سات 

الريادة التنظيمية من وجهة نظر العاملني فيبنك القد�س مبحافظات 
قطاع غزة ؟ وميكن ترجمة م�سكلة الدرا�سة اإىل جمم�عة من االأ�سئلة 
اإجابات  وتقدمي  والتحليل،  التق�سي  مزيداًمن  تتطلب  التي  الفرعية 

وا�سحة ودقيقة، وتت�سمن هذه االأ�سئلة ما يلي:
القيادة االبتكارية واأبعادها )التفكري . 1 ما واقع ممار�سات 

والتخطيط بطريقة ابتكارية، االت�سال والتوا�سل بطريقة ابتكارية، 
نظر  وجهة  من  ابتكارية(  بطريقة  القرارات  واتخاذ  امل�سكالت  حل 

العاملني يف بنك القد�س مبحافظات قطاع غزة؟
نظر . 2 وجهة  من  التنظيمية  الريادة  حتقق  م�ستوى  ما 

العاملني يف بنك القد�س مبحافظات قطاع غزة؟
3 . )α≤0.05( هل يوجد تاأثري ذو داللة اإح�سائية عند م�ستوى

ملمار�سات القيادة االبتكارية يف حتقيق الريادة التنظيمية يف بنك 
القد�س؟ وينبثق منه جمموعة من االأ�سئلة الفرعية التالية:

م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذو  تاأثري  يوجد  هل   :1.3
الريادة  حتقيق  يف  ابتكارية  بطريقة  والتخطيط  للتفكري   )α≤0.05(

التنظيمية يف بنك القد�س؟
م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذو  تاأثري  هليوجد   :2.3
)α≤0.05( لالت�سال والتوا�سل بطريقة ابتكارية يف حتقيق الريادة 

التنظيمية يف بنك القد�س؟
 )α≤0.05( 3.3: هليوجد تاأثري ذو داللة اإح�سائية عند م�ستوى
حلل امل�سكالت واتخاذ القرارات بطريقة  ابتكارية يف حتقيق الريادة 

التنظيمية يف بنك القد�س؟

3. فرضيات الدراسة: 
للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الثالث من اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستقت 

الفر�سية ال�سفرية  الرئي�سة التالية:
م�ستوى . 1 عند  اإح�سائية  داللة  ذو  تاأثري  H0:اليوجد 

الريادة  حتقيق  يف  االبتكارية  القيادة  ملمار�سات   )α≤0.05(
التنظيمية يف بنك القد�س، ويتفرع منها الفرو�س الفرعية التالية:

م�ستوى . 2 عند  اإح�سائية  داللة  ذو  تاأثري  اليوجد   :H0
الريادة  حتقيق  يف  ابتكارية  بطريقة  والتخطيط  للتفكري   )α≤0.05(

التنظيمية يف بنك القد�س. 
م�ستوى . 3 عند  اإح�سائية  داللة  ذو  تاأثري  اليوجد   :H0

)α≤0.05( لالت�سال والتوا�سل بطريقة ابتكارية يف حتقيق الريادة 
التنظيمية يف بنك القد�س. 

م�ستوى . 4 عند  اإح�سائية  داللة  ذو  تاأثري  H0:اليوجد 
يف  ابتكارية  بطريقة   القرارات  واتخاذ  امل�سكالت  حلل   )α≤0.05(

حتقيق الريادة التنظيمية يف بنك القد�س

4. أمنوذج الدراسة:
اأعد الباحثان اأمنوذج الدرا�سة املكون من املتغريين امل�ستقل 
النظري  االإطار  على  اعتماداً  املتغريين  اأبعاد  حددت  وقد  والتابع، 
ال�سهراين  ودرا�سة   ،)2018( غنيم  كدرا�سة  ال�سابقة  والدرا�سات 
 ،)2016( عبد  ودرا�سة   ،)2017( الذيابات  ودرا�سة   ،)2018(

وال�سكل التايل رقم )1( يو�سح النموذج واأبعاد املتغريات

املتغري امل�ستقل: 
ممار�سات القيادة 

االبتكارية

املتغري التابع: 
الريادة التنظيمية

التفكري والتخطيط 
بطريقة ابتكارية

اال�ستباقية 
املغامرة التناف�سية 

املخاطرة

االت�سال والتوا�سل 
بطريقة ابتكارية

حل امل�سكالت واتخاذ 
القرارات بطريقة 

ابتكارية

شكل رقم )1(
أنموذج الدراسة

5. أهداف الدراسة:
بنك . 1 يف  االبتكارية  القيادة  ممار�سات  واقع  اإىل  التعرف 

القد�س مبحافظات قطاع غزة من وجهة نظر العاملني يف البنك.
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بنك . 2 يف  التنظيمية  الريادة  حتقق  م�ستوى  اإىل  التعرف 
القد�س مبحافظات قطاع غزة من وجهة نظر العاملني يف البنك.

واأبعادها . 3 االبتكارية  القيادة  ممار�سات  اأثر  اإىل  التعرف 
)التفكري والتخطيط بطريقة ابتكارية، حل امل�سكالت واتخاذ القرارات 
بطريقة ابتكارية، االت�سال والتوا�سل بطريقة ابتكارية( يف حتقيق 

الريادة التنظيمية يف بنك القد�س.
ت�ساعد . 4 التي  واملقرتحات  التو�سيات  من  جمموعة  تقدمي 

القيادة  ممار�سات  حت�سني  بغر�س  القد�س  بنك  يف  القرار  اأ�سحاب 
االبتكارية واالرتقاء مب�ستوى الريادة التنظيمية.

6. أهمية الدراسة:
علم  حد  على  القليلة-  الدرا�سات  من  الدرا�سة  هذه  تعترب 
االبتكارية  القيادة  متغريي  بني  العالقة  تناولت  الباحثني-التي 
املكتبة  متد  وبالتايل  امل�رصيف،  القطاع  يف  التنظيمية  والريادة 
الفجوة  وت�سد  النظرية،  املعرفة  ترثي  جديدة  بدرا�سة  العربية 
املعرفية يف هذا املجال، كما اأن مو�سوع القيادة االبتكارية يحظى 
كبري  ب�سكل  عليها  يعول  حيث  العلمية؛  االأو�ساط  يف  بالغة  باأهمية 
التكنولوجي الذي  يف مواجهة حتديات املناف�سة والعوملة والتطور 
مييز الع�رص احلايل، وتلفت هذه الدرا�سة انتباه اإدارة بنك القد�س اإىل 
مو�سوع حديث ن�سبيًا، كما ت�ساهم يف حتديد واقع ممار�سة القيادة 
االبتكارية، وتبني كذلك م�ستوى حتقق الريادة التنظيمية يف البنك، 
حت�سني  يف  وتو�سيات  نتائج  من  �ستقدمه  مبا  ت�ساعد  وبالتايل 
التنظيمية،  الريادة  م�ستوى  وحت�سني  االبتكارية  القيادة  ممار�سات 

ومعاجلة نقاط ال�سعف يف هذا املجال.

7. حدود الدراسة:
)نوفمرب  الفرتة  يف  الدرا�سة  هذه  تنفيذ  مت  الزمانية:  احلدود 

)2019 2018 ولغاية يناير 
بنك  يف  العاملني  على  الدرا�سة  اقت�رصت  الب�رشية:  احلدود 
القد�س مبحافظات قطاع غزة، واقت�رصت عينة الدرا�سة على )64( 
اتباع  البنك  اإدارة  رف�س  ب�سبب  موظفني   )106( اأ�سل  من  موظفًا 

اأ�سلوب احل�رص ال�سامل للعاملني كافة.
االبتكارية  القيادة  تف�سري متغري  اقت�رص  امل��س�عية:  احلدود 
االت�سال  ابتكارية،  بطريقة  والتخطيط  )التفكري  ممار�سات  على 
والتوا�سل بطريقة ابتكارية، حل امل�سكالت واتخاذ القرارات بطريقة 
ابتكارية(، وبالن�سبة ملتغري الريادة التنظيمية مت تف�سريه من خالل 

االأبعاد )اال�ستباقية، املغامرة التناف�سية، املخاطرة(.
احلدود املكانية: اقت�رصت الدرا�سة على فروع بنك القد�س يف 
املحافظات اجلنوبية )قطاع غزة(، نظراً ل�سعوبة التوا�سل اجلغرايف 

مع باقي فروع البنك يف املحافظات ال�سمالية ) ال�سفة الغربية(.

ثانياً: الدراسات السابقة:

أ. الدراسات العربية:

درجة . 1 على  التعرف  اإىل  هدفت   :)2018( ال�سهراين  درا�سة 
بي�سة  االأكادمييني بجامعة  القادة  لدى  االبتكارية  القيادة  ممار�سة 
يف اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س، 

الدرا�سة من )209( ع�سو هيئة تدري�س، وا�ستخدمت  وتكونت عينة 
عينة  اأفراد  من  البيانات  جلمع  فقرة   )42( من  مكونة  ا�ستبانة 
االبتكارية  القيادة  ممار�سة  درجة  اأن  النتائج  واأظهرت  الدرا�سة، 
املبادرات  واالإ�رصار،  )املثابرة  باأبعادها  االأكادمييني  القادة  لدى 
بدرجة  كان  امل�سكالت(  مع  التعامل  اجلديدة،  االأفكار  ال�سخ�سية، 

»متو�سطة« مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.83(. 
مقرتح . 2 ت�سور  و�سع  اإىل  هدفت   :)2018( غنيم  درا�سة 

اأداء املديرين امل�ساعدين مبدار�س وكالة الغوث الدولية يف  لتطوير 
املنهج  الباحث  وا�ستخدم  االبتكارية،  القيادة  �سوء  يف  فل�سطني 
مت  الذي  ال�ستبانة  اأداة   على  الدرا�سة  واعتمدت  التحليلي،  الو�سفي 
وقد  ومديرة،  مديراً   )269( ومقدارها  الدرا�سة  عينة  على  توزيعه 
املديرين  تقدير  ملتو�سطات  الكلية  الدرجة  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 
القيادة  الدولية يف �سوء  الغوث  بوكالة  امل�ساعدين  املديرين  الأداء 
والتوا�سل  االت�سال  االبتكاري،  واأبعادها)التخطيط  االبتكارية 
بطريقة  القرار  اتخاذ  ابتكارية،  بطريقة  امل�سكالت  حل  االبتكاري، 
بدرجة  اأي   ،)%  70.4( مقداره  ن�سبي  وزن  ابتكارية( ح�سلت على 

كبرية.
درا�سة الذيابات )2017(: هدفت اإىل اختبار الدور الو�سيط . 3

للريادة يف العالقة بني ا�سرتاتيجيات اإدارة املعرفة واالأداء التنظيمي، 
واعتمدت الدرا�سة على اأداة اال�ستبيان الذي وزع على )564( موظفًا 
الدرا�سة  وتو�سلت  االأردنية،  ال�سناعية  املنظمات  يف  العاملني  من 
اإىل اأن املتو�سطات احل�سابية ال�سرتاتيجيات اإدارة املعرفة والريادة 
املتو�سط  وان  عالية،  كانت  التفرد(  املخاطرة،  )االبداع،  باأبعادها 
اأثر  وجود  اإىل  تو�سلت  كما  متو�سط،  التنظيمي  لالأداء  احل�سابي 
معنوي ال�سرتاتيجيات اإدارة املعرفة يف االأداء التنظيمي، واإىل وجود 
اأثر معنوي ال�سرتاتيجيات اإدارة املعرفة يف تبني التوجه الريادي، 

ووجود اأثر معنوي لتبني التوجه الريادي يف االأداء التنظيمي.
درجة . 4 على   التعرف  هدفت   :)2016( جربيني  درا�سة 

ممار�سة القيادة االبتكارية لدي القادة الرتبويني وعالقتها بفاعلية 
االأق�سام  وروؤ�ساء  الكليات،  عمداء  نظر  وجهة  من  القرار  اتخاد 
على  الدرا�سة  واعتمدت  الفل�سطينية،  اجلامعات  يف  االأكادمييني 
اأداة  اال�ستبانة الذي مت توزيعه على عينة مقدارها )342( مفردة، 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود درجة ا�ستجابة كبرية يف درجة ممار�سة 
القيادة االبتكارية )تعامل االإدارة مع العاملني، بيئة العمل، ال�سلوك 
االبتكاري(. واأظهرت النتائج اأي�سًا وجود عالقة ارتباط اإيجابية بني 

درجة ممار�سة القيادة االبتكارية وفاعلية اتخاد القرار.
القيادة . 5 ممار�سات  اأثر  حتديد  هدفت   :)2016( عبد  درا�سة 

االأهلية  امل�سارف  يف  االأعمال  ريادة  حتقيق  يف  اال�سرتاتيجية 
الدرا�سة  واعتمدت  بالعراق،  االأ�رصف  النجف  حمافظة  يف  العاملة 
على اأداة  اال�ستبانة التي وزعت على عينة مكونة من )32( مديراً، 
اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  جتاريًا،  م�رصفًا   )11( يف  ق�سم  ورئي�س 
ريادة  تعزيز  عملية  يف  تاأثري  لها  اال�سرتاتيجية  القيادة  ممار�سات 
االأعمال واأبعادها )االإجراءات اال�ستباقية، حتمل املخاطرة، االإبداع، 
انتهاز الفر�س(، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن م�ستوى ريادة االأعمال 

يف امل�سارف حمل الدرا�سة  قد بلغ )4.13(. 
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ممارسات القيادة االبتكارية وأثرها في حتقيق الريادة التنظيمية
من وجهة نظر العاملني في بنك القدس مبحافظات قطاع غزة

د. محمد منصور الزعنون  
مزهر عطية        د. رمزي 

ب. الدراسات االجنبية:

درا�سة،)Samsir 2018(: هدفت اإىل درا�سة اأثر التوجهات . 1
ال�رصكات  يف  التناف�سية  بامليزة  وعالقتها  االبتكار  نحو  القيادية 
االأ�ساليب  الدرا�سة على  باإندوني�سيا، واعتمدت  ال�سغرية واملتو�سطة 
الكمية وامل�سادر االأولية جلمع البيانات، وبلغ حجم عينة الدرا�سة 
معنويًا  تاأثرياً  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  مفردة،   )258(
وتو�سح  التناف�سية،  امليزة  على  االبتكار  نحو  القيادية  للتوجهات 
التوجهات  بني  العالقة  يف  و�سيط  كمتغري  االبتكار  اأن  الدرا�سة 
القيادية وامليزة التناف�سية ي�سري اإىل اأن التوجهات القيادية الكبرية 

نحو االبتكار توؤدي اإىل ميزة تناف�سية كبرية .
العالقة . 2 درا�سة  اإىل  وهدفت   :)Uncapher 2013( درا�سة 

غري  املنظمات  يف  التنظيمية  والفعالية  الريادية  التوجهات  بني 
للقادة يف  الريادي  ال�سلوك  معرفة طبيعة  اإىل  كما هدفت  الربحية، 
هذا النوع من املنظمات، واعتمدت الدرا�سة على عدة مناهج علمية، 
ومت ا�ستطالع اآراء عينة من مدراء وروؤ�ساء جمل�س اإدارات بلغ عددهم 
املتحدة  الواليات  يف  ربحية  غري  منظمات  عدة  يف  مفردة   )226(
الدرا�سة  عينة  املنظمات  يف  القادة  اأن  النتائج  وبينت  االأمريكية، 
الربحية،  املنظمات  يف  كنظرائهم  اأعمال  رواد  اعتبارهم  ميكن 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عالقة اإيجابية بني التوجهات الريادية 

والفعالية التنظيمية.
بني . 3 العالقة  درا�سة  اإىل  هدفت   :)Arham  2014( درا�سة 

امل�رصوعات  يف  التنظيمي  واالأداء  الريادية  والتوجهات  القيادة 
االأ�ساليب  على  الدرا�سة  واعتمدت  مباليزيا،  واملتو�سطة  ال�سغرية 
الكمية واأداة اال�ستبيان جلمع البيانات من عينة مكونة من )283( 
وقيادة  التحويلية،  القيادة  اأ�سلوب  من  كاًل  اأن  اإىل  وتو�سلت  مديراً، 
املعامالت لها تاأثري معنوي على التوجهات الريادية، كما تو�سلت 
كما  التنظيمي،  باالأداء  اإيجابيًا  ترتبط  الريادية  التوجهات  اأن  اإىل 
يف  للمدراء  القيادة  اأ�ساليب  يف  اختالفات  هناك  اأن  الدرا�سة  بينت 
ونوع  احلجم  متغري  اإىل  تعزى  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رصوعات 

ال�سناعة. 

ج. أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة وما مييز الدراسة 
احلالية:

تتفق هذه الدرا�سة ب�سكل كبري مع درا�سة ال�سهراين )2018(، 
ودرا�سة   ،)Samsir 2018( ودرا�سة   ،)2018( غنيم  ابو  ودرا�سة 
اجلربيني )2016(،يف درا�ستها ملتغري القيادة ب�سكل عام، والقيادة 
الدرا�سة،  واأداة  العلمي  املنهج  ويف  م�ستقل،  كمتغري  االبتكارية 
كما  االبتكارية،  القيادة  وتف�سري  قيا�س  اأبعاد  يف  معها  وتختلف 
هذه  تتفق  كما  التطبيق.  وجمتمع  التابع  املتغري  يف  معها  تختلف 
 Arham ودرا�سة   ،)2016( عبد  درا�سة  مع  كبري  ب�سكل  الدرا�سة 
2014((، يف تناولها ملو�سوع طبيعة العالقة بني القيادة والريادة 
على  ركزت   )2016( عبد  درا�سة  اأن  يف  معها  وتختلف  التنظيمية، 
 Arham ودرا�سة  م�ستقل،  كمتغري  اال�سرتاتيجية  القيادة  ممار�سات 
الريادية  القيادة والتوجهات  العالقة بني  2014 ركزت على درا�سة 

القيادة  اأ�سلوب  على  القيادة  متغري  يف  وركزت  التنظيمي؛  واالأداء 
التحويلية وقيادة املعامالت. وتتفق هذه الدرا�سة ب�سكل جزئي مع 
درا�سة الذيابات )2017(، ودرا�سة )Uncapher 2013( يف تناولها 

الرئي�سة، وتختلف معها  الدرا�سة   الريادة كاأحد متغريات  ملو�سوع 
يف جمتمع التطبيق وموؤ�رصات القيا�س، وتختلف كذلك يف اأن درا�سة 
العالقة  يف  للريادة  الو�سيط  الدور  على  ركزت   )2017( الذيابات 
درا�سة  وركزت  التنظيمي،  واالأداء  املعرفة  اإدارة  ا�سرتاتيجيات  بني 
الريادية  التوجهات  بني  العالقة  طبيعة  على   )Uncapher 2013(

والفعالية التنظيمية.
وتتميز هذه الدرا�سة عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة، كونها 
ت�سعى ب�سكل رئي�سي لتحديد واقع ممار�سة القيادة االبتكارية واأثرها 
يف حتقيق الريادة التنظيمية يف بنك القد�س، وبالتايل هي جمعت 
الدرا�سات  يف  مبا�رص  ب�سكل  اليهما  التطرق  يتم  مل  متغريين  بني 
وهو  امل�رصيف  القطاع  على  احلالية  الدرا�سة  وتطبق  كما  ال�سابقة، 
التطبيق، وقد ركزت  اأي من جمتمعات  الدرا�سات يف  ما مل تتناوله 
بعد  كل  بني  والتاأثري  العالقة  طبيعة  معرفة  على  احلالية  الدرا�سة 
حماولة  يف  ككل  التنظيمية  والريادة  االبتكارية  القيادة  اأبعاد  من 
ملعرفة اأكرث ممار�سات القيادة االبتكارية تاأثرياً وارتباطًا بالريادة 
التنظيميةـ كما تتميز الدرا�سة احلالية باختالف اأبعاد قيا�س املتغري 
ب�سكل   تف�سريهما  ال�سابقة، حيث مت  الدرا�سات  عن  وامل�ستقل  التابع 

اأكرث عمقًا و �سمولية ومبزيد من التف�سيل. 

ثالثاً: اإلطار النظري:

1. تعريف االبتكار: 
وو�سعها  جديدة  اأفكار  خلق  »عملية  باأنه:  االبتكار  يعرف 
باأنه:«قدرة  يعرف  كما   ،)211 الرب،2013:  التنفيذ«)جاد  مو�سع 
ال�رصكة على التو�سل اإىل ما هو جديد ي�سيف قيمة اأكرب واأ�رصع من 
املناف�سني يف ال�سوق«)جنم، 2012، 144(، وعرف باأنه: »التو�سل 
اإىل �سيء جديد اأو فكرة جديدة اأو ممار�سة جديدة اأو نظرية اأو مزج 
بني عنا�رص موجودة بطرق جديدة لتكوين �سق جديد منها«)قنديل، 
2010: 123(.ويف �سوء ما �سبق يرى الباحثان اأن مفهوم االبتكار 
يعرب عن عملية خلق اأفكار اأو منتجات اأو ممار�سات جديدة واأ�سيلة 
يف املنظمة، وو�سعها مو�سع التنفيذ مبا ي�سيف لل�رصكة قيمة اأ�رصع 

واأكرب من املناف�سني.

2. تعريف القيادة:
مع  تطورت  اجتماعية  ظاهرة  اإىل  ي�سري  م�سطلح  القيادة 
على  تعمل  جماعة  هناك  تكون  فعندما  الب�رصي،  املجتمع  تطور 
وتنظيم  تن�سيق  على  تعمل  قيادة  توجد  م�سرتكة؛  اأهداف  حتقيق 
جمهودات ون�ساطات اأع�ساء اجلماعة لتحقيق تلك االأهداف، وميكن 
واملروؤو�سني  القائد  بني  التفاعل  حم�سلة   « باأنها:  القيادة  تعريف 
 :2007( ال�سرييف  ويعرفها   )2  :2012 الرب،  واملوقف«)جاد 
15( باأنها » القدرة على التاأثري يف االأفراد لتحقيق املطلوب منهم 
القائد  للتفاعل بني �سمات  االإقناع، وهي حم�سلة  من خالل عملية 
»عملية  باأنها:  القيادة  عرفت  كما   ، املهمة«  وخ�سائ�س  واالأتباع 
ات�سال وتوجيه وحتفيز الإي�سال ت�سورات م�ستقبلية للتابعني بهدف 
 ،)Bratton.et.al,2005: 42(»املنظمة يف  التغيري  عمليات  اإحداث 
التاأثري يف  الفرد على  “قدرة  باأنها:   )11  :2004( ويعرفها عبا�س 
االآخرين وتوجيههم، واإر�سادهم من اأجل ك�سب تعاونهم، وحتفيزهم 

للعمل بدرجات كفاءة عالية؛ لتحقيق االأهداف التنظيمية”.
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2019 األول  )12( - كانون  مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية - اجمللد )4( - ع 

ويف �سوء ذلك يت�سح اأن القيادة تت�سمن القدرة على التاأثري 
التنظيمية؛  االأهداف  حتقيق  نحو  وتوجيهه  املروؤو�سني،  �سلوك  يف 
ويتم ذلك من خالل تفهم م�ساكل املروؤو�سني وحفزهم على العمل، 
وتوجيه  لهم،  املوكلة  باالأعمال  والقيام  بالتعاون،  واإقناعهم 
تطمح  ما  اإىل  للو�سول  درجة  اأق�سى  اإىل  وا�ستثمارها  طاقاتهم 
عملية  هي  القيادة  اأن  كذلك  يت�سح  كما  اأهداف،  من  املنظمة  اإليه 
يف  ومروؤو�سيه  القائد  بني  التفاعلية  العالقة  عن  تعرب  ديناميكية 

�سياق العمل واملوقف التنظيمي.

3. تعريف القيادة االبتكارية:
تناول العديد من الباحثني تعريف القيادة االبتكارية ،وهذه 
املحتوى  يف  تتفق  ولكنها  ظاهرها،  يف  اختلفت  واإن  التعريفات 

وامل�سمون، وفيما يلي نعر�س لبع�س التعريفات:
1.3: قدرة القيادة على جمع االأفكار اجلديدة؛ �سواء عن طريقها 
اأو عن طريق العاملني، اأو من م�سادر خارجية وحتليل هذه االأفكار، 
وتبني املفيد منها وترويجها داخل املوؤ�س�سة، وتنفيذها والبحث عن 
امل�سادر التي جتعل هذه الفكرة ذات نتاج مفيد اجتماعيًا، وتنظيميًا، 
واال�ستطالعية  اال�ستك�سافية  قدرتها  ذلك  يف  وت�ستخدم  وماديًا، 
االآخرين  حما�س  اإثارة  يف  التاأثريية  وقدرتها  الفكرية  واأ�سالتها 

لالإبداع والبتكار)قنديل، 2010: 12(.
2.3: منط قيادي يتميز بتحقيق التميز، واالإتقان، واالبتكار يف 
نتائج اأعمال املنظمة، ويعتمد يف جوهره على الب�سرية االبتكارية 
ال�سيا�سات، واال�سرتاتيجيات،  الفل�سفة االبتكارية يف  اإىل  باالإ�سافة 
العاملني  من  وايجابي  جديد  هو  ما  كل  تقدمي  لغر�س  واالأ�ساليب، 
تعي�س  التي  البيئة  اإىل  املنظمة  من  ذلك  حتويل  ثم  ومن  للمنظمة، 

)Chia, Jen C&Yang, Y,2012: 87( .وتعمل فيها
واالبتكار،  بالب�سرية،  يت�سف  الذي  القيادي  النمط   :3.3
مقت�سيات  مع  التعامل  على  والقدرة  واالآخرين،  بالنف�س  والثقة 
االآراء  اإبداء  يف  واجلراأة  والتجديد،  التجريب،  اإىل  وامليل  التغيري 
)عماد  والتفكري  العمل  يف  التقليدي  النمط  وخمالفة  واملقرتحات، 

الدين، 2003: 35(.
التي  هي  االبتكارية  القيادة  اأن   )211  :2012( جنم  ويرى 
تقود اأكرث مما تدير؛ اأي توؤثر من اأجل الو�سول اإىل اأكرث ما لدى االأفراد 
من قيمة وموارد ذاتية دون قواعد م�سبقة لالأداء، وهذه القيادة هي 
والبيئة  التغيري يف املنظمة  اليوم قوة  االأعمال  بيئة  التي متثل يف 

التي تعمل فيها.
ويف �س�ء ما �سبق يعرف الباحثان القيادة االبتكارية اإجرائياً 

باأنها:
القائد بالقدرة على طرح  القيادة يتميز فيها  اأمناط  منط من 
واالأ�سيلة  اجلديدة،  املمار�سات  اأو  املنتجات،  اأو  وتنفيذها،  االأفكار 
خالل  من  اإليها  يتو�سل  اأو  بنف�سه،  يكت�سفها  التي  �سواء  العمل؛  يف 
حتقيق  اإىل  االأفكار  هذه  وتنفيذ  طرح  خالل  من  وي�سعى  العاملني، 
مقارنة  واأكرب  اأ�رصع  قيمة  وخلق  للمنظمة،  والتميز  االزدهار 

باملناف�سني.

4. أبعاد ومؤشرات قياس القيادة االبتكارية:
ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  االأدب  يف  املطالعة  �سوء  يف 

من  جمموعة  حتديد  للباحثني  اأمكن  االبتكارية؛  بالقيادة  اخلا�سة 
النمط عن  هذا  التي متيز  االبتكارية،  للقيادة  واملمار�سات  االأبعاد، 

غريه من اأمناط القيادة:
1.4: التفكري والتخطيط االبتكاري:

االأفكار  على  للح�سول  منظمة  عملية  هو:  االبتكاري  التفكري 
اأو  اخلرباء  على  حكراً  لي�ست  وهي  متنوعة،  م�سادر  من  اجلديدة 
ثم  ومن  عليه،  والتدرب  تعلمه  ميكن  وعلم  فن  هي  بل  االأذكياء، 
التفكري  ويت�سمن   ،)137:2010 مهني)قنديل،  ب�سكل  ممار�سته 
االبتكاري اخلو�س يف اأعماق الظواهر التي يواجهها القائد، والك�سف 
دور  لها  التي  تلك  وحتديد  املختلفة،  املتغريات  بني  العالقة  عن 
اأ�سا�سي يف حل امل�ساكل، اإذ اأن دور القائد ال يكون يف حل امل�ساكل 
مل�ساكله  والتح�سب  امل�ستقبل  ا�ست�رصاق  يف  ولكن  وح�سب،  االآتية 

والقدرة على روؤية للو�سع االأف�سل)عبا�س، 14:2004(.
واالإبداع،  والتجديد  التطور  اإىل  االبتكاري  التخطيط  ويهدف 
اأنه  اأكرث من م�ستوى، كما  التفكري على  القائد يف  وهو يحدد اجتاه 
يحاول البحث عن اأ�ساليب وطرق وحلول غري ماألوفة؛ لتخطيط العمل 
من  جترب  مل  جديدة  اأفكار  جتريب  وحماولة  امل�سكالت،  ومواجهة 
قبل، كما وال يهتم التخطيط االبتكاري مبجرد التخطيط لكفاءة اأداء 
عمل االأنظمة احلالية القائمة، فهو معني اأكرث بتطوير وحت�سني و�سع 
النظام برمته، واإدخال اأهداف جديدة، وحماولة �سياغة التغيري على 

نطاق وا�سع)قنديل، 139:2010(. 
2.4: االت�سال والت�ا�سل االبتكاري:

ي�سري مفهوم االت�سال والتوا�سل اإىل عملية اجتماعية متبادلة 
من  ويتم  وامل�ستقبل،  املر�سل  وهما  التفاعلية،  العملية  اأطراف  بني 
ونقل  واالأفكار،  وامل�ساعر،  الذات،  عن  التعبري  العملية  هذه  خالل 
الفهم  اإ�ساعة  اإىل  توؤدي  التي  واخلربات،  واملعلومات،  االنطباعات، 
وتطوير  االأهداف،  حتقيق  على  وت�ساعد  االأفراد،  بني  والتعاطف 
اأن  يجب  التي  ال�سفات  اأهم  من  والتوا�سل  واالت�سال  العالقات، 
والتحدث من  اال�ستماع  وله �سور عديدة، ويعترب  القائد،  تتوفر يف 
اأهم اأ�سا�سيات فن االت�سال، فالقائد عليه اأن يكون َملمًا بالعالقات 
االإن�سانية، واأهمها عالقات العمل وكيفية تكوينها، ويجب اأن يكون 
نف�سياتهم؛  وفهم  االآخرين،  يف  والتاأثري  االإقناع  على  القدرة  لدية 
وحتريك  متكاتف،  متما�سك  فريق  �سنع  هو  الرئي�س   دوره  الأن 
االت�سال  على  قدرة  دون  ي�ستطيع  ولن  الهدف،  نحو  الفريق  هذا 
حتقيق  يف  االت�سال  ي�ساعد  الفعال«)احلريري، 115:2011(.وكذا 
فاعلية القيادة، فهو اجل�رص الذي تتم من خالله العمليات االإدارية 
الداخلية  الو�سل بني املنظمة والبيئة  اأنه همزة  باملنظمة، بجانب 
واخلارجية، من خالل تبادل املعلومات وتقييم فاعليتها، وحتقيق 

.)75:2010 اأهداف املنظمة)قنديل، 
3.4: حل امل�سكلت واتخاذ القرارات بطريقة ابتكارية:

ال بّد للقائد اأن يتحلى بروؤية ثاقبة ت�ساعده يف التفكري خارج 
ال�سندوق، والبحث عن حلول جديدة الأي م�سكلة قد تواجه منظمته، 
اأحد  باملنظمة يف  يرتقي  وابتكاراً  احللول جتديداً  تلك  تت�سمن  فقد 
اجلوانب واملجاالت الهامة، وي�سمن حتقيق االأهداف بدرجة عالية، 
وتتجلى قدرة القائد اال�ستثنائية يف هذا املجال يف حل امل�سكالت 
تعديلية؛  اأو  جتديدية  قرارات  اتخاذ  على  وقدرته  امل�ستع�سية، 
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د. محمد منصور الزعنون  
مزهر عطية        د. رمزي 

التي  االعتيادية  غري  الغام�سة  الفنية  واحلاالت  الق�سايا  ملواجهة 
ت�سخي�س  اإىل  باالإ�سافة  االأوىل،  بالدرجة  النظر  اإعادة  على  تعتمد 
من  قدر  اإىل  حتتاج  التي  واملعقدة  الغام�سة  وامل�ساكل  احلاالت 

التفكري اخلالق والروؤى الثاقبة)العالق، 132:2010(.
وهي  االإدارية،  العملية  حمور  هي  القرارات  اتخاذ  وعملية 
التفكري،  من  املتداخلة  العمليات  من  ملجموعة  النهائية  املرحلة 
والتخطيط، واملراجعة، واملراقبة امل�ستمرة التي تنتهي بوجود قرار 
القرار  13:2010(. ويتم اتخاذ  معني لتحقيق هدف معني )عبوي، 
تتخذ  حيث  وحمددة،  دقيقة  وبيانات  معلومات،  توافر  �سوء  يف 
القرارات الروتينية يف �سوء ظروف تت�سم بالتاأكد وقليلة املخاطرة، 
التاأكد  لعدم  عر�سة  اأكرث  فهي  واالبتكارية  التجديدية  القرارات  اأما 
بد  ال  باأنه  القول  ميكن  وهنا  ن�سبيًا،  عالية  وبدرجات  واملخاطرة 
القرار  التخاذ  واملعينة  امل�ساعدة،  العوامل  من  جمموعة  توافر  من 
بدايته  واإمنا  امل�سوار،  نهاية  لي�ست  القرار  اتخاد  فعملية  وتنفيذه،  
تنفيذ  فيها  �سيتم  التي  االآلية  اإىل  االبتكاري  القائد  منها  وينطلق 

القرار )العالق، 133:2010 (.

5. مفهوم الريادة:
الريادة يف املعنى اللغوي م�ستقة من الفعل رود، روادا، وريادا 
وتعني: راد ال�سيء: طلبه، وراد االأر�س: تفقد ما حولها من املراعي 
واملياه؛ لريى هل هي �ساحلة للنزول، والريادة يف اال�سطالح تعني: 
للفر�س املتمثلة باحلاجات، والرغبات، وامل�ساكل،  الكامل  االإدراك 
والتحديات، واال�ستخدام االأمثل للموارد نحو تطبيق االأفكار اجلديدة 
يف امل�رصوعات التي يتم التخطيط لها بكفاءة عالية )النجار وعلي، 
2010: 30(، واملفهوم الفرن�سي للريادة ي�سري اإىل اأنها: �سيغة تطلق 
على االأ�سخا�س الذين ياأخذون زمام املبادرة، وب�سكل اأكرث حتديداً 
جاء هذا املفهوم لتمييز االأفراد املبادرين؛ الإيجاد الطرائق اجلديدة 
وال�سخ�س  )زكريا،98:2012(،  االأ�سياء  لعمل  االأف�سل  واالأداء 
للمخاطرة،  وامليل  املبادرة  اأخذ  ب�سفات  يتمتع  الذي  هو:  الريادي 
النجاح من خالل مهارته يف  الكاملة بالنف�س، االإ�رصار على  الثقة 
اقتنا�سها وقدرته  اإدارة املخاطر، وروؤية املتغريات كفر�س يتحتم 

على التنظيم)عبد، 2016: 324(.

6. تعريف الريادة التنظيمية: 
تو�سف الريادة التنظيمية باأنها ريادة االأعمال داخل املنظمة 
باجلوانب  االهتمام  اإىل  وت�سري  االأعمال،  ريادة  فروع  اأحد  وهي 
االأ�سكال  من  التحول  اإىل  توؤدي  التي  والتنظيمية  النا�سئة  ال�سلوكية 
قيمة  بتحقيق  االأعمال  ممار�سة  اإىل  االأعمال  ملمار�سة  التقليدية 
املنظمة  داخل  التنظيمية  الريادة  عمليات  وتتم  للمنظمة،  م�سافة 
اإن�ساء  اإىل  فقط  ت�سري  ال  العمليات  وهذه  حجمها،  يف  التفكري  دون 
وخدمات  جديدة  منتجات  لتطوير  اأي�سا  ولكن  جديدة  م�ساريع 
ومركز  تناف�سية  وا�سرتاتيجيات  اإدارية  وتقنيات  وتكنولوجيا 
تناف�سي واأن�سطة مبتكرة )احلواجرة، 2018: 416(. وعرفت الريادة 
التي  واالإجراءات  والعمليات  القرارات  »جمموعة  باأنها:  التنظيمية 
من  اإليه  والدخول  ال�سوق  فر�س  ا�ستغالل  بهدف  املنظمة  تتبناها 
 Ambad(»واملباداأة املخاطرة   وحتمل  االإبداع،  يف  الرغبة  خالل 
“ ن�ساطات املنظمة  اآخر:  and Wahab, 2016: 262(، ويف تعريف 

الر�سمية، وغري الر�سمية التي تركز على ا�ستغالل الفر�س يف االأ�سواق 

الذي  اال�سرتاتيجي  التجديد  واإعادة  واملجازفة،  االإبداع  خالل  من 
اأو  ا�سرتاتيجية،  بتغيري  املرتبطة  اال�سرتاتيجية  الن�ساطات  يت�سمن 

.)Bierwerth& Isodar& Schwens, 2015(هيكل املنظمة
ويف تعريف اآخر هي :” عملية تكوين �سيء خمتلف ذي قيمة 
عن طريق تكري�س الوقت واجلهد ال�رصوري بافرتا�س خماطر مالية 
الناجتة  املالية  العوائد  واجتماعية م�ساحبة، وجني  و�سيكولوجية 
اأن املنظمات  اإىل  االإ�سارة  “)Hisrich & Peters, 2005: 9(، وجتدر 
الريادية تن�ساأ من خالل تطوير اأمناط جديدة من االأعمال، اأو التكامل 
الريادية  املنظمات  وت�ستطيع  اال�سرتاتيجي،  والتحديث  املوارد  بني 
جديدة  وخماطر  جديدة  منتجات  بوا�سطة  االأ�سواق  اإىل  الدخول 
وفر�س جديدة من خالل االإبداع، واملغامرة، واال�ستقاللية، والتفرد، 
واملنظمات الريادية ال بد اأن يتوفر فيها الرياديون، والبعد التنظيمي 
املرتبط بالروؤية واالإبداع والتحوط من الف�سل، والبعد البيئي املرتبط 

بتنوع االأ�سواق)الذيابات، 2016: 164(.
22( املنظمة الريادية باأنها:”  وقد عرف ال�سكارنة )2008: 
تلك املنظمات التي تبني �سيئا ذا قيمة من ال �سيء، وكذلك التي تقوم 
باغتنام الفر�س بناء على املوارد وامل�سادر، و�سمن روؤية حمددة 

مع االأخذ بعني االعتبار تقدير املخاطر”.
ويف �سوء ما �سبق يعرف الباحثان الريادة التنظيمية اإجرائيا 
باأنها: جمموعة من االأن�سطة والعمليات التي تتبناها املنظمة بهدف 
ا�ستغالل الفر�س ال�سوقية والتفوق على املناف�سني؛ ومتار�س املنظمة 
املتمثلة  الريادية  التوجهات  من  جمموعة  ذلك  حتقيق  �سبيل  يف 

يف)االإجراءات اال�ستباقية، املغامرة التناف�سية، املخاطرة(.  

7.أبعاد ومؤشرات قياس الريادة التنظيمية:
يف �سوء مراجعة االأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة املرتبطة 
بالريادة التنظيمية؛ اأمكن للباحثني حتديد جمموعة من التوجهات 
واخل�سائ�س، التي متيز املنظمات الريادية عن غريها من املنظمات، 
وهذه التوجهات واخل�سائ�س �سيتم االعتماد عليها ب�سكل رئي�سي يف 

تف�سري املتغري التابع  الرئي�س يف البحث »الريادة التنظيمية«:
1.7: االإجراءات اال�ستباقية:

الفر�س  على  لال�ستيالء  املنظمة  جهود  هي  اال�ستباقية 
اجلديدة، فاملنظمات اال�ستباقية تراقب االجتاهات وحتاول معرفة 
املتطلبات امل�ستقبلية للزبائن احلاليني، واإدراك التغريات يف الطلب 
اإىل فر�س مل�ساريع  تقود  اأن  التي ميكن  النا�سئة  امل�ساكل  اإدراك  اأو 
اأن تكون  اإدراك املتغريات، بل  جديدة، واال�ستباقية ال تت�سمن فقط 
قادراً على العمل عليها والتقدم على املناف�سني، واال�ستباقية فاعلة 
مو�سع  يف  املناف�سني  ت�سع  الأنها  التناف�سية،  امليزة  خلق  يف  جداً 
واملنافع  اال�ستباقية،  للمنظمات  الناجحة  للمبادرات  اال�ستجابة 
لالأ�سواق  الداخلني  اأول  تكون  التي  املنظمات  عليها  حت�سل  التي 
تنفذ  التي  اأو  خا�سة،  جتارية  لعالمة  هوية  ت�سع  التي  اأو  اجلديدة، 
تقنيات اإدارية حديثة، اأو تتبنى تكنولوجيات ت�سغيلية جديدة يف اأي 

�سناعة)نوري، وجمعة، 2015:205(.
2.7: املغامرة التناف�سية:

هي عبارة عن جمموع جهود املنظمة التي تعمل ب�سكل اأف�سل 
املناف�سني،  �سد  تغامر  ما  غالبًا  وهي  االأ�سواق،  يف  مناف�سيها  من 
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احل�سة  على  احل�سول  اأجل  من  باالأرباح  وت�سحي  االأ�سعار،  فتقلل 
الت�سنيعية  القدرة  على  للح�سول  كبري  ب�سكل  تنفق  اأن  اأو  ال�سوقية، 
التناف�سية  املغامرة  فاإن  وبالتايل  املنظمة،  ومنو  لتطوير  كطريقة 
الريادية  الن�ساطات  نتائج  رفع  املنظمة جمازفة جداً يف  قد جتعل 
عن  التناف�سية  املغامرة  وتختلف  اال�ستباقية،  مثل  االأخرى، 
اال�ستباقية يف اأنها تتجه مبا�رصة اإىل املناف�سني، بينما اال�ستباقية 

تركز على احل�سة ال�سوقية )نوري وجمعة، 2015: 206(
3.7: املخاطرة:

االإقدام  لغر�س  جزئية  قرارات  اتخاذ  عملية  هي  املخاطرة 
اأو فتح م�رصوع جديد لغر�س  االأعمال،  على فر�س معينة يف �سوق 
الو�سول اإيل نتيجة اإيجابية، واملخاطرة متثل اإطاراً للتوجه الريادي 
النتائج  معرفة  دون  باملجهول  املغامرة  يف  للرغبة  ي�سري  الذي 
حاالت  من  تاأتي  واملخاطرة  )احلدراوي،110:2013(،  املحتملة 
الغمو�س وعدم التاأكد، والكيفية التي ت�سمن جناح االأعمال، وت�سري 
اإىل تف�سيل املنظمة لال�ستيالء على الفر�س اجلديدة حتى لو مل تكن 
اإذا ما كان امل�رصوع اجلديد �سيكون ناجحًا، واأن تعمل بجراأة  تعلم 
املنظمات ناجحة رياديًا فهي  النتائج، ولتكون  اأن تعرف  من غري 
يعني  ذلك  كان  لو  حتى  اخلطرية  والبدائل  املخاطرة  متتلك  عادة 
التي كانت تعمل عليها �سابقًا، ويجب  اأو املنتجات  االأ�ساليب،  ترك 
اأن تعلم املنظمة الريادة مقدار رغبتها يف املخاطرة واىل اأي مدى 
ميكن ال�سري دون معرفة املخرجات، لذلك يتوجب عليها البحث عن 
عوامل املخاطرة وتقييمها لتقليل حاالت عدم التاأكد)نوري وجمعة، 

.)207  :2015

8. دور القيادة االبتكارية يف حتقيق الريادة التنظيمية:
منظمة،  اأي  وجناح  اإدارة  يف  حا�سما«  عامال«  القيادة  تعد 
واأكرثها  القيادة  اأ�ساليب  اأف�سل  من  تعد  االبتكارية  والقيادة 
يتميز  الذي  الراهن  الع�رص  معطيات  ظل  يف  وبخا�سة  جناحًا، 
املنظمات،  بني  املناف�سة  حدة  وازدياد  امل�ستمر  والتطوير  بالتغيري 
لتحقيق  الكافية  والقدرات  البيئة  تهيئ  اأن  لها  ينبغي  فاملنظمات 
االبتكار وحتويله كثقافة تنظيمية يدرك كبار املوظفني و�سغارهم 
يتميز  كما  والنجاح،  التفوق  ل�سمان  لها  املنظمة  وحاجة  قيمتها، 
الروتينية  املمار�سات  ا�ستبدال  على  بقدرته  القيادي  النمط  هذا 
التقليدية مبمار�سات ابتكارية، وكذلك امتالكه القدرة على التعامل 
التنظيمي  املناخ  وبناء  التجديد،  اإىل  وامليل  التغري،  متطلبات  مع 
التوجهات  حتفيز  يف  ت�ساهم  التي  واملبادئ،  القيم،  على  املعتمد 
االبتكارية للعاملني، ودفعهم ال�ستنباط وخلق االأفكار اجلديدة التي 
التناف�سية لها،  تدفع املنظمة نحو االزدهار، والتميز، وخلق امليزة 

وحتقيق النجاحات املطلوبة يف ظل البيئة التناف�سية ال�سديدة 
) النداوي وعمران، 2015: 9(

متقدم  م�ستوى  اإىل  للو�سول  �سعيها  الريادية يف  واملنظمات 
من  جمموعة  تتبنى   املناف�سني،  من  بغريها  مقارنة  الريادة  من 
ال�سوق،  فر�س  ا�ستغالل  بهدف  والعمليات،  والقرارات،  التوجهات، 
املخاطرة   وحتمل  االإبداع،  يف  الرغبة  خالل  من  اإليه  والدخول 
القيادة  من  النوع  لهذا  الريادية  املنظمة  حاجة  وتبدو  واملباداأة، 
اإ�ساعة  يف  لدورها  وذلك  واأ�سا�سية،  �رصورية  االبتكارية(  )القيادة 
مناخ ي�سمح باالزدهار، وتقدمي االأفكار املبتكرة القادرة على تطوير 

االبتكارية  القيادة  دور  يقت�رص  اجلوانب، كما ال  العمل من خمتلف 
االبتكار  ت�سجع على جعل  بل هي  بنف�سها،  ابتكار ما هو جديد  يف 
ثقافة يف العمل، وت�سجع العاملني على تقدمي االأفكار، واملقرتحات 
دومًا  متقدم  موقف  يف  املنظمة  يجعل  مما  اخلالقة؛  االبتكارية 
اخلدمات  وتقدم  العمالء،  حاجات  لتلبية  املناف�سني  وت�سبق 

واملنتجات)جربيني، 2016: 45(.

9. نبذة عن بنك القدس:
العام  يف  حمدودة  م�ساهمة  ك�رصكة  القد�س   بنك  تاأ�س�س 
)1995( براأ�س مال يعادل ع�رصين مليون دوالر، ويبلغ راأ�س ماله 
احلايل )2018( ما مقداراه ) 68،376،000( دوالر، ويعود الف�سل 
لهذا النجاح والتطور اإىل املهنية العالية يف تقدمي جمموعة متكاملة 
وال�رصكات  االأفراد  للعمالء من  واملنتجات امل�رصفية  من اخلدمات 
راأ�س  قاعدة  توظيف  على  ذلك  يف  واحلر�س  النا�سئة،  واملوؤ�س�سات 
املال القوية واخلربة العريقة للقيام بدور متميز يف جمال التمويل، 
وميار�س البنك ن�ساطه التجاري يف فل�سطني من خالل اإدارته العامة 
ومركزها الرئي�سي يف مدينة رام اهلل، ومن خالل )37( فرعًا ومكتبًا 
القد�س،  لبنك  ال�سنوي  )التقرير  كافة  فل�سطني  اأرجاء  يف  منت�رصة 

.)5  :2017
مقارنة  متقدمة  �سوقية  وح�سة  مبكانة  القد�س  بنك  ويحظى 
فل�سطني  العاملة يف  الوافدة  والبنوك  املحلية،  الفل�سطينية  بالبنوك 
 )2017( العام  يف  البنك  حقق  فقد  بنكًا،   )15( عددها  والبالغ 
الرتتيب الرابع على البنوك يف موؤ�رص جمموع املوجودات باإجمايل 
على  وح�سل  اأمريكي،  دوالر  مليون   )1،075.63( بلغ  موجودات 
بلغ  ودائع  باإجمايل  العمالء  ودائع  موؤ�رص  يف  الثالث  الرتتيب 
الثالث يف  اأمريكي، وح�سل على الرتتيب  )855.73( مليون دوالر 
مقدمة  ت�سهيالت  ب�سايف  املبا�رصة  االئتمانية  الت�سهيالت  موؤ�رص 
)658.52( مليون دوالر اأمريكي، كما ح�سل على الرتتيب الرابع يف 
ن�سبة العائد على حق امللكية مبعدل )11.66 %(، والرتتيب اخلام�س 
يف موؤ�رص العائد على املوجودات مبعدل )1.10 %( )جمعية البنوك 

يف فل�سطني، مقارنة احل�س�س ال�سوقية ال�سنوية للبنوك2017(.

رابعاً: منهجية الدراسة وإجراءاتها:

املنهج العلمي امل�ستخدم:. 1
الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  هذه  يف  الباحثان  اعتمد 
الواقع،  يف  توجد  كما  الظاهرة  درا�سة  على  يعتمد  الذي  التحليلي 
ويهتم بو�سفها و�سفًا دقيقًا ويعرب عنها تعبرًيا كميًا وكيفيًا، اإ�سافة 
وتو�سيات  ا�ستنتاجات  اإىل  للو�سول  والتف�سري  والربط  التحليل  اإىل 
النظري  االأدب  على  االطالع  يف  ذلك  جت�سد  وقد  وتطبيقية،  نظرية 
والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة، ثم مت تطوير اأداة 
القيا�س وجمع البيانات امليدانية وحتليلها وتقدمي اإجابات الأ�سئلة 

الدرا�سة واختبار فرو�سها و�سواًل اإىل النتائج والتو�سيات.
جمتمع الدرا�سة وعينتها:. 2

تكون جمتمع الدرا�سة من العاملني جميعهم  يف بنك القد�س، 
%( من  اأخذ عينة ع�سوائية مقدارها )64( موظفًا بن�سبة )60  ومت 
البالغ  غزة(  )قطاع  اجلنوبية  املحافظات  يف  العاملني   اجمايل 
عددهم )106( موظفني، وفقًا الإح�ساءات دائرة املوارد الب�رصية يف 
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ممارسات القيادة االبتكارية وأثرها في حتقيق الريادة التنظيمية
من وجهة نظر العاملني في بنك القدس مبحافظات قطاع غزة

د. محمد منصور الزعنون  
مزهر عطية        د. رمزي 

املحافظات  موظفي  على  العينة  واقت�رصت   ،)2018( للعام  البنك 
اجلنوبية ب�سبب �سعوبة التوا�سل مع موظفي البنك يف املحافظات 
ال�سمالية، واأفراد العينة موزعني على فروع البنك كافة املنت�رصة يف 
 )55( ا�سرتداد  ومت  فروع،  ت�سعة  عددها  البالغ  القطاع  حمافظات 
ا�ستبانة، بن�سبة ا�سرتداد بلغت )85 %(، وهي ن�سبة ا�سرتداد عالية 
ومقبولة اإح�سائيًا، واجلدول التايل يو�سح توزيع اأفراد عينة الدرا�سة 

وفقًا للخ�سائ�س الدميوغرافية املحددة يف ا�ستبانة الدرا�سة.
جدول )1( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية

الن�سبة العددالفئة املتغري
املئوية%

3665ذكرالنوع االجتماعي

1935اأنثى

العمر

1730.9اأقل من 30 �سنة

2952.7من 30 اإىل اأقل من 40

712.7من 40 اإىل اأقل من 50

5023.6 فاأكرث

امل�ستوى التعليمي

00ثانوية عامة

35.5دبلوم 

4581.8بكالوريو�س

712.7درا�سات عليا

�سنوات اخلدمة

1120.0اأقل من 10 �سنوات

3258.2من 10 -اأقل من 15 �سنة

712.7من 15 – اأقل من 20 �سنة

23.6من 20 – اأقل من 25 �سنة

55املجموع

اأداة الدرا�سة:. 3
اال�ستبانة يف جمع  اأداة   على  رئي�س  ب�سكل  الدرا�سة  اعتمدت 
حول  ا�ستبانة  ت�سميم  مت  حيث  املبحوثني،  من  االأولية  البيانات 
»ممار�سات القيادة االبتكارية واأثرها يف حتقيق الريادة التنظيمية، 
والدرا�سات  العلمية،  املراجع  على  باالعتماد  اال�ستبانة  و�سممت 
ال�سابقة، وروعي يف اإعدادها الدقة واتباع االأ�سول العلمية، واجلدول 
ال�سابقة  والدرا�سات  اال�ستبانة  وجماالت  حماور  يو�سح  التايل 

الداعمة:
جدول )2(

محاور ومجاالت االستبانة

عدد املجالاملح�ر
الفقرات

5املتغريات الدميوغرافية االأول

عدد املجالاملح�ر
الفقرات

الثاين: املجاالت املف�رصة ملتغري ممار�سات القيادة االبتكارية

9التفكري والتخطيط بطريقة ابتكارية1

9االت�سال والتوا�سل بطريقة ابتكارية2

9حل امل�سكالت واتخاذ القرارات بطريقة ابتكارية3

الثالث: املجاالت املف�رصة ملتغري الريادة التنظيمية

7اال�ستباقية1

6املغامرة التناف�سية2

5املخاطرة3

45جمموع الفقرات5

. �سدق اأداة الدرا�سة وثباتها: . 4
لالإجراءات  وفقًا  وثباتها  الدرا�سة  اأداة  �سدق  من  التحقق  مت 

التالية:
1.4: �سدق املحكمني:

اجلامعيني  االأ�ساتذة  من  جمموعة  على  اال�ستبانة  عر�س  مت 
املتخ�س�سني يف جمال اإدارة االأعمال، وكذلك على بع�س املخت�سني 
يف القطاع امل�رصيف، حيث قاموا باإبداء مالحظاتهم واآرائهم حول 
وم�ستوى  للمجاالت،  وانتمائها  اال�ستبانة  فقرات  مالءمة  مدى 
اإجراء  مت  االآراء  هذه  على  وبناًء  �سياغتها،  و�سالمة  و�سوحها 
)45فقرة(  من  تكونت  التي  اال�ستبانة  واعتماد  الالزمة،  التعديالت 

موزعة على �ستة اأبعاد.
2.4: �سدق االت�ساق الداخلي:

هذا النوع من ال�سدق يقي�س مدى ات�ساق كل فقرة من فقرات 
اال�ستبانة مع املجموعة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه، وقام الباحثان 
بفح�س �سدق االت�ساق الداخلي لال�ستبانة با�ستخدام معامل ارتباط 
)بري�سون(، بعد اأن مت توزيع اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية بلغت 
ارتباط  مبعامل  تتمتع  كافة  العبارات  اأن  تبني  وقد  موظفًا،   )23(
 –0.72 قوي، حيث تراوحت قيمة معامل ارتباط )بري�سون( بني ) 

0.951 (، وهي معامالت ارتباط قوية.
3.4: �سدق البناء:

الذي يقي�س  االأداة  اأحد مقايي�س �سدق  البنائي  ال�سدق  يعترب 
مدى  ويبني  اإليها،  الو�سول  االأداة  تريد  التي  االأهداف  حتقق  مدى 
لفقرات  الكلية  بالدرجة  الدرا�سة  جماالت  من  جمال  كل  ارتباط 
اال�ستبانة، وقد مت اختبار ال�سدق البنائي با�ستخدام معامل ارتباط 
قوي  ارتباط  معامل  ذات  كافة  املجاالت  اأن  وتبني  )بري�سون(، 
معامالت  قيم  تراوحت  حيث  اال�ستبانة،  لفقرات  الكلية  بالدرجة 
االرتباط للمجاالت بني ).8820 ، 0.956(، وهي معامالت ارتباط 

قوية.
4.4: ثبات اال�ستبانة:

ب�سكل  تغريها  وعدم  النتائج،  ا�ستقرار  يعني  اال�ستبانة  ثبات 
كبري فيما لو مت اإعادة توزيعها على االأفراد عدة مرات خالل فرتات 
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معامل  با�ستخدام  اال�ستبانة  ثبات  من  التحقق  ومت  معينة،  زمنية 
)األفا( ملحور ممار�سات  اأن قيمة معامل  )األفا كرونباخ(، وقد تبني 
التنظيمية  الريادة  وملحور   ،  )0.908( بلغ  قد  االبتكارية  القيادة 
)0.895( ، والدرجة الكلية )0.926(،  وهذا يدل على اأن اال�ستبانة 

تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

�سلم املقيا�س امل�ستخدم يف الدرا�سة:. 5
للحكم على  ليكرت( اخلما�سي  الباحثان على مقيا�س)  اعتمد 
من  جمال  وكل  فقرة،  كل  على  املوافقة  ودرجة  االإجابة،  اجتاه 
جماالت اال�ستبانة، وذلك باالعتماد ب�سكل  رئي�س على قيمة الو�سط 
امل�ستخدم  املقيا�س  �سلم  يو�سح  التايل  واجلدول  والوزن،  احل�سابي 

يف الدرا�سة: 

جدول )3( 
سلم المقياس المستخدم في الدراسة

م�افق ب�سدةم�افقاإىل حد ماغري م�افقغري م�افق ب�سدةامل�ست�ى

4.20-3.405 - 2.604.19 - 1.803.39 - 12.59 - 1.79الو�سط  احل�سابي

84-68100 - 5283.9 - 3667.9 - 151.9 - 35.9الوزن الن�سبي)%(

مرتفعة جداًمرتفعةمتو�سطةمنخف�سةمنخف�سة جداًدرجة املوافقة

خامساً: عرض نتائج الدراسة وحتليها:

1. عر�س نتائج ال�س�ؤال الفرعي االأول وحتليلها:
ن�س ال�سوؤال الفرعي االأول من اأ�سئلة الدرا�سة على ما يلي: ما 
واقع ممار�سات القيادة االبتكارية من وجهة نظر العاملني يف بنك 
ال�سوؤال مت حتليل  القد�س مبحافظات قطاع غزة؟ ولالإجابة عن هذا 
نتائج ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على املجاالت املف�رصة لواقع 
 (T.Test One   ممار�سات القيادة االبتكارية باالعتماد على اختبار
(sample   ملعرفة الفرق بني متو�سط الفقرة واملتو�سط احليادي )3( 

املجاالت جميعها، واجلداول التالية من رقم )5 - 8(تو�سح ذلك: 
1.1: واقع ممار�سة التفكري والتخطيط بطريقة ابتكارية

جدول )4( 
نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على مجال التفكير والتخطيط بطريقة ابتكارية

الفقرةم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي%

تقدم االإدارة افكار وخطط غري تقليدية 1
3.981.0179.64*لتطوير العمل.

ت�سجع االإدارة العاملني على التفكري 2
4.050.9981.09*والتخطيط ب�سكل مبتكر لتطوير العمل.

3
متتلك االإدارة القدرة على ا�ست�رصاق 

امل�ستقبل والتح�سب مل�ساكله والقدرة 
على روؤية الو�سع االأف�سل.

*4.150.9982.91

حتر�س االإدارة على احل�سول على اأفكار 4
4.290.9285.82*جديدة  لتطوير العمل. 

5
متلك االإدارة القدرة على اخلو�س يف 

اأعماق الظواهر وامل�سكالت وحتليلها، 
والك�سف عن العالقة بني املتغريات. 

*3.870.9077.45

حتر�س االإدارة على التجديد واالإبداع 6
4.001.0480.00*عند و�سع اخلطط ال�سنوية.

تتبنى االإدارة تطبيق االأفكار واخلطط 7
4.021.2180.36*االبتكارية اجليدة.

حتر�س االإدارة على اإدخال اأهداف 8
3.980.9379.64*جديدة يف العمل بغر�س التطوير.

الفقرةم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي%

تهتم االإدارة بالتغيري والتطوير ملواكبة 9
0.74084.36*4.22التطورات التكنولوجية.

4.060.8081.25*القيمة الكلية 

α≤0.05 تعني أن المتوسط الحسابي داِل إحصائيا عند مستوى داللة*

يت�سح من اجلدول رقم )4( ما يلي:
ي�ساوي . 1 املجال  اأ�سئلة  جلميع  الكلي  احل�سابي  املتو�سط 

بلغ  الن�سبي  والوزن   )3( احلياد  درجة  من  اأعلى  وهو   ،)4.06(
 ،)α≤0.05( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دال  وهو   ،)%  81.25(
وهذا يعني اأن العاملني يف بنك القد�س يرون اأن اإدارة وقيادة البنك 

متار�س التفكري والتخطيط بطريقة ابتكارية بدرجة مرتفعة.
ح�سلت الفقرة رقم )4( التي ن�سها » حتر�س االإدارة على . 2

احل�سول على اأفكار جديدة لتطوير العمل« على اأعلى درجة موافقة 
مبتو�سط ح�سابي )4.29( وهي درجة موافقة مرتفعة جداً، وح�سلت 
اخلو�س  على  القدرة  االإدارة  »متلك  ن�سها  والتي   )5( رقم  الفقرة 
اأعماق الظواهر وامل�سكالت وحتليلها، والك�سف عن العالقة بني  يف 
املتغريات. » على اأقل درجة موافقة مبتو�سط ح�سابي )3.87(، وهي 

درجة موافقة مرتفعة.
بنك  اإدارة  حر�س  اإىل  النتيجة  هذه  �سبب  الباحثان  ويعزو 
واهتمامها  العمل،  لتطوير  جديدة  اأفكار  على  احل�سول  على  القد�س 
التكنولوجية، وجتلى ذلك يف  التطورات  بالتغيري والتطوير ملواكبة 
العديد من اخلدمات امل�رصفية االلكرتونية التي يقدمها البنك التي 
العام  يف  اجلوال  للهاتف  القد�س«  »بنك  تطبيق  اإطالق  اآخرها  كان 
امل�ستقبل  ا�ست�رصاق  على  القدرة  االإدارة  امتالك  وكذلك   .)2017(
والتح�سب مل�ساكله والقدرة على روؤية الو�سع االأف�سل، وجتلى ذلك 
التي  للبنك  اال�سرتاتيجية  واالأهداف  والر�سالة  الروؤية  و�سوح  يف 
املوؤ�رصات  يف  مرتفعة  منو  معدالت  حتقيق  يف  بدورها  �ساهمت 

امل�رصفية االأ�سا�سية.
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ممارسات القيادة االبتكارية وأثرها في حتقيق الريادة التنظيمية
من وجهة نظر العاملني في بنك القدس مبحافظات قطاع غزة

د. محمد منصور الزعنون  
مزهر عطية        د. رمزي 

2.1: واقع ممار�سة االت�سال والت�ا�سل بطريقة ابتكارية:
جدول )5( 

نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على مجال االتصال والتواصل بطريقة ابتكارية

املت��سط الفقرةم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

ال�زن 
الن�سبي%

1
توفر االإدارة البيانات املطلوبة للعاملني 

الأداء العمل بي�رص و�سهولة.
*4.160.6083.27

2
حتر�س االإدارة على وجود بيئة اإن�سانية 

منا�سبة لالت�سال والتوا�سل.
*4.400.6888.00

3
ت�ستخدم االإدارة االت�ساالت غري الر�سمية 

الإجناز العمل.
*3.780.9975.64

4
حلثهم  العاملني  مع  االإدارة  تتوا�سل 
واالأفكار  الفردية  املبادرات  تقدمي  على 

االإبداعية.

*4.220.6684.36

5
باأعمال  للقيام  اجلراأة  االإدارة  متتلك 
ابتكارية متطورة ت�سهل عملية االت�سال 

والتوا�سل.

*4.200.8984.00

6
االإداري  التفوي�س  االإدارة  متار�س 
االأعمال بطريقة  اإجناز  بفاعلية لت�سهيل 

ابتكارية.

*4.220.8184.36

7
مع  دورية  اجتماعات  االإدارة  تعقد 

العاملني ملناق�سة اأو�ساع البنك.
*4.040.8581.06

4.051.1981.09*تكافئ االإدارة ذوي االأفكار االبتكارية.8

9
املعار�سة  واالآراء  النقد  االإدارة  تتقبل 

لها.
3.56*1.0071.27

4.070.5981.45*القيمة الكلية

)α≤0.05( تعني ان المتوسط الحسابي داِل إحصائيا عند مستوى داللة*

يت�سح من اجلدول رقم )5( ما يلي:
ي�ساوي . 3 املجال  اأ�سئلة  جلميع  الكلي  احل�سابي  املتو�سط 

بلغ  الن�سبي  والوزن   ،)3( احلياد  درجة  من  اأعلى  وهو   ،)4.07(
 ،)α≤0.05( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دال  وهو   ،)%  81.45(
وهذا يعني اأن العاملني يف بنك القد�س يرون اأن اإدارة وقيادة البنك 
متار�س االت�سال والتوا�سل بطريقة ابتكارية بدرجة مرتفعة.وتتفق 
هذه النتيجة جزئيًا مع درا�سة غنيم )2018(، وتختلف مع درا�سة 

ال�سهراين )2018(.
ح�سلت الفقرة رقم )2( التي ن�سها » حتر�س االإدارة على . 4

اإن�سانية منا�سبة لالت�سال والتوا�سل« على اأعلى درجة  وجود بيئة 
موافقة مبتو�سط ح�سابي )4.40( وهي درجة موافقة مرتفعة جداً، 
واالآراء  النقد  االإدارة  تتقبل   « ن�سها  التي   )9( رقم  الفقرة  وح�سلت 
اأقل درجة موافقة مبتو�سط ح�سابي )3.56(،  املعار�سة لها » على 

وهي درجة موافقة مرتفعة.
بنك  اإدارة  حر�س  اإىل  النتيجة  هذه  �سبب  الباحثان  ويعزو 
القد�س على وجود بيئة اإن�سانية منا�سبة لالت�سال والتوا�سل، وكذلك 
الالمركزية  اأ�سلوب  اتباع  يعني  مما  االإداري،  التفوي�س  ممار�سة 
اأكرث  القيام مبهامهم ب�سكل  يف العمل، وهو ما يتيح ملدراء الفروع 

فاعلية واأكرث ابتكارية.

بطريقة  القرارات  واتخاذ  امل�سكلت  واقع ممار�سة حل   :3.1
ابتكارية:

جدول )6( 
نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على مجال حل المشكالت واتخاذ القرارات بطريقة 

ابتكارية

املتو�سط الفقرةم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الن�سبي%

1
تنتقي االإدارة احللول 

االبتكارية للم�سكالت العمل 
من بني احللول املقدمة. 

*4.020.8780.36

2
حتر�س االإدارة على تدريب 

العاملني على طرق حل 
امل�سكالت بطريقة ابتكارية 

*4.180.6783.64

3

جتمع االإدارة اأكرب قدر 
ممكن من املعلومات 

واحلقائق لتحديد امل�سكلة 
بدقة.

*4.130.5182.55

4
تر�سد االإدارة جوانب 

الق�سور يف بيئة العمل 
التي قد ت�سبب امل�سكلة.

*4.020.6880.36

5
تقيم االإدارة احللول 

املنا�سبة للم�سكلة بعد 
ادراك تفا�سيلها.

*4.330.6786.55

6
ت�سجع االإدارة العاملني 

على امل�ساركة يف اتخاذ 
القرار بطريقة دميوقراطية.

*3.960.9279.27

7
تقدر االإدارة حجم 

التحديات وامل�سكالت 
واأبعادها قبل اتخاذ القرار.

*3.761.0275.27

8
تتحمل االإدارة امل�سئولية 

4.290.7485.82*بعد اتخاذ القرار.

9
تهتم االإدارة مبناق�سة كافة 

االأفكار واخلطط اجلديدة 
قبل اتخاذ قرارات ب�ساأنها.

4.13*0.64082.55

4.090.5381.82*القيمة الكلية

)α≤0.05( تعني ان المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة*

يت�سح من اجلدول رقم )6( ما يلي:
ي�ساوي . 1 جميعها  املجال  اأ�سئلة  الكلي  احل�سابي  املتو�سط 

بلغ  الن�سبي  والوزن   ،)3( احلياد  درجة  من  اأعلى  وهو   ،)4.09(
)81.82 %(، وهو دال اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )α≤0.05(، وهذا 
يعني اأن جمال حل امل�سكالت واتخاذ القرارات بطريقة ابتكارية قد 
ح�سل على درجة موافقة مرتفعة من وجهة نظر اأفراد العينة. وتتفق 

هذه النتيجة جزئيًا مع درا�سة جربيني )2016(.
ح�سلت الفقرة رقم )5( التي ن�سها » تقيم االإدارة احللول . 2

موافقة  درجة  اأعلى  على  تفا�سيلها«  ادراك  بعد  للم�سكلة  املنا�سبة 
مبتو�سط ح�سابي )4.33( وهي درجة موافقة مرتفعة جداً، وح�سلت 
الفقرة رقم )7( التي ن�سها » تقدر االإدارة حجم التحديات وامل�سكالت 
واأبعادها قبل اتخاذ القرار » على اأقل درجة موافقة مبتو�سط ح�سابي 

)3.76(، وهي درجة موافقة مرتفعة.
على  االإدارة  حر�س  اإىل  النتيجة  هذه  �سبب  الباحثان  ويعزو 
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وكذا  ابتكارية،  بطريقة  امل�سكالت  حل  طرق  على  العاملني  تدريب 
النمط  وبالتايل  اتخاذها،  قبل  العاملني  مع  القرارات  مناق�سة 
النمط  وهذا  القد�س،  بنك  ال�سائد يف  النمط  هو  الدميقراطي  القيادي 
يتيح للعاملني امل�ساركة الفاعلة يف اتخاذ القرارات وحل امل�سكالت، 
الريادة  وحتقيق  االبتكار  على  امل�سجعة  االأمناط  اأن�سب  من  وهو 

التنظيمية.
4.1: واقع ممار�سة جماالت القيادة االبتكارية جمتمعة:

جدول )7(
نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت القيادة االبتكارية مجتمعة

املت��سط املجالم
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ال�زن
تقدير الرتتيبالن�سبي%

ال�اقع

التفكري والتخطيط 1
مرتفع0.8081.253*4.06بطريقة ابتكارية 

2
االت�سال 

والتوا�سل بطريقة 
ابتكارية 

مرتفع4.070.5981.452*

3
 حل امل�سكالت 

واتخاذ القرارات 
بطريقة ابتكارية 

مرتفع4.090.5381.821*

مرتفع4.080.6081.51*الدرجة الكلية

)α≤0.05( تعني أن المتوسط الحسابي داِل إحصائياً عند مستوى داللة*

يت�سح من اجلدول رقم )7( ما يلي:
القيادة . 1 حمور  اأ�سئلة  جلميع  الكلي  احل�سابي  املتو�سط 

من  اأعلى  وهو   ،)4.08( ي�ساوي  جمتمعة(  )املجاالت  االبتكارية 
دال  وهو   ،)%  81.51( بلغ  الن�سبي  والوزن   ،)3( احلياد  درجة 
اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )α≤0.05(، وهذا يعني اأن اإدارة وقيادة 
بنك القد�س ميار�سون منط  )القيادة االبتكارية( بدرجة مرتفعة من 

وجهة نظر اأفراد عينة الدرا�سة. 
البالغ  البنك  اهتمام  اإىل  النتيجة  �سبب هذه  الباحثان  ويعزو 
والتنمية،  والتدريب  والتعيني  االختيار  حيث  من  الب�رصية  باملوارد 
يوؤكد  العام)2017(،وكما  فخالل  القيادية،  املواقع  ذوي  وخا�سة 
الكفاءات  من  العديد  القد�س  ببنك  التحق   )2017( ال�سنوي  التقرير 
مت  الذين  جدد  كموظفني  اجلامعات  خريجي  من  وعدد  امل�رصفية 
ينعك�س  الذي  الب�رصي  بكادره  البنك  يتميز  حتى  بعناية  انتقاوؤهم 
اأيدي  على  البنك  يقدمها  التي  املرتفع  اخلدمة  جودة  م�ستوى  على 
كادر مدرب وموؤهل، وبالتايل ينفرد بنك القد�س باإجراءات و�سمعة 
من  متكنه  مكانة  يتبواأ  كونه  الب�رصية  الكوادر  توظيف  يف  متميزة 
يزخر  لذلك  للتوظيف،  واملواهب  اف�سل اخلربات  واختيار  ا�ستقطاب 
بنك القد�س اليوم باملوظفني ذوي اخلربات العالية من كال اجلن�سني. 
وتتفق هذه النتيجة ب�سكل جزئي مع درا�سة غنيم )2018(، ودرا�سة 

جربيني )2016(.
ح�سل جمال حل امل�سكالت واتخاذ القرارات على الرتتيب . 2

 ،)%  81.82( بلغ  ن�سبي  بوزن  املوافقة  درجات  حيث  من  االأول 
الرتتيب  على  ابتكارية  بطريقة  والتوا�سل  االت�سال  جمال  وح�سل 
الثاين من حيث درجات املوافقة بوزن ن�سبي بلغ )81.45(، وح�سل 
جمال التفكري والتخطيط بطريقة ابتكارية على الرتتيب الثالث من 

حيث درجات املوافقة بوزن ن�سبي بلغ )81.52( وفقًا لوجهات نظر 
عينة الدرا�سة.

2. عر�س نتائج ال�سوؤال الفرعي الثاين وحتليلها: 
الريادة  م�ستوى حتقق  ما  على:  الثاين  الفرعي  ال�س�ؤال  ن�س 
التنظيمية من وجهة نظر العاملني يف بنك القد�س مبحافظات قطاع 
املجاالت  الدرا�سة على  اأفراد عينة  ا�ستجابات  نتائج  غزة؟ولتحليل 
املف�رصة مل�ستوى حتقق الريادة التنظيمية مت االعتماد على اختبار 
)T.Test One sample( ملعرفة الفرق بني متو�سط الفقرة واملتو�سط 
 )12  -  9( رقم  من  التالية  اجلداول  كافة،  )3(للمجاالت  احليادي 

تو�سح ذلك:
1.2: م�ست�ى حتقق ُبعد اال�ستباقية:

جدول )8( 
نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على مجال االستباقية

املت��سط الفقرةم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

ال�زن 
الن�سبي%

تتنباأ االإدارة م�سبقًا برغبات واحتياجات 1
الزبائن امل�ستقبلية.

*4.110.7482.18

مل 2 جديدة  اأ�سواق  اإىل  االإدارة  تدخل 
يدخلها املناف�سون.

*3.710.8874.18

3
لدرا�سة  با�ستمرار  االإدارة  ت�سعى 
وحتليلها  املوؤثرة  البيئية  املتغريات 

ومعاجلتها.

*3.980.8779.64

منهجًا 4 اال�ستباقي  العمل  االإدارة  تعترب 
للبنك لبلوغ الريادة.

*3.840.7976.73

5
تقنيات  اإدخال  على  االإدارة  حتر�س 
بالبنوك  مقارنة  جديدة  وخدمات 

االأخرى.

*4.250.7585.09

6
خدمات  تقدمي  على  االإدارة  حتر�س 
اإليها  ي�سبقها  مل  مبتكرة  م�رصفية 

املناف�سني.

*4.110.7682.18

اأجل 7 من  القوة  نقاط  االإدارة  ت�ستغل 
الو�سول اإىل الريادية.

*4.220.83084.36

4.030.6080.62*القيمة الكلية

)α≤0.05( تعني أن المتوسط الحسابي داِل إحصائياً عند مستوى داللة*

يت�سح من اجلدول ال�سابق رقم )8( ما يلي:
ي�ساوي . 1 جميعها  املجال  اأ�سئلة  الكلي  احل�سابي  املتو�سط 

بلغ  الن�سبي  والوزن   ،)3( احلياد  درجة  من  اأعلى  وهو   ،)4.03(
)80.62( ، وهو دال اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )α≤0.05(، وهذا 
يعني اأن ُبعد اال�ستباقية يتحقق يف بنك القد�س بدرجة مرتفعة من 

وجهة نظر اأفراد عينة الدرا�سة. 
ح�سلت الفقرة رقم )5( التي ن�سها » حتر�س االإدارة على . 2

اإدخال تقنيات وخدمات جديدة مقارنة بالبنوك االأخرى » على اأعلى 
درجة موافقة مبتو�سط ح�سابي )4.25( وهي درجة موافقة مرتفعة 
جداً، وح�سلت الفقرة رقم )2( والتي ن�سها » تدخل االإدارة اإىل اأ�سواق 
مبتو�سط  موافقة  درجة  اأقل  على   « املناف�سون  يدخلها  مل  جديدة 

ح�سابي )3.71(، وهي درجة موافقة مرتفعة.
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2.2: م�ست�ى حتقق ُبعد املغامرة التناف�سية:
جدول )9( 

نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على مجال المغامرة التنافسية

املت��سط الفقرةم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

ال�زن 
الن�سبي%

متار�س االإدارة �سيا�سة خف�س اأ�سعار 1
3.551.1470.91*اخلدمات اأكرث من املناف�سني. 

2
متار�س االإدارة اأ�سلوب الت�سحية بجزء 

من االأرباح الكت�ساب الزبائن على املدى 
البعيد.

*3.581.1371.64

تقوم االإدارة بتحديث تقنيات العمل 3
3.780.8375.64*ب�سكل اكرب من املناف�سني.

4
تعتمد االإدارة على اال�ستخبارات 

الت�سويقية ملتابعة ن�ساطات البنوك 
املناف�سة.

*4.110.7482.18

تخ�س�س االإدارة االأموال الالزمة للبحث 5
3.820.6776.36*والتطوير وبلوغ الريادة.

تتبع االإدارة �سيا�سة مغامرة للتفوق على 6
3.380.97067.64*املناف�سني.

3.700.71074.06*القيمة الكلية

)α≤0.05( تعني أن المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة*

يت�سح من اجلدول ال�سابق رقم )9( ما يلي:
ي�ساوي . 1 املجال  اأ�سئلة  جلميع  الكلي  احل�سابي  املتو�سط 

بلغ  الن�سبي  والوزن   ،)3( احلياد  درجة  من  اأعلى  وهو   ،)3.70(
وهذا   ،)α≤0.05( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دال  وهو   ،)74.06(
بدرجة  القد�س  بنك  يف  حتقق  قد  التناف�سية  املغامرة  بعد  اأن  يعني 

مرتفعة من وجهة نظر اأفراد العينة. 
االإدارة على . 2 التي ن�سها » تعتمد  الفقرة رقم )4(  ح�سلت 

على   « املناف�سة  البنوك  ن�ساطات  ملتابعة  الت�سويقية  اال�ستخبارات 
موافقة  درجة  وهي   )4.11( ح�سابي  مبتو�سط  موافقة  درجة  اأعلى 
مرتفعة ، وح�سلت الفقرة رقم )6( التي ن�سها » تتبع االإدارة �سيا�سة 
مبتو�سط  موافقة  درجة  اأقل  على   « املناف�سني  على  للتفوق  مغامرة 

ح�سابي )3.38(، وهي درجة موافقة متو�سطة.
هذا  على  اال�ستجابة  درجة  انخفا�س  الباحثان  الحظ  وقد 
املجال مقارنة بباقي جماالت الريادة التنظيمية، كما ح�سلت كل 
درجة  من  تقرتب  موافقة  درجات  على   )2  + الفقرات رقم )1  من 
البنك  انتهاج  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  يعود  ورمبا  املتو�سطة،  املوافقة 
لعدم  التناف�سية  باملغامرة  يتعلق  فيما  ما  نوعًا  حمافظة  �سيا�سية 
املخاطر،  من  ملزيد  املال  راأ�س  وقاعدة  املودعني  اأموال  تعري�س 
بخا�سة يف ظل عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي الذي ي�سهده 

قطاع غزة حاليًا.
3.2: م�ست�ى حتقق ُبعد املخاطرة:
جدول رقم )10(  

نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على مجال المخاطرة

املت��سط الفقرةم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

ال�زن 
الن�سبي%

1
تقوم االإدارة  باغتنام الفر�س 

اجلديدة حتى يف حالة عدم التاأكد 
من النجاح اأو الف�سل.

*3.400.9168.00

املت��سط الفقرةم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

ال�زن 
الن�سبي%

تتحمل االإدارة املخاطرة بهدف زيادة 2
3.800.6576.00*احل�سة ال�سوقية.

تتحمل االإدارة املخاطرة للح�سول 3
3.870.8677.45*على ميزة تناف�سية لتحقيق الريادة.

تبحث االإدارة عن االآفاق اجلديدة 4
4.020.8980.36*للعمل يف البيئة املحيطة.

ت�سجع االإدارة العاملني على حتمل 5
3.96940.79.27*املخاطرة.

3.810.7376.22*القيمة الكلية

)α≤0.05( داللة  مستوى  عند  إحصائياً  دال  الحسابي  المتوسط  أن  *تعني 

يت�سح من اجلدول ال�سابق رقم )10( ما يلي:

ي�ساوي . 1 املجال جميعها   اأ�سئلة  الكلي  احل�سابي  املتو�سط 
بلغ  الن�سبي  والوزن   ،)3( احلياد  درجة  من  اأعلى  وهو   ،)3.81(
)76.22(، وهو دال اإح�سائيًا م�ستوى داللة )α≤0.05(، وهذا يعني 
اأن ُبعد املخاطرة يتحقق يف بنك القد�س بدرجة مرتفعة من وجهة 
الذيابات  درا�سة  مع  جزئيًا  النتيجة  هذه  وتتفق  العينة.  اأفراد  نظر 

.)2017(
عن . 2 االإدارة  »تبحث  ن�سها  التي   )4( رقم  الفقرة  ح�سلت 

االآفاق اجلديدة للعمل يف البيئة املحيطة »على اأعلى درجة موافقة 
وح�سلت  مرتفعة،  موافقة  درجة  وهي   )4.02( ح�سابي  مبتو�سط 
الفقرة رقم )1( التي ن�سها »تقوم االإدارة  باغتنام الفر�س اجلديدة 
درجة  اأقل  على   « الف�سل  اأو  النجاح  من  التاأكد  عدم  حتى يف حالة 

موافقة مبتو�سط ح�سابي )3.40(، وهي درجة موافقة مرتفعة.
4.2: م�ست�ى حتقق كافة جماالت الريادة التنظيمية:

جدول )11(
نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على كافة مجاالت الريادة التنظيمية 

املت��سط املجالم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

ال�زن 
م�ست�ى الرتتيبالن�سبي%

التحقق

مرتفع4.030.60080.621*اال�ستباقية1

2
املغامرة 
مرتفع3.700.71074.063*التناف�سية

مرتفع3.810.73076.222* املخاطرة3

مرتفع3.850.62076.97*الدرجة الكلية

)α≤0.05( تعني أن المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة*

يت�سح من اجلدول رقم )11( ما يلي:
الريادة . 1 متغري  فقرات  جلميع  الكلي  احل�سابي  املتو�سط 

التنظيمية )املجاالت جمتمعة( ي�ساوي )3.85(، وهو اأعلى من درجة 
احلياد )3(، والوزن الن�سبي بلغ )76.97( ، وهو دال اإح�سائيًا عند 
التنظيمية  الريادة  اأن م�ستوى  م�ستوى داللة )α≤0.05(، وهذا يعني 

يتحقق يف بنك القد�س بدرجة مرتفعة من وجهة نظر اأفراد العينة. 
الريادية  التوجهات  اإىل  النتيجة  هذه  �سبب  الباحثان  ويعزو 
لبنك القد�س التي متثلت يف العديد من اخلدمات امل�رصفية املبتكرة 
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2019 األول  )12( - كانون  مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية - اجمللد )4( - ع 

الت�سويقية  احلمالت  من  العديد  واإطالق  ال�رصكات،  اأو  لالأفراد  �سواء 
مثل  االإلكرتونية،  اخلدمات  ذلك  اإىل  ي�ساف  التوفري،  وحمالت 
  )Quds Smart( )بطاقات )املا�سرت كارد( وتطبيق )املوبيل البنكي
البنك على  البنكي(، و�ساهمت هذه اخلدمات يف حيازة  )واالأنرتنت 
ثقة فئة كبرية من متعاملي القطاع امل�رصيف، وتتفق هذه النتيجة 

مع درا�سة الذيابات )2017( ودرا�سة عبد )2016(.
حيث . 2 من  االأول  الرتتيب  على  اال�ستباقية  جمال  ح�سل 

جمال  وح�سل   ،)%  80.62( بلغ  ن�سبي  بوزن  املوافقة  درجات 
املخاطرة على الرتتيب الثاين من حيث درجات املوافقة بوزن ن�سبي 
الرتتيب  على  التناف�سية  املغامرة  جمال  وح�سل   ،)76.22( بلغ 
)74.06( وفقًا  الثالث من حيث درجات املوافقة بوزن ن�سبي بلغ 

لوجهات نظر عينة الدرا�سة.
3.عر�س النتائج املتعلقة بفر�سيات الدرا�سة ومناق�ستها:

1.3: اختبار الفر�س الفرعي االأول )H0.1(: اليوجد تاأثري ذو 
بطريقة  والتخطيط  للتفكري   )α≤0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة 
ابتكارية يف حتقيق الريادة التنظيمية يف بنك القد�س. وبا�ستخدام 
 ،)H0( العدمية  الفر�سية  اختبار  مت  الب�سيط  اخلطي  االنحدار  حتليل 
مقابل الفر�سية البديلة )H1(.والنتائج كما هي مو�سحة يف اجلدول 

التايل رقم )12(.
جدول)12(

نتائج تحليل انحدار التفكير والتخطيط بطريقة ابتكارية على الريادة التنظيمية

التنظيمية الريادة 

ملتغري  معامالت ا
β االنحدار 

دالة قيمة 
)t( Sigاختبار 

-Durbin
Watson

لثابت  1.7015.3150.001ا

2.02 والتخطيط  التفكري 
ابتكارية  0.5356.6640.001بطريقة 

R2التحديد 0.456معامل 

»F“ Sig F(0.000(44.408قيمة 

يت�سح من اجلدول ال�سابق رقم )12( ما يلي:
اإيجابيًا  يوؤثر  ابتكارية  بطريقة  والتخطيط  التفكري  جمال 
اأن  كذلك  اجلدول  خالل  من  ويت�سح  التنظيمية،  الريادة  حتقيق  يف 
ن�سبة  تبني  وهي   )%  45( كانت   )R2( للنموذج  التف�سريية  القدرة 
ما يف�رصه املتغري امل�ستقل)التفكري والتخطيط بطريقة ابتكارية( من 
التباين احلا�سل يف املتغري التابع)الريادة التنظيمية(، وكانت قيمة 
)Durbin-Watson( = 2.02((، و قيمة )44.408 = )F((، وهي تدل 
على معنوية النموذج، وكانت قيمة م�ستوي املعنوية لكل من الثابت 
واملتغري امل�ستقل اأقل من )0.05( ، وهذا يدل على اأنه يوجد تاأثري 
معنوي للتفكري والتخطيط بطريقة ابتكارية على الريادة التنظيمية. 
وبالتايل نرف�س الفر�سية ال�سفرية ونقبل الفر�سية البديلة. وتتفق 
 Arham ودرا�سة   ،)2016( عبد  درا�سة  مع  جزئيًا  النتيجة  هذه 

).2014)

ويف�رص الباحثان هذه النتيجة بحر�س اإدارة بنك القد�س على 
التجديد واالإبداع عند و�سع اخلطط ال�سنوية للبنك، وكذا حر�سها على 
ا�ست�رصاف  على  وقدرتها  العمل  لتطوير  جديدة  اأفكار  على  احل�سول 

امل�ستقبل واال�ستعداد اجليد له.
اختبار الفر�س الفرعي الثاين)H0.2(: اليوجد تاأثري ذو   :2.3
داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α≤0.05( لالت�سال والتوا�سل بطريقة 
ابتكارية يف حتقيق الريادة التنظيمية يف بنك القد�س، وبا�ستخدام 
 ،)H0( العدمية  الفر�سية  اختبار  مت  الب�سيط  اخلطي  االنحدار  حتليل 
مقابل الفر�سية البديلة )H1(.والنتائج كما هي مو�سحة يف اجلدول 

التايل رقم )13(:
جدول)13(

نتائج تحليل انحدار االتصال والتواصل بطريقة ابتكارية على الريادة التنظيمية

التنظيمية  الريادة 

ملتغري  معامالت ا
β االنحدار 

دالة قيمة 
)t( Sigاختبار 

-Durbin
Watson

لثابت  0.4471.2610.213ا

1.75 والتوا�سل  االت�سال 
ابتكارية  0.8359.8650.001بطريقة 

R2 التحديد  0.539معامل 

»F“ Sig F(0.000(93.408قيمة 

يت�سح من اجلدول ال�سابق رقم )13( ما يلي:
االت�سال والتوا�سل بطريقة ابتكارية يوؤثر اإيجابيًا يف حتقيق 
التف�سريية  القدرة  اأن  التنظيمية، ويت�سح من خالل اجلدول  الريادة 
املتغري  يف�رصه  ما  ن�سبة  تبني  وهي   ،)%  53.9( كانت  للنموذج 
قيمة  وكانت  التابع،  املتغري  يف  احلا�سل  التباين  من  امل�ستقل 

. )،Durbin-Watson( = )1.75(
و قيمة )F( = 93.408((تدل على معنوية النموذج، وكانت 
 ،)0.05( من  اأقل  كانت  امل�ستقل  للمتغري  املعنوية  م�ستوي  قيمة 
وهذا يدل على اأنه يوجد تاأثري لالت�سال والتوا�سل بطريقة ابتكارية 
ال�سفرية ونقبل  الفر�سية  التنظيمية. وبالتايل نرف�س  الريادة  على 

الفر�سية البديلة.
تنظيمية  بيئة  وجود  باأهمية  النتيجة  هذه  الباحثان  ويف�رص 
املعلومات  وتبادل  الفعال،   واالت�سال  للتوا�سل  داعمة  اإن�سانية 
واالأفكار  الفردية  املبادرات  تقدمي  على  واحلث  البيانات،  وتوفري 
الريادة  حتقيق  يف  للتفوي�س  الفاعلة  واملمار�سة  االإبداعية، 
النتيجة جزئيًا  وتتفق هذه  القد�س.  لبنك  التنظيمية، وهو ما حتقق 

مع درا�سة الذيابات )2017(.
تاأثري  اليوجد   :)H0.3( الثالث  الفرعي  الفر�س  اختبار   :3.3
واتخاذ  امل�سكالت  حلل   )α≤0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذو 
بنك  يف  التنظيمية  الريادة  حتقيق  يف  ابتكارية  بطريقة  القرارات 

القد�س.
جدول)14(

نتائج تحليل انحدار حل المشكالت واتخاذ القرارات بطريقة ابتكارية على الريادة التنظيمية

التنظيمية  الريادة 

ملتغري  معامالت ا
β االنحدار 

دالة قيمة 
)t( Sigاختبار 

-Durbin
Watson

لثابت  0.8371.6030.115ا

1.33 واتخاذ  امل�سكالت  حل 
ابتكارية  بطريقة  0.7365.8010.000القرارات 
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ممارسات القيادة االبتكارية وأثرها في حتقيق الريادة التنظيمية
من وجهة نظر العاملني في بنك القدس مبحافظات قطاع غزة

د. محمد منصور الزعنون  
مزهر عطية        د. رمزي 

التنظيمية  الريادة 

ملتغري  معامالت ا
β االنحدار 

دالة قيمة 
)t( Sigاختبار 

-Durbin
Watson

R2 التحديد  0.389معامل 

»F“ Sig F(0.000(33.754قيمة 

يت�سح من اجلدول ال�سابق رقم )14( ما يلي:
حل امل�سكالت واتخاذ القرارات بطريقة ابتكارية يوؤثر اإيجابيًا 
اأن القدرة  يف حتقيق الريادة التنظيمية، ويت�سح من خالل اجلدول 
يف�رصه  ما  ن�سبة  تبني  وهي   )%  38.9( كانت  للنموذج  التف�سريية 
املتغري امل�ستقل من التباين احلا�سل يف املتغري التابع، وكانت قيمة 
)Durbin-Watson( = )1.33(، و قيمة )F( = 33.754((تدل على 
معنوية النموذج، وكانت قيمة م�ستوي املعنوية للمتغري امل�ستقل اأقل 
اأنه يوجد تاأثري حلل امل�سكالت واتخاذ  من )0.05( وهذا يدل على 
القرارات بطريقة ابتكارية على الريادة التنظيمية. وبالتايل نرف�س 
النتيجة  هذه  وتتفق  البديلة.  الفر�سية  ونقبل  ال�سفرية  الفر�سية 
هذه  الباحثان  ويف�رص   .)2016( جربيني  درا�سة  مع  جزئي  ب�سكل 
النتيجة باأن عملية حل امل�سكالت واتخاذ القرارات هي حمور العملية 
االإدارية، وتوؤثر على كافة اأبعاد النجاح يف اأي منظمة، وبالتايل فان 
فعاليتها واعتمادها على االأ�س�س واالأ�سول العلمية ي�سهم ب�سكل كبري 

يف حتديد م�ستوى الريادة التنظيمية.
:)H0(4.3: اختبار الفر�سية الرئي�سية

تاأثري  يوجد  ال  يلي:  ما  على   )H0( الرئي�سة  الفر�سية  ن�ست 
القيادة  ملمار�سات   )α≤0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذو 
االبتكارية يف حتقيق الريادة التنظيمية يف بنك القد�س، وبا�ستخدام 
 )H0( ال�سفرية  الفر�سية  حتليل االنحدار اخلطي املتعدد مت اختبار 

.)H1( مقابل الفر�سية البديلة
جدول )15(

نتائج تحليل انحدار ممارسات القيادة االبتكارية مجتمعة على الريادة التنظيمية

)Y( التنظيمية  الريادة 

ملتغري  معامالت ا
β االنحدار 

دالة قيمة 
)t( Sigاختبار 

-Durbin
Watson

لثابت  1.7015.3150.001ا

1.79

والتخطيط  التفكري 
)X1( ابتكارية  0.5356.6640.001بطريقة 

والتوا�سل  االت�سال 
)X2( ابتكارية  0.8359.8650.000بطريقة 

واتخاذ  امل�سكالت  حل 
بطريقة  القرارات 

)X3( ابتكارية 
0.7365.8100.001

R2 التحديد  0.639معامل 

»F“ Sig F(0.000(93.800قيمة 

فهذا   )2( اأقل من  وات�سون  لديربن  اجلدولية  القيمة  اذا كانت 
والعك�س  امل�ستقلة  املتغريات  بني  ذاتي  ارتباط  وجود  عدم  يعني 

�سحيح. 

يت�سح من خالل اجلدول رقم )15( ما يلي:
يوجد تاأثري ملمار�سات القيادة االبتكارية )التفكري والتخطيط 
حل  ابتكارية،  بطريقة  والتوا�سل  االت�سال  ابتكارية،  بطريقة 
الريادة  حتقيق  يف  ابتكارية(  بطريقة  القرارات  واتخاذ  امل�سكالت 
اأن  اجلدول  خالل  من  يت�سح  حيث  القد�س،  بنك  يف  التنظيمية 
ن�سبة  تبني  وهي   )%  63.9( كانت  للنموذج  التف�سريية  القدرة 
املتغري  يف  احلا�سل  التباين  من  امل�ستقلة  املتغريات  تف�رصه  ما 
من  اأقل  وهي   ،)Durbin-Watson( = )1.79( قيمة  وكانت  التابع، 
القيمة اجلدولية)2(، مما ي�سري لعدم وجود ارتباط ذاتي من الدرجة 
وهي   ،)F( = )93.800( وقيمة  امل�ستقلة،  املتغريات  بني  االأوىل 
دالة اح�سائية عن م�ستوى )α≤0.05( ، وتدل على معنوية النموذج، 
وكانت قيمة م�ستوي املعنوية لكل من الثابت واملتغريات امل�ستقلة 
ونقبل  ال�سفرية،  الفر�سية  نرف�س  وبالتايل   ،)0.05( من  اأقل 
  Samsir درا�سة  مع  جزئيًا  النتيجة  هذه  وتتفق  البديلة.  الفر�سية 

.)Uncapher 2013( ودرا�سة ،)(2018

تاأثري  منوذج  تو�سح  التي  االنحدار  معادلة  �سياغة  وميكن 
املتغري امل�ستقل على املتغري التابع كما يلي:

Y= 1.701 + 0.535 X1+ 0.835 X2+ 0.736 X3.

بنك  االبتكارية يف  القيادة  اأن ممار�سات  �سبق  ون�ستنتج مما 
املتحقق  التنظيمية  الريادة  م�ستوى  يف  ايجابيا  اأثرت  قد  القد�س، 
للبنك،واأن ما حتقق للبنك من م�ستويات متقدمة يف الريادة التنظيمية 
يعود يف جزء منه وبن�سبة )63.9 %( اإىل القيادة االبتكارية وهو 
ما ي�ستدعي من البنك العمل ب�سكل فاعل على املحافظة على الواقع 

احلايل، والعمل على حت�سينه ب�سكل م�ستمر.

سادساً: ملخص نتائج الدراسة:
باأبعادها . 1 القد�س  بنك  يف  االبتكارية  القيادة  ممار�سات 

والتوا�سل  االت�سال  ابتكارية،  بطريقة  والتخطيط  )التفكري  جمتمعة 
بطريقة ابتكارية، حل امل�سكالت واتخاذ القرارات بطريقة ابتكارية( 
ح�سلت على تقدير مرتفع من وجهة نظر العاملني يف البنك ومبتو�سط 

ح�سابي )4.08(.
بطريقة . 2 القرارات  واتخاذ  امل�سكالت  حل  ممار�سة  بعد 

ابتكارية هو اأكرث االأبعاد م�ساهمة يف حت�سني واقع ممار�سات القيادة 
االبتكارية يف بنك القد�س، حيث ح�سل على تقدير مرتفع مبتو�سط 
بطريقة  والتوا�سل  االت�سال  بعد  يليه  ثم   ،)4.09( بلغ  ح�سابي 
بعد  االأخرية جاء  املرتبة  )4.07(، ويف  ابتكارية مبتو�سط ح�سابي 

)التفكري والتخطيط بطريقة ابتكارية مبتو�سط ح�سابي )4.06(. 
)اال�ستباقية، . 3 جمتمعة  باأبعادها  التنظيمية  الريادة 

املغامرة التناف�سية، املخاطرة( ح�سلت على تقدير مرتفع من وجهة 
نظر العاملني يف البنك ومبتو�سط ح�سابي )3.85(. 

ح�سل بعد اال�ستباقية يف بنك القد�س على الرتتيب االأول . 4
مبتو�سط  التنظيمية  الريادة  اأبعاد  يف  التحقق  م�ستوى  حيث  من 
ح�سابي  مبتو�سط  املخاطرة  بعد  يليه  ثم   ،)4.03( بلغ  ح�سابي 
)3.81(، ويف املرتبة االأخرية جاء بعد املغامرة التناف�سية مبتو�سط 

ح�سابي )3.70(.
5 . )α≤0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذو  تاأثري  يوجد 
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التفكري  يف  املتمثلة  )باأبعادها  االبتكارية  القيادة  ملمار�سات 
والتخطيط بطريقة ابتكارية، االت�سال والتوا�سل بطريقة ابتكارية، 
حل امل�سكالت واتخاذ القرارات بطريقة ابتكارية( يف حتقيق الريادة 
 R2( التف�سري  معامل  قيمة  بلغت  حيث  القد�س،  بنك  يف  التنظيمية 

.)% 63.9

اأبعاد . 6 اأكرث  هو  ابتكارية  بطريقة  والتوا�سل  االت�سال  بعد 
القد�س،  بنك  يف  التنظيمية  الريادة  يف  تاأثرياً  االبتكارية  القيادة 
الريادة  يف  احلا�سل  التباين  من   )%  53.9( ن�سبته  ما  ف�رص  حيث 
بطريقة  والتخطيط  التفكري  بعد  التاأثري  يف  يليه  ثم  التنظيمية، 
االأخرية  املرتبة  ويف   ،)%  45.6( ن�سبته  ما  ف�رص  حيث  ابتكارية، 
جاء بعد حل امل�سكالت واتخاذ القرارات بقدرة تف�سريية )38.9 %(.

القيادة . 7 اأ�ساليب  القد�س  بنك  يف  االإدارية  القيادة  متار�س 
حت�سني  يف  معنوي  ب�سكل  ذلك  اأثر  وقد  مرتفعة،  بدرجة  االبتكارية 
م�ستوى الريادة التنظيمية يف بنك القد�س، كما �ساهم يف حتقيق بنك 
القد�س ملكانة تناف�سية متقدمة مقارنة بالبنوك املحلية واالأجنبية 

العاملة يف فل�سطني.

سابعاً: توصيات الدراسة:
فيما يلي جمم�عة من الت��سيات امل�جهة للإدارة التنفيذية 

لبنك القد�س: 
ب�سورة . 1 تعمل  اأن  القد�س  بنك  يف  التنفيذية  االإدارة  على 

االبتكارية،  للقيادة  احلايل  الواقع  على  املحافظة  اأجل  من  اأف�سل 
قدرة  من  له  ملا  وذلك  م�ستمر،  ب�سكل  وتنميته  تعزيزه  على  والعمل 
كبرية يف التاأثري على م�ستوى الريادة التنظيمية؛ ويتحقق ذلك من 
للقيادات  االبتكارية  القيادة  اأ�ساليب  على  امل�ستمر  التدريب  خالل 
االإدارية  القيادات  وتعيني  باختيار،  الفائقة  والعناية  احلالية، 

اجلديدة يف البنك. 
على االإدارة التنفيذية لبنك القد�س اأن تعمل ب�سكل اأف�سل . 2

امل�رصفية،  ال�سناعة  يف  واملناف�سة  امل�ستقبل  حتديات  ملواجهة 
ويتحقق ذلك من خالل تنمية مهارات التخطيط، والتفكري االبتكاري، 
مهارات  تنمية  وكذا  االإدارية،  القيادات  لدى  امل�ستقبل  وا�ست�رصاف 
التحليل العميق لظواهر، وم�سكالت العمل يف البيئة املحيطة، وو�سع 

اأهداف جديدة طموحة بغر�س التطوير وحتقيق ال�سبق التناف�سي.
على االإدارة التنفيذية لبنك القد�س العمل ب�سكل اأف�سل من . 3

اأجل املحافظة على امل�ستوى احلايل من الريادة التنظيمية املتحققة، 
والعمل على حت�سينه ب�سكل م�ستمر، ويتحقق ذلك من خالل املباداأة 
يف طرح اخلدمات امل�رصفية املبتكرة وتنفيذها، و�سبق املناف�سني 
مقبول من  م�ستوى  واجلراأة يف حتمل  ال�سوقية،  الفر�س  اغتنام  يف 

املخاطر امل�رصفية. 
اأن . 4 القد�س  بنك  املعلومات  تكنولوجيا  اإدارة  على 

يف  التكنولوجية  التطورات  مواكبة  على  احلر�س  من  مبزيد  تعمل 
ال�سناعة امل�رصفية، ويتحقق ذلك من خالل اقتناء اأحدث التقنيات 

التكنولوجية املتوفرة يف القطاع امل�رصيف واال�ستثمار فيها.
على االإدارة التنفيذية لبنك القد�س، واإدارة املوارد الب�رصية . 5

تقدمي  على  للعاملني  والتحفيز  الت�سجيع  من  مزيدا  متار�سا  اأن 
وتبني  العمل،  بتطوير  اخلا�سة  االبتكارية  واملقرتحات  االأفكار، 

عرب  ذلك  ويتحقق  التنفيذ،  مو�سع  وو�سعها  منها،  واملالئم  اجليد 
باالأفكار  واملعنوي  املادي  ب�سقيها  واملكافاآت  احلوافز  اأنظمة  ربط 

واملقرتحات االبتكارية البناءة. 
اأف�سل . 6 ب�سكل  العمل  القد�س  بنك  غزة-  منطقة  اإدارة  على 

باجتاه توفري بيئة تنظيمية اأكرث جودة لالت�سال والتوا�سل االإداري 
واالإن�ساين، ويتحقق ذلك من خالل تبني نظام ات�سال  ذي اجتاهني 
فعالية،  اأكرث  ب�سكل  االإداري  التفوي�س  وممار�سة  هابط(،  )�ساعد، 
واالعتماد ب�سكل اأكرب على ا�ستخدام االت�ساالت غري الر�سمية الإجناز 

العمل، وتقبل للنقد البناء.
على اإدارة منطقة غزة- بنك القد�س اأن تعمل ب�سكل اأف�سل . 7

على  واحلر�س  العمل،  يف  الق�سور  جلوانب  امل�ستمر  الر�سد  باجتاه 
امل�سكالت،  حل  ومناق�سة  القرارات  اتخاذ  يف  العاملني  م�ساركة 
تر�سيخ  على  واحلر�س  العمل،  مل�سكالت  االبتكارية  احللول  وانتقاء 
ثقافة تنظيمية مرنة تعتمد على املباداأة واالبتكار واالإبداع كو�سائل 

فاعلة يف تدعيم فاعلية االأداء وحتقيق الريادة التنظيمية. 
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