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یھدف ھذا البحث إلى قیاس تأثیر أبعاد القیادة التحویلیة على أبعاد ابتكار 

القاھرة لألدویة (المنتجات، وذلك بالتطبیق على شركات األدویة التابعة لوزارة االستثمار 

الصناعات الكیماویة، واإلسكندریة لألدویة والصناعات الكیماویة، والنیل لألدویة و

وتم تصمیم نموذج مقترح للدراسة لكي یستخدم الختبار العالقة ). والصناعات الكیماویة

وتم مأل قائمة االستقصاء بمعرفة المستقصى . بین القیادة التحویلیة وأبعاد ابتكار المنتجات

 مفردة، كما بلغ عدد ٣٤٩قابلة الشخصیة، وبلغ حجم العینة منھ عن طریق الم

  .من إجمالي حجم العینة % ٨٢ بنسبة بلغت ٢٨٥االستمارات الصحیحة 

وأوضحت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود ارتباط معنوي ایجابي بین أبعاد القیادة 

ر اإلضافي االبتكار الجذري للمنتجات، واالبتكا(التحویلیة وأبعاد ابتكار المنتجات 

كما أوضحت وجود تأثیر معنوي إیجابي لكل من االھتمام الفردي والدافعیة ). للمنتجات

الملھمة على أبعاد ابتكار المنتجات، في حین لم یثبت معنویة تأثیر كل من التأثیر المثالي 

والحفز الفكري، كما أشارت النتائج أن القیادة التحویلیة موجودة في الشركات محل 

 بمستویات متوسطة وال توجد فروق معنویة بین آراء العاملین أي أن توافر أبعاد التطبیق

القیادة التحویلیة بشكل متقارب وبدرجة متوسطة في الشركات الثالثة محل الدراسة، 

وفیما یتعلق بابتكار المنتجات فإن متوسطات توافر مكونات ابتكار المنتجات ضعیفة 
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ملین في تلك الشركات حول االبتكار الجذري للمنتجات وتوجد فروق معنویة في أراء العا

حیث یتوافر بصورة أكبر في شركة النیل لألدویة یلیھا مؤسسة القاھرة لألدویة ثم 

بینما یتضح عدم وجود فروق معنویة بین آراء مفردات الدراسة فیما  اإلسكندریة لألدویة

  . یتعلق باالبتكار اإلضافي للمنتجات

 

كار إلى عملیة التغییر في المنظمات، كما ُیعد سالح تستخدمھ یؤدى االبت

اإلستراتیجیات التسویقیة للفوز بالعمالء وزیادة حصتھا السوقیة من خالل تطویر المیزة 

، حیث ُتستخدم المھارات والمعرفة في (Sheehan et al., 2020)التنافسیة المستدامة، 

مة جنبًا إلى جنب مع عملیات االبتكار لتقدیم كل من النظم الفنیة ونظم اإلدارة في المنظ

عروض جدیدة ومختلفة أو مبتكرة في السوق، والتي تجلب قیمة ھائلة للشركات عند 

  .(Kanagal, 2015)ثبوت نجاحھا وفاعلیتھا في األسواق 

وفي ھذا الصدد نجد تركیز العدید من الباحثین على كیفیة مساھمة القادة في تفعیل 

رة وأداء ومشاركة العاملین لالبتكار بصفة عامة، حیث تعتبر القیادة األنشطة المبتك

القادرة على بناء ھذا النوع من التغییر واالبتكار أمرًا حاسمًا لنجاح وبقاء المنظمات، ولقد 

  حازت القیادة التحویلیة على اھتمام واسع النطاق من حیث تأثیرھا على 

، حیث یفكر القائد التحویلي بطریقة مختلفة  (Sheehan et al., 2020)اإلبداع واالبتكار

عن المدیر التقلیدي حیث یتطلع للمستقبل برؤیة جدید فضًال عن إلھام التابعین لالنخراط 

نحو رؤیة وأھداف مشتركة لمنظمة واحدة، باإلضافة إلى أنھ قادر على تمكین 

ر إمكاناتھم المرؤوسین ویھتم باحتیاجاتھم وتطورھم الشخصي، ومساعدتھم على تطوی

القیادیة الخاصة بھم من خالل التدریب والتوجیھ والدعم وكذلك نشر روح التحدي 

 ,Carreiro and Oliveira)والتحفیز الفكري لھم لحل المشكالت بشكل مبتكر، 

2019).  
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الدراسات في ھذا الجزء من البحث سیتم عرض كًال من اإلطار النظري و
  :السابقة على النحو التالي

١- Transformational Leadership 

  - أ 

ة      ویر الرؤی ار وتط ى االبتك ة عل درة المنظم ة ق ى تنمی ة عل ادة التحویلی ز القی ترك
ك التغیی         ي  المشتركة وتحدید أغراضھا وااللتزام المشترك للتغییر التنظیمي وتطویر ذل ر ف

تعلم     یم وال ى       )Hallinger, 2003(ممارسات التعل ادرة عل ادة الق ا القی ث ُتعرف بأنھ ، حی
ین      د والمرؤوس ع القائ رسم الرؤیة المشتركة من خالل اإللھام والرؤى والقیم المشتركة لرف

شتركة         داف الم ق األھ ز لتحقی ر والتحفی ستویات التفكی ى م ى أعل  Brown and)إل
Keeping, 2005).  

ئلة      كما ت  عرف القیادة التحویلیة بأنھا القیادة التي تشجع المرؤوسین على طرح األس
صدد ینظر                  ذا ال ي ھ ام، وف ذ المھ سبل لتنفی ضل ال والتفكیر بعمق حول وظائفھم ومعرفة أف
ین            ع المرؤوس ى جمی ر إل تعلم وینظ رص لل شاكل كف ة والم تعلم كقیم ویلي لل د التح القائ

  .(Zhu et al., 2013) كمصادر حلول وأفكار جدیدة

ة وتطورھم              اتھم الفردی تم بإحتیاج ین ویھ ن المرؤوس ذي ُیمّك فالقائد التحویلي ھو ال
دریب     الل الت ن خ ة م ة الخاص اتھم القیادی ویر إمكان ى تط ساعدتھم عل صي، وم الشخ

رة          ة مبتك شكالت بطریق ي حل الم ساعدتھم ف ى م وتنطوي  . والتوجیھ والدعم، باإلضافة إل
داف             القیادة التحویلیة أی   ق األھ شتركة وتحقی ة م ي رؤی ین لالنخراط ف اع ملھم ى أتب ضًا عل

Carreiro and Oliveira, 2019) .(  

ا          ة باعتبارھ ادة التحویلی ى القی ذي ینظر إل سابق وال ویتفق ھذا البحث مع المفھوم ال
ى أصول              وم عل ا تق ا أنھ ات، كم وق التوقع ل األداء یف راد لجع ى األف قیادة وملھمة تؤثر عل

ل              راسخة م  ة عم ى بیئ ا للوصول إل اتھم وتطویرھ ة إمكانی ع األخرین ومعرف ثل التفاعل م
  .قائمة على االبتكار والتطویر المستمر
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  - ب 

ن دراسة     ة م دد   ) Bass, 1985(بدأ تحدید أبعاد تلك القیادة التحویلی ذي ح ة  ال ثالث
ي       الكاریزما، االھتمام الفردي والحف :  تتمثل في أبعاد ك الدراسات الت ي ذل م تل ز الفكري، ث

ا    ام بھ م   ) Avolio et al., 1996; 1999(ق ث ت قین     حی ى ش ا إل ل الكاریزم سیم عام  تق
اد               : ھما ة أبع ة أربع ادة التحویلی اد القی بحت أبع ذلك أص الي وب أثیر المث الدافعیة الملھمة والت
ي  ز       : ھ ردي والحف ام الف ة واالھتم ة الملھم الي والدافعی أثیر المث اولھم    الت یتم تن  الفكري، وس

  :على النحو التالي

١. Idealized Influence 

ن     ل م ق ك  Carson, 2011; Manshadi et al., 2014; Kukandeh)اتف
and Del, 2015)    ،ویلي د التح ة للقائ صائص الكاریزمی رز الخ الي یب أثیر المث  أن الت

ن     أن ھذه ال(Manshadi et al., 2014)وأضاف كل من  ل م ة تجع خصائص الكاریزمی
شیر              ا ی صرفاتھ، كم ھ وت القائد التحویلي نموذجًا یحتذى بھ وزیادة ثقة مرؤوسیھ في قرارات
ى             ؤثر عل ذي ی دھم وال ي لقائ سلوك األخالق ین بال اب المرؤوس ارة وإعج ة إث ى درج إل

  . (Gregorg et al., 2011) مرؤوسیھ في تحدید ھویتھم وتصرفاتھم

٢. Inspirational Motivation   

دافع      اس وال وفر الحم ا ی ن خاللھ ي م د الت صرفات القائ ة ت ة الملھم صف الدافعی ت
ستقبلیة،             ة الم م الرؤی ي رس النفسي لمرؤوسیھ ألداء المھام المطلوبة عن طریق إشراكھم ف
ا     ول إلیھ ن الوص ي یمك ستقبل والت حة للم ة والواض صورة التفاؤلی ح ال ا توض كم

(Manshadi et al., 2014).  

٣. Intellectual Stimulation   

د      درة القائ الل ق ن خ یھ م ر مرؤوس د لفك تثارة القائ ھ اس ري بأن ز الفك رف الحف ُیع
الیب                   ا بطرق وأس صدي لھ شكالت والت اه الم ین تج ى المرؤوس سین وع التحویلي على تح

  .(Rafferty and Griffin, 2004)جدیدة ومبتكرة لعالجھا 
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٤. Individualized Consideration 

ة         ات الفردی ویلي باالحتیاج د التح اء القائ ة اعتن ى درج ردي إل ام الف شیر االھتم ی
اتھم        ویر حی ي تط ساعدتھم ف ل م ن أج م م الزم لھ دعم ال وفیر ال تعداده لت یھ واس لمرؤوس

درب و       ل كم البھم والعم ارھم ومط م وأفك تماع آلرائھ ى االس افة إل ة باإلض ھ المھنی موج
ا                 ة مم ساھمات الفردی رام الم ضُال عن احت ة، ف تھم الذاتی م لتنمی شجیع لھ دعم والت وتوفیر ال

  .(Carson, 2011)یجعلھم أكثر أداًء داخل فرق العمل 

٢- Product innovation  

   - أ

ت          زة المن ق می ى تحقی ؤدي إل شیر   یعرف ابتكار المنتجات بالعملیة التي ت ي ت ج والت
ة          د أو القیم ودة أو الفوائ ى الج تنادًا إل رى اس ات األخ ن المنتج تج ع وق المن ى تف إل

(McNally et al., 2010).  

ل     ا عرف ك ن كم ا     Tohidi and Jabbari (2012)م ار المنتجات باعتبارھ ابتك
اج، واإلدارة                  ث والتطویر، واإلنت ي والبح صمیم الفن ن الت ل م ى ك شتمل عل ، العملیة التي ت

  .(Tohidi and Jabbari, 2012)واألنشطة التجاریة المرتبطة بتسویق منتج جدید 

ق   ھ    Kanagal (2015)واتف ذي قدم وم ال ع المفھ  McNally et al. (2010)  م
اء       ة وبن درات التنظیمی وأضاف أنھ یمكن تحقیق میزة االبتكار المستمرة عن طریق بناء الق

درة عل      ى الق ل      القیمة للعمالء باإلضافة إل سلوكیات وھیك ارات وال ات والمھ ف العقلی ى تكی
  . (Kanagal, 2015). القرار في بیئة األعمال العالمیة للموارد

ات     ى المنتج سینات عل راء تح ھ إج ى أن ات عل ي المنتج ار ف ضًا االبتك رف أی ویع
درة         الل ق ك من خ دة، وذل ات جدی ور منتج دة وظھ ار جدی ذ أفك ى تنفی افة إل ة باإلض الحالی

شركات ع ة       ال شطة القیم وین أن ادة تك ع إع ب م ى جن ًا ال دة جنب رص الجدی د الف ى تحدی ل
زة          ق می ل تحقی ن أج ة م ول المعرفی ذلك األص ا وك دارات، والتكنولوجی ضافة، والج الم

  .(Roxana and Viorel, 2019)تنافسیة مستدامة للشركة 
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قین              ى ش شتمل عل ار المنتجات ت وم ابتك ویتضح من العرض السابق أن جوھر مفھ
دة    أ رة جدی ق فك ًا تطبی ة، وثانی ات الحالی ى المنتج رأ عل ي تط رات الت ا التغی ین أولھم ساس

وق                سیة والتف زة التناف ق المی ى تحقی ؤدى إل ا ی ي األسواق مم تؤدي إلى ابتكار منتج جدید ف
  . على المنافسین

  - ب 

د       ن ح نھم م ات فم ار المنتج اد ابتك صنیف أبع ي ت ات ف ت الدراس ز  تنوع د تعزی
دارة     دمیر الج ل ت دارة مقاب  competence enhancing vs. competenceالج

destroying   ،شركة دارة ال ى ج ار عل أثیر االبتك ى ت ائم عل ات والق ار المنتج اس ابتك  لقی
ى أساس     administrative vs. technical اإلداریة مقابل التقنیة وأیضا وم عل ي تق  والت

  . (Gatignon et al., 2002; Lee, 2011) الھدف من تبنى االبتكار

دد    ا ح ار المنتجات     Alegre and colleagues (2006)بینم ة البتك اد مختلف  أبع
م ار : وھ ة االبتك ار Effectiveness of innovationأوًال فعالی ًا أداء االبتك ، وثانی

Innovation performance Tohidi and Jabbari, 2012).(  

ن   ;Reichstein and Salter, 2006; McNally et al., 2010)واتفق كل م
Alahmad, 2016; Roxana and Viorel, 2019)     ار المنتجات صنیف ابتك ى ت  عل

ات   ذري للمنتج ار الج ا االبتك دین ھم الل بع ن خ  Radical Product Innovationم
ار اإلضافي للمنتجات     د   Incremental Product Innovationواالبتك ، وسوف یعتم

ار     ھذا البحث على  وم األشمل البتك دم المفھ  تلك األبعاد حیث تعتبر األكثر استخدامًا كما تق
ي            داع ف ى اإلب ي المنتجات باإلضافة إل دث ف ي تح رات الت المنتجات والذي یشیر إلى التغی

ق       ي  . منتجات جدیدة، فضًال عن حداثة ھذا المقیاس، ومالئمة تلك األبعاد لمجال التطبی والت
  :و التاليیمكن تناولھما على النح

١- Radical Product Innovation 

صائص        زات أو خ ة ذات ممی ة أو خدم تج أو عملی یتم تعریف ھذا البعد على أنھ من
دة       واًقا جدی ق أس ة وتخل ي األداء أو التكلف رة ف سینات كبی دم تح ي تق سبوقة والت ر م أداء غی

(Roxana and Viorel, 2019).  
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ن               ویعرف االبتكار    ي م دة الت ات الجدی ع التكنولوجی ف م ھ التكیی ضًا بأن ذري أی الج
دمات            رتبط بإدخال منتجات أو خ ار الم و االبتك ل فھ ھ العمی م یدرك ًا ل ق طلب أنھا أن تخل ش
ًا       ستخدمة حالی جدیدة تتضمن تكنولوجیا مختلفة اختالفًا كبیرًا عن المنتجات أو الخدمات الم

)Alahmad, 2016).  

٢- Incremental Product Innovation 

ة          رات طفیف تم إجراء تغی ث ی ادي حی ویشیر االبتكار اإلضافي إلى التقدم التقني الع
ن          ة م في التكنولوجیا القائمة من حیث التصمیم، الوظیفة، السعر، الكمیة، والمیزات الالزم

ة احتیاجات العمال     ز     أجل تطویر منتجات قائمة بالفعل وكذلك تلبی ھ یرك ا أن الیین، كم ء الح
ة        ة الحالی ارات والتقنی ارف والمھ تغالل المع ز واس یع وتعزی ى توس  ,Alahmad)عل

2016; Roxana and Viorel, 2019).  

ار     د االبتك ین ُیع ي ح ة ف یع للمعرف افي توس ار اإلض ر االبتك ول یعتب ة الق وخالص
  . الجذري تدمیرًا للجدارة والمعرفة السابقة

 

   . أ

ار          ي االبتك املین ف شاركة الع ى م تعتبر القیادة واحدة من أھم العوامل التي تؤثر عل
ل             تراتیجیة والھیك ة واالس ل الثقاف ة مث صائص التنظیمی ى الخ ط عل ألن القادة ال یؤثرون فق

ك،      وأنظمة المكافأة والموارد، ولكن أیًضا   ى ذل ین وعالوة عل دى المرؤوس تحفیز اإلبداع ل
ن                    داعي م ادة األداء اإلب ار وزی داع واالبتك ة اإلب ة داعم ق بیئ ي خل ساعدة ف یمكن للقادة الم

  .(Jung et al., 2003)خالل التعویضات والسیاسات األخرى المتعلقة بالموارد 

س    دد الرئی ي   كما تالحقت الدراسات التي أثبتت أن القیادة ھي المح ات لتبن ي للمنظم
ن        ل م د توصل ك ار بنجاح، فق ة    Chang et al. (2018) االبتك ادة التحویلی ى أن القی إل

ل        ات، ولع ا ترتبط بعالقة إیجابیة باالبتكار التنظیمي بما في ذلك ابتكار المنتجات والعملی  م
شطة الم         ي األن ة الموظفین لالنخراط ف ن دافعی د م رة  یفسر ذلك أن القیادة التحویلیة تزی بتك

ة                اء الثق ى بن ًضا عل ساعدھم أی ل ی سب ب ھ فح ھ موظفی د التحویلي بتوجی وم القائ حیث ال یق
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زامھم           ة وتطویر الت صالح الذاتی ن أجل تجاوز الم امھم م بالنفس واحترام الذات وكذلك إلھ
اس         ون بحم ل الموظف الي یعم ل وبالت بأھداف المنظمة ورسالتھا ورؤیتھا على المدى الطوی

  .)(Chang et al., 2018 یة االبتكار من خالل إبداعھم الخاصلدعم استراتیج

ي      ار ف ة االبتك شر ثقاف ع ن ة م ة إیجابی ة بعالق ادة التحویلی اد القی رتبط أبع ضًا ت وأی
ل    شركات وتفعی املین ال ع         الع ف م ي تتكی ل الت ركات الموبای ى ش ق عل م التطبی ا وت  لھ
    (Carreiro and Oliveira, 2019) التكنولوجیا الجدیدة

ر مباشرة عن             ة غی ات بطریق وتؤثر القیادة التحویلیة على أداء االبتكار في المنظم
ساعد الموظفین            تباقي ی ورد اس ة م طریق المناخ اإلیجابي للمعرفة، جوانب القیادة التحویلی
شر           ابي لن اخ اإلیج ن المن لتحقیق االبتكار في األداء حیث تعزز سلوكیات القائد التحویلي م

شاركة المعرف  ل      وم دات العم ة وح ار لكاف ق االبتك ى تحقی ؤدى إل دورھا ت ي ب ة والت
(Sheehan et al., 2020)   .  

H1 :یوجد إرتباط معنوي بین أبعاد القیادة التحویلیة وأبعاد إبتكار المنتجات  

  . ب 

د ال  ة للقائ صائص الكاریزمی ى الخ الي إل أثیر المث شیر الت ة ی صدر للثق ھ م ي تجعل ت

ات               وق التوقع م یف ل أدائھ الي یجع ین وبالت ل المرؤوس ن قب واالحترام ونموذجًا ُیحتذى بھ م

أثیر        ة الت ادة التحویلی ستخدم القی ري ت ارة آخ ة، وبعب الة المنظم ق رس دیًا لتحقی ر تح وأكث

شكل غی        صرف ب ى الت شجیعھم عل ر المثالي من أجل تعزیز أنشطة موظفیھا االبتكاریة، وت

دي أو خالق    Carson, 2011;  Manshadi et al., 2014; Kukandeh and) تقلی

Del, 2015)   

د        ك القائ ستخدم ذل دما ی ھ فعن ذى ب وذج ُیحت ویلي نم د التح ره أن القائ م ذك ا ت وكم

ث             سلوكیات، حی ك ال اة تل ر عرضة لمحاك ین أكث ون المرؤوس ابتكارات عالیة المخاطر یك

اد  (Ngugen and Mohamed, 2010)أكدت دراسة   أن التأثیر المثالي یعتبر أقوى أبع
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ة       ق المعرف ي خل ة وف ات إدارة المعرف ق ممارس ي تطبی ًا ف أثیرًا إیجابی ة ت ادة التحویلی القی

  .التنظیمیة والعقلیة اإلداریة التي تشجع تدفق المعارف داخل المنظمة

یض توصل    ى النق ؤثر س  Alahmad (2016) وعل الي ی أثیر المث ى أن الت لبیًا  إل

سھم             ث ی شركات، حی ي ال الي ف أثیر المث ة الت على ابتكار المنتجات، وذلك على الرغم أھمی

ھ           في تعظیم قیمة ورسالة ورؤیة الموظفین، ویضمن عالوة على ذلك، أن یقوم القائد بتوجی

ذي        ة وال ات الجذری ار المنتج الل ابتك ن خ اطرة م ذ روح المخ تمرار آلخ وظفین بإس الم

وجي  یتطلب تغییرًا شام ل     (Alahmad, 2016)ًال في االتجاه التكنول ین توصل ك ي ح ، ف

ة  Sheehan et al.,( 2020)من   إلى أن التأثیر المثالي كجز ال یتجزأ من القیادة التحویلی

  .لھ دور ھام في التأثیر على ابتكار الموظفین عن طریق التفكیر الجماعي في االبتكار

H2/1 :الى على إبتكار المنتجاتیوجد تأثیر إیجابى للتأثیر المث.  

  . ت 

ین      ي المرؤوس ار ف ویشیر الحفز الفكري إلى قدرة القائد على تحفیز اإلبداع واالبتك

شكالت          ي الم ر ف عن طریق تشجیعھم إلعادة التفكیر حول معتقداتھم الخاصة وإعادة التفكی

ساسھم      وابتكار حلول جدیدة لھا باإلضافة إ    ز إح سؤولیة وتعزی ل الم ى تحم لى تشجیعھم عل

داعي           دي واإلب ر النق ن التفكی د م م مزی ن ث تقاللیة وم ذات واالس  ,.Manshadi et al)بال

2014)  

ة             ین بعالق دى المرؤوس ویرتبط الحفز الفكري من خالل استثارة التفكیر اإلبداعي ل

ة    األفكار االبتكاریة أي أن الحفز الفكري  بتولیدإیجابیة   ادة التحویلی كجزء ال یتجزأ عن القی

  .(Jung et al., 2008)یسھل اإلبداع والذي ُیعد أساس االبتكار التنظیمي 

درة         أیضًاواتفقت   ز الفكري والق  العدید من الدراسات في العالقة اإلیجابیة بین الحف

داعي      ر اإلب ار والتفكی ى االبتك ت    (Bass, 1985; Chen et al., 2012)عل ا بین  ، كم

ة       (Nemanich and Vera, 2008)دراسة   ق ثقاف ًا بخل رتبط إیجابی ز الفكري ی  أن الحف
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رار      ( التعلم   خاصًة  ) األمان النفسي، االنفتاح حول اآلراء المختلفة والمشاركة في صنع الق

ستمر             التعلم الم ار المنتجات، ف ي تعزز ابتك ة والت فیما یتعلق باالنفتاح حول اآلراء المختلف

ن المعر    ار             یعزز م م ابتك ن ث ة وم ة والتكنولوجی الیب التقنی د األس الي تجدی دة وبالت ة الجدی ف

  .المنتجات

ا  لتكم ة توص ًا  (Alahmad, 2016) دراس ؤثر إیجابی ري ی ز الفك ى ان الحف  إل

  .على ابتكار المنتجات بمختلف أنواعھا سواء الجذریة أو اإلضافیة

H2/2 :لمنتجاتیوجد تأثیر إیجابى للحفز الفكرى على إبتكار ا.  

  . ث 

ن          وي م افز المعن تشیر الدافعیة الملھمة إلى سلوكیات القائد التحویلي التي تدعم الح

م           د الملھ ى األداء فالقائ ابي عل أثیر اإلیج ة للت ر والعاطف ك الفك ى تحری ھ عل الل قدرت خ

ا  اؤل والحم ن التف د م ھ بمزی صال رؤیت ستطیع إی وعي  ی ادة ال وز لزی ستخدم الرم ا ی س كم

  .(Bass and Riggio, 2006) باألھداف المطلوبة

ن     ل م ق ك ة    ) Brown, 2007; Carson, 2011(واتف ة الملھم ى أن الدافعی عل

دث             ز والتح ذاب ومحف شكل ج ین ب ة للمرؤوس ي شرح الرؤی تعبر عن درجة نجاح القائد ف

الي          ستقبلیة وبالت ا       بشكل متفائل عن األھداف الم ات، كم ى أداء المنظم أثیر اإلیجابي عل الت

ى             د التحویلي عل درة القائ ر ق ا تظھ ات وھن ار المنظم أن الرؤیة الواضحة تساعد على ابتك

د       دل مزی إلھام المرؤوسین وتشجیعھم على االبتكار وبالتالي تنمیة الدوافع لدى مرؤوسیھ لب

  .من الجھد

ـ  ا لــ ي، (ووفق ري والمغرب سعى الق) ٢٠١٢العنق افز  ی م الح ى دع ویلي إل د التح ائ

ي          صاالت والت ة واالت داف التنظیمی املین لألھ اء الع اء انتم الل بن املین من خ وي للع المعن

ة     ة المنظم اه ثقاف املین تج ین الع یم ب یل الق ي تأص ساھمة ف افي للم اق ثق اط ومیث ر رب تعتب
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ن  ار م ر لالبتك ة أكب ى فرص ذي یعط اعي وال ل الجم ر العم اؤل عب اس والتف ل والحم  العم

  .الفردي

ار      أنواع ابتك ة ب ادة التحویلی ن القی زأ ع زء ال یتج ة كج ة الملھم رتبط الدافعی وت

المنتجات سواء ابتكار المنتجات الجذري أو اإلضافي، فالرؤیة الواضحة تعطي للموظفین          

ل          ى نق ة باإلضافة إل سین المنتجات الحالی التوجیھ نحو تطویر منتجات جدیدة بنجاح أو تح

ار المنتجات        المعرفة ا  لتي یوفرھا القائد التحویلي من خالل الدافعیة الملھمة تؤثر على ابتك

، كما توصلت دراسة  (Chen et al., 2012)اإلضافیة وتلبیة احتیاجات العمالء الحالیین 

(Alahmad, 2016)    ار المنتجات ى ابتك سواء  (  إلى أن الدافعیة الملھمة یؤثر إیجابیًا عل

  ).ذریة وابتكار المنتجات اإلضافیةابتكار المنتجات الج

H2/3 :یوجد تأثیر إیجابى للدافعیة الملھمة على إبتكار المنتجات.  

  . ج 

ذي      Rafferty and Griffin (2004)یرى  ل ال ر العام ردي یعتب ام الف  أن االھتم

ي      رى وف ادات األخ ن القی ة ع ادة التحویلی ز القی ى    یمی احثین عل ز الب رة رك ة األخی اآلون

د   ام القائ ن اھتم ر ع ي تعب ة والت ادة الداعم و القی ستقل وھ ادي م نمط قی ردي ك ام الف االھتم

ة     ف بالطریق ل موظ ع ك ل م نھم والتعام ة بی روق الفردی یھ وإدراك الف صي بمرؤوس الشخ

و والتطور و     ر   التي تناسبھ والعمل على تدریبھم وإرشادھم لتحقیق مزید من النم ذي یظھ ال

ار       داعم لالبتك اخ ال ة المن ل تھیئ  ,Rafferty and Griffin)من خالل سلوكیات القائد مث

2004).  

اخ           وفیر المن ردي وت ام الف ین االھتم ة ب وتنوعت الدراسات المختلفة في وجود عالق

م         د التحویلي كمعل اإلیجابي ورضا العاملین والتزامھم نحو تنفیذ أھداف المنظمة فعمل القائ

اري             ومو لوكھم االبتك سین س وظیفي وتح ادة رضائھم ال ى زی ًا عل ؤثر إیجابی درب ی جھ وم

(Camps and Rodriguez, 2010; Nguyen and Mohamed, 2010 )  
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ل  ث توص ردي ) Camps and Rodriguez, 2010(حی ام الف ى أن االھتم إل

ادة   یؤثر تأثیر غیر مباشر على األداء من خالل توسیط التعلم التنظیمي في العال      ین القی قة ب

ة واألداء  ة . التحویلی دت دراس ا وج أن ) Nguyen and Mohamed, 2010(كم

ي            ة ف ة المتمثل اد إدارة المعرف ى أبع ًا عل أثیرًا إیجابی ھ ت ردي ل ام الف ة،   (االھتم ادل المعرف تب

ة    ) المعرفة االجتماعیة، المعرفة الداخلیة    ة التنظیمی وأضاف الباحثان عدم وجود دور للثقاف

ات إدارة     كمتغ ة وممارس ادة التحویلی لوكیات القی ین س ة ب ة العالق ي طبیع یط ف ر وس ی

ة    لت دراس ا توص ة، كم ؤثر   (Alahmad, 2016)المعرف اآلخرین ی ام ب ى أن االھتم  إل

  .إیجابیًا على ابتكار المنتجات الجذریة بینما یؤثر سلبیًا على ابتكار المنتجات اإلضافیة

H2/4 :ام الفردى على إبتكار المنتجاتیوجد تأثیر إیجابى لإلھتم.  

  :ویوضح الشكل التالي تصور للعالقة المتوقعة بین متغیرات الدراسة كاآلتي

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  النموذج المقترح للبحث )١(شكل رقم 
  

  .من إعداد الباحثة اعتمادًا على الدراسات السابقة: المصدر

  

   التحويليةالقيادة
   المثالىالتأثير
   الفكرىالحفز
   الملهمةالدافعية
  لفرديا اإلهتمام

 

   المنتجاتابتكار
   الجذرىاإلبتكار
  اإلضافىاإلبتكار
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المستوى فعلى ، تویین العلمي والتطبیقيتظھر أھمیة ھذه الدراسة على المس
   تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من أھمیة متغیراتھا فمن خالل االطالع العلمي

 تتمثل األھمیة العلمیة لھذه الدراسة ،على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث
   في حداثة ھذا الموضوع، وأنھ یتناول مفھوم من المفاھیم الحدیثة في أدبیات

التسویق والموارد البشریة معًا والذي یتمثل في ابتكار المنتجات والقیادة التحویلیة، 
باإلضافة إلى محاولة ھذا البحث تعمیق الفھم والدرایة لموضوع ابتكار المنتجات وجذب 
االنتباه لدور القیادة التحویلیة في بناء المناخ التنظیمي اإلیجابي لتعزیز عملیات ابتكار 

 من خالل سلوكیات القائد التحویلي وتشجیعھ للمرؤوسین وتعزیز ثقتھم بذاتھم المنتجات
في (وھو مالم تتطرق لھ الدراسات العربیة ، فضًال عن استثارة فكرھم لألفكار الجدیدة

ومن ثم فٍانھ یمكن القول بأن ھناك فجوة بحثیة تساھم الدراسة في ) حدود علم الباحثتان
  .تغطیتھا

 لھذه الدراسة، تنبع من أھمیة وحدات البحوث ھمیة التطبیقیةباألوفیما یتعلق 
والتطویر بشركات األدویة محل الدراسة في التأثیر على خدمات الصحة العامة للمجتمع، 
وتتمیز شركات األدویة بكونھا مجال خصب لالبتكار، باإلضافة إلى طبیعة العمل في 

د من فرص اإلبداع واالبتكار والتعلم مجال صناعة األدویة متجدد ومتنوع مما یتیح المزی
الدور  وكذلك أھمیة المستمر مما جعل ھذه الشركات مناخ مالئم لموضوع الدراسة،

الحیوي الذي یمكن أن تلعبھ القیادة التحویلیة في شركات األدویة والمتمثل على سبیل 
ستمر، توجیھ تشجیع العاملین للتعلم المستمر من خالل نشر ثقافة التعلم الم(المثال في 

المرؤوسین وتحفیزھم وتنمیة قدراتھم، منح حریة أوسع للعاملین، االتصال الفعال مع 
المرؤوسین لتنمیة الحوار بینھم وجعل المعلومات متاحة للجمیع في الوقت المناسب، دعم 

  ).األفكار االبتكاریة والتشجیع المستمر للتجریب
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التطبیقي، ویمكن  والجانب األكادیمي الجانب  ھماجانبین في ةالدراس مشكلة تتمثل
  :یلي عرضھما كما

١(  : 

یتمثل في الفجوة البحثیة في مجال الدراسة، ولمعرفة ھذه الفجوة قامت الباحثة 
  :باالطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة فوجدا اآلتي

  ات ا ن دراس ر م ت الكثی ة   اھتم ادة التحویلی ین القی ة ب ة العالق ة بدراس ادة التحویلی لقی
داع     ي، اإلب وبعض المتغیرات التنظیمیة مثل سلوك المواطنة التنظیمیة، التعلم التنظیم

 . واالبتكاراإلداري، الرضا الوظیفي واألداء

  ركزت الدراسات الحدیثة على أھمیة االبتكار بصفة عامة في المنظمات للتمیز
زة التنافسیة والنجاح التنظیمي السیما ابتكار المنتجات ودوره في تحقیق وتحقیق المی

 .رضا العمالء والحفاظ على والئھم

  تنوعت الدراسات في دراسة العالقة بین القیادة التحویلیة والمناخ االبتكاري في
المنظمات ولم تعثر الباحثة إال على دراسة أجنبیة واحدة فقط تناولت العالقة بین 

 القیادة التحویلیة ومكونات ابتكار المنتجات وكان مجال التطبیق شركات أبعاد
 .الخدمات والتصنیع بالوالیات المتحدة

  التي تناولت مجال األدویة ) في حدود علم الباحثة(ندرة الدراسات العربیة واألجنبیة
 .في العالقة بین القیادة التحویلیة وابتكار المنتجات

٢(  

  :ذه الدراسة إلى االجابة على التساؤالت الرئیسیة التالیة لتغطیھ الفجوة البحثیةتسعى ھ

معنویة بین أبعاد القیادة التحویلیة وأبعاد ابتكار ھل توجد عالقة ارتباط  )١
 المنتجات؟ وما ھي طبیعة العالقة إن وجدت؟
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ت؟ وما ھل یوجد تأثیر معنوي ألبعاد القیادة التحویلیة على أبعاد ابتكار المنتجا )٢
 نوع ھذا التأثیر إن وجد؟

 ما ھو أكثر أبعاد القیادة التحویلیة تأثیرًا على ابتكار المنتجات؟ )٣

ھل یوجد اختالف معنوي بین شركات األدویة محل الدراسة فیما یتعلق بمستوى  )٤
  أبعاد ابتكار المنتجات؟توافر أبعاد القیادة التحویلیة و

 

  : إلى تحقیق األھداف التالیةتسعى ھذه الدراسة

 .تحدید طبیعة عالقة االرتباط بین أبعاد القیادة التحویلیة وأبعاد ابتكار المنتجات )١

 .قیاس تأثیر أبعاد القیادة التحویلیة على أبعاد ابتكار المنتجات )٢

 .التعرف على أكثر أبعاد القیادة التحویلیة تأثیرًا على ابتكار المنتجات )٣

اختالف معنوي بین شركات األدویة محل الدراسة فیما یتعلق تحدید ما إذا ھناك  )٤
 .بمستوى توافر أبعاد القیادة التحویلیة وأبعاد ابتكار المنتجات

 

  : الدراسة، قامت الباحثة بصیاغة الفروض التالیةألھدافتحقیقًا 

  . المنتجات یوجد ارتباط معنوي بین أبعاد القیادة التحویلیة وأبعاد ابتكار - ١

التأثیر المثالي، الدافعیة الملھمة، (یوجد تأثیر معنوي ألبعاد القیادة التحویلیة  - ٢
على أبعاد ابتكار المنتجات، وینبثق عن ھذا ) الحفز الفكري، واالھتمام الفردي

 : الفرض الفروض الفرعیة اآلتیة

 . المنتجات الجذریةیوجد تأثیر معنوي ألبعاد القیادة التحویلیة على ابتكار) ٢/١      (

یوجد تأثیر معنوي ألبعاد القیادة التحویلیة على ابتكار المنتجات ) ٢/٢(
  .اإلضافیة
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ال توجد فروق معنویة بین آراء عینة الدراسة فیما یتعلق بالقیادة التحویلیة وفقًا  - ٣
 ).القاھرة لألدویة، واإلسكندریة لألدویة، والنیل لألدویة(لشركات األدویة 

وق معنویة بین آراء عینة الدراسة فیما یتعلق بابتكار المنتجات وفقًا ال توجد فر - ٤
 ).القاھرة لألدویة، واإلسكندریة لألدویة، والنیل لألدویة(لشركات األدویة 

 

  :تتمثل حدود البحث في اآلتي

 تتم ھذه الدراسة فقط من وجھة نظر القائمین على شركات األدویة :حدود بشریة )١
 .محل الدراسة أما وجھة نظر عمالء شركات األدویة فتقع خارج نطاق الدراسة

 تم تجمیع بیانات ھذا البحث خالل شھري ینایر وفبرایر لعام :حدود زمنیة )٢
٢٠٢٠. 

 

  . أ 

 من وقد تم الحصول علیھا إلثراء الجانب النظري للبحث: البیانات الثانویة
خالل االطالع على األبحاث والرسائل األجنبیة والعربیة والتي تناولت موضوع الدراسة 

  .والمتغیرات المتعلقة بھا

وتتمثل في البیانات التي تم تجمیعھا من العاملین بشركات : البیانات األولیة
األدویة محل الدراسة وتفریغھا وتحلیلھا بما ُیمكن من اختبار صحة أو خطأ فروض 

   .دراسة والتوصل إلى النتائجال

  . ب 

١(  

ي        ذا الدراسة ف اھرة          یتمثل مجتمع ھ ة، والق ل لألدوی شركات النی املین ب ع الع  جمی
م      ة وت صر العربی ة م تثمار بجمھوری وزارة االس ة ل ة التابع كندریة لألدوی ة، واإلس لألدوی
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ر     ارھم األكث شركات باعتب ك ال ى تل اد عل اع     االعتم صریة للقط ة الم وق األدوی ي س وًا ف  نم
صریة   ة الم ي البورص شركات ف ك ال ھم تل ن أس ضًال ع ام ف الع

)/com.alborsaanews://https  ن   ،)٢٠١٩ تاریخ االطالع شھر نوفمبر لعام ك م  وذل
ام    شركة وفقا لدلیل الوحدات االقتصادیة التابعة لل    ١٢أصل   ال الع قطاع العام وقطاع األعم

  .٢٠١٩الصادر عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة لعام 

٢(  

ث    ع البح ة لمجتم ة الممثل م العین د حج م تحدی دده (ت الغ ع ف٦٨٥٧الب د ) موظ عن
ة  ستوى ثق اري   %٩٥م أ معی دود خط ي ح ة، وف وث العلمی ي البح ائع ف ستوى ش و م ، وھ

أ مق    %٥ دود خط ضًا ح ي أی ة ، وھ سمى    . بول امج ی تخدام برن  Sample Sizeوباس
Calculator      غ ة وبل م العین ى حج ل إل م التوص ردة٣٤٩، ت ات    .  مف ع البیان د تجمی وبع

غ    ٢٨٥وفحص االستمارات، تبین أن عدد االستمارات الصحیحة بلغت      سبة تبل تمارة بن  اس
ة  % ٨٢ ي للعین دد الكل ن الع دول  . م ح الج سبة  ) ٢(ویوض ث ون ة البح ع وعین  مجتم

  .االستجابة
  )١(جدول 

  توزیع مجتمع وعینة البحث في المؤسسات محل الدراسة ونسبة االستجابة

 اسم الشركة م
عدد 

 العاملین
النسبة 

% 
عدد مفردات 

 العینة
القوائم 
 الصحیحة

نسبة 
 االستجابة

 %٨٤،٢ ١١٢ ١٣٣ ٣٧،٩١ ٢٦٠٠ القاھرة لألدویة ١
 %٨٩،٠٢ ٧٣ ٨٢ ٢٣،٤٣ ١٦٠٧ اإلسكندریة لألدویة ٢
 %٧٤،٦ ١٠٠ ١٣٤ ٣٨،٦٤ ٢٦٥٠ النیل لألدویة ٣

 %٨٢ ٢٨٥ ٣٤٩ ١٠٠ ٦٨٥٧ اإلجمالي

  .إعداد الباحثة: المصدر

  . ج 

ة       ل الدراس ة مح شركات األدوی ا ب ة وأبعادھ ادة التحویلی ستوي القی یم م م تقی د ت لق
اس     ى مقی اد عل ن   Avolio et al. (1999)باالعتم ارة، ك ٣٩ والمكون م اس     عب م قی ا ت م
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اده من خالل مؤشر      Alahmad, 2016; Kim et) مستوي توافر ابتكار المنتجات بأبع
al., 2012)  عبارات كما ھو موضح في الجدول التالي١٠والمكون من :  

  )٢(جدول رقم 

  متغیرات البحث ومؤشرات قیاسھا
 المقیاس عدد العبارات اسم البعد المتغیرات

 ١٠ التأثیر المثالي
 ١٠ الدافعیة الملھمة
 ١٠ الحفز الفكري

  المتغیر المستقل
 حویلیةالقیادة الت

 ٩ االھتمام الفردي

 
(Avolio et al., 

1999) 

  المتغیر التابع ٥ االبتكار الجذري للمنتجات
 ٥  االبتكار اإلضافي للمنتجات ابتكار المنتجات

(Alahmad, 2016; 
Kim et al., 2012) 

  .ثة اعتمادًا على الدراسات السابقةإعداد الباح: المصدر

 

ستخدمة        ا والم سابق ذكرھ ًا للمؤشرات ال وتتمثل في قائمة استقصاء تم إعدادھا وفق
ى    ن       ٤٩في العدید من الدراسات السابقة، وتشتمل عل ى مجموعة م م عرضھا عل ارة ت  عب
دیلھا     المحكمین في إدارة األعمال بما في ذلك إدارة ا    م تع سویق ث شریة وإدارة الت لموارد الب

  . بناء على المالحظات الواردة

   . ه

١(  

ھ،       االستقصاءللتحقق من صدق قائمة      ن أجل صمیمھا م م ت  في تحقیق الھدف الذي ت
ن أس                صین م ن المخت ى مجموعة م صاء عل وارد  فقد عرض الباحثتان قائمة االستق اتذة الم

ذ            م األخ ث، وت ة البح ى عین ھا عل ل عرض صریة قب ات الم سویق بالجامع شریة والت الب
  .بمالحظاتھم وإجراء بعض التعدیالت حتى ظھرت بشكلھا النھائي

  



 

 ١٨٣  
 

––  

٢(  

رض    ن الغ ر ع صاء للتعبی ة االستق ى قائم اد عل ة االعتم ن إمكانی د م ستخدم للتأك ی
ھ، ح   ن أجل دت م ذي أع ائج     ال ن نت اخ، وم ا لكرونب ات ألف ل الثب ى معام اد عل م االعتم ث ت ی

یم     رات ق ع المتغی ات لجمی صدق والثب امالت ال یم مع ع ق ین أن جمی صائي تب ل اإلح التحلی
  .مقبولة، وبالتالي یمكن االعتماد على القائمة لقیاس ما أعدت من أجلھ

  )٣(جدول 

  نتائج اختبار الصدق والثبات لمتغیرات الدراسة
 معامل الصدق قیمة معامل ألفا بیان

 ٠٫٩٣ ٠٫٨٦ التأثیر المثالي

 ٠٫٩٦ ٠٫٩٢ الدافعیة الملھمة

 ٠٫٩٧ ٠٫٩٣ الحفز الفكري

 ٠٫٩٤ ٠٫٨٩ االھتمام الفردي

 ٠٫٩٥ ٠٫٩٠ االبتكار الجذري للمنتجات

 ٠٫٩٧ ٠٫٩٣ االبتكار اإلضافي للمنتجات

  .ل اإلحصائيإعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحلی: المصدر

 

روض الدراسة            ق ف ي تحق صائیة الت الیب اإلح سوف تعتمد الباحثتان على استخدام األس
  :ومن أھمھا

وع   : بیرسون ارتباط معامل .١ د ن ویستخدم لقیاس العالقة بین متغیرین أو أكثر مع تحدی
 .ل من فروض الدراسةوتم استخدامھ في اختبار الفرض األو .العالقة وقوتھا

دد      .٢ دار المتع ستقلة         : أسلوب تحلیل االنح رات الم ن المتغی دد م ر ع اس أث ستخدم لقی وی
 .ویستخدم الختبار الفرض الثاني. على متغیر تابع

اه   .٣ ة    : one way Anovaاختبار تحلیل التباین أحادي االتج اس معنوی ستخدم لقی وی
 .بار الفرض الثالث والرابعوتم استخدامھ في اخت. الفروق بین أكثر من مجموعة
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ة        وم اإلداری صائیة للعل ة اإلح تخدام الحزم ك باس ل    " SPSS" وذل ات التحلی ي عملی ف
  .تساعد في تحقیق أھداف البحث اإلحصائي، للحصول على نتائج دقیقة وموضوعیة

 

انیة ومناقشة نتائج البحث واختبار فروضھ، فیما یلي تحلیل لبیانات الدراسة المید
وتم تخصیص ھذا الجزء لعرض اإلحصاءات الوصفیة لمتغیرات الدراسة، واختبارات 

  :الفروض، وذلك على النحو التالي

   .أ 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد القیادة ) ٤(یوضح الجدول 
ة وكذلك أبعاد ابتكار المنتجات، ویتضح من الجدول أن التأثیر المثالي حقق أكبر التحویلی

وھذا یشیر إلى شعور المفردات  ) ٠،٧٩( بانحراف معیاري ) ٣،٥١(متوسط حسابي 
بمستوى مرتفع إلى حد ما من وجود قائد یعتبر نموذجًا ُیحتذي بھ ویؤثر بشكل مثالي، 

مما یدل على ) ٠،٨٧(وانحراف معیاري ) ٣،٠٤( بي یلیھ الدافعیة الملھمة بمتوسط حسا
شعور مفردات مجتمع الدراسة بمستویات متوسطة من قدرة القائد على تحریك الفكر 
والعاطفة وخلق الحماس والتحدي لھم، ثم یأتي بعد ذلك الحفز الفكري بمتوسط حسابي 

ارة فكر مما یعني أن سلوكیات القائد الستث) ٠،٩٤(بانحراف معیاري  ) ٢،٣٧(
بانحراف ) ٢،٨٩(مرؤوسیھ تعد منخفضة، وأخیرًا بعد االھتمام الفردي بمتوسط حسابي 

مما یدل على انخفاض شعور مفردات مجتمع البحث باھتمام القائد بھم ) ٠،٨٨(معیاري 
وإدراك الفروق الفردیة بینھم، كما تبین أیضًا أن المتوسط الحسابي البتكار المنتجات 

مما یعنى أن قدرة الشركات محل التطبیق ) ٠،٩٥(انحراف معیاري و) ٢،١٥(الجذریة 
على اإلبداع وطرح منتجات جدیدة لألسواق منخفضة، كما بلغ المتوسط الحسابي البتكار 

مما یعنى أن تعدیل الشركة ) ١،٠٩(وانحراف معیاري ) ٢،٠٩(المنتجات اإلضافیة 
  .لمنتجاتھا یحدث بشكل متوسط

 ابتكار المنتجات في شركات األدویة الحكومیة محل ولعل ما یفسر عدم وجود
التطبیق بشكل كافي وذلك على الرغم من توافر القیادة اإلیجابیة التي یمكنھا التأثیر بشكل 
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مثالي على العاملین وخلق روح الحماس والتحدي لھم وإدراك الفروق الفردیة بین 
ویرھا، ضعف اإلمكانیات المالیة العاملین ولیس فقط لالستفادة من مھارتھم بل أیضًا لتط

الالزمة لدعم البحث العلمي واإلنفاق على وحدات البحوث والتطویر وذلك على النقیض 
من الشركات متعددة الجنسیات مما جعل تطویر منتجات األدویة قاصرًا على تقلید المادة 

 .الفعالة من الدواء الخارجي

  )٤(جدول 

   اإلحصاءات الوصفیة لمتغیرات الدراسة
   )٢٥٨=ن(اإلحصاءات الوصفیة 

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي متغیرات الدراسة

 ٠،٧٩ ٣،٥١ التأثیر المثالي

 ٠،٨٧ ٣،٠٤ الدافعیة الملھمة

 ٠،٩٤ ٢،٣٧ الحفز الفكري

 ٠،٨٨ ٢،٨٩ االھتمام الفردي

 ٠،٩٥ ٢،١٥ االبتكار الجذري للمنتجات

 ١،٠٩ ٢،٠٩ االبتكار اإلضافي للمنتجات

  .إعداد الباحثة من نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر

   .ب 

سیتم في ھذ الجزء اختبار عالقة االرتباط بین أبعاد القیادة التحویلیة وأبعاد ابتكار 
بتكار الجذري المنتجات، وكذلك اختبار تأثیر أبعاد القیادة التحویلیة على كل من اال

ثم اختبار الفروق المعنویة بین آراء عینة ، للمنتجات، واالبتكار اإلضافي للمنتجات
الدراسة وفقًا لشركات األدویة محل الدراسة فیما یتعلق بالقیادة التحویلیة، وابتكار 

 .المنتجات
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جذري عالقة االرتباط بین القیادة التحویلیة وأبعادھا من ناحیة وكل من االبتكار ال )١
 :للمنتجات، واالبتكار اإلضافي للمنتجات من ناحیة أخرى

لقیاس عالقة االرتباط بین متغیرات الدراسة، قامت الباحثتان بصیاغة الفرض   
القیادة  یوجد ارتباط معنوي بین أبعاد : "األول من فروض الدراسة والذي ینص على أنھ

اإلحصائي الذي تم إجرائھ باستخدام وأظھر التحلیل ، "التحویلیة وأبعاد ابتكار المنتجات
  ).٥(معامل ارتباط بیرسون النتائج الخاصة بھذه العالقة كما ھو موضح في جدول 

  )٥(جدول 

  معامالت االرتباط بین متغیرات الدراسة
 االبتكار اإلضافي للمنتجات االبتكار الجذري للمنتجات المتغیرات

 **٠٫٤٩٦ **٠٫٤٥٥ التأثیر المثالي

 **٠٫٧٤١ **٠٫٦٥٢ الدافعیة الملھمة

دة  **٠٫٦٣١ **٠٫٦٩٩ الحفز الفكري
قیا

 ال
عاد

أب
یة

ویل
تح

ال
 

 **٠٫٦٢٨ **٠٫٨١٤ االھتمام الفردي

  ٠٫٠١معنویة عند مستوى ** 

  .إعداد الباحثة من نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر

وي     :یتضح ثبوت صحة الفرض األول  ) ٥(ومن الجدول   اط معن د ارتب ث یوج  حی
ات   إیج  ار المنتج اد ابتك ة وأبع ن ناحی ة م ادة التحویلی اد القی ین أبع ذري (ابي ب ار الج االبتك

ار اإلضافي للمنتجات     ة   ) للمنتجات، واالبتك ستوى معنوی د م دول  ٠،٠١عن ، ویوضح الج
ز الفكري             ة والحف وجود عالقة ارتباط معنویة متوسطة بین التأثیر المثالي والدافعیة الملھم

ردي             وأبعاد ابتكار الم   ام الف ین االھتم ة ب ة مرتفع اط معنوی ة ارتب ار  نتجات ، وعالق واالبتك
ذري للمنتجات   ار     الج ًا باالبتك رات ارتباط ى المتغی ردي أعل ام الف ضح أن االھتم ث یت ، حی

ا      الي، كم أثیر المث رًا الت ة وأخی ة الملھ م الدافعی ري ث ز الفك ھ الحف ات ویلی ذري للمنتج الج
ى المت      ة        یتضح من النتائج أن أعل ي الدافعی ار اإلضافي للمنتجات ھ ًا باالبتك رات ارتباط غی

  .الحفز الفكري ویلیھ االھتمام الفردي وأخیرًا التأثیر المثالي الملھمة ویلیھا
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واتفقت ھذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي أثبتت العالقة اإلیجابیة بین القیادة 
 Chang et)المنتجات بصفة خاصة وابتكار  التحویلیة واالبتكار التنظیمي بصفة عامة

al.,2018; Carreiro and Oliveira, 2019; Sheehan et al., 2020) وقد ،
یرجع ذلك إلى أن القیادة التحویلیة تعتبر نمط قیادي تحث العاملین إلنجاز أكثر ما ھو 
متوقع وتزید من الدافع  لالنخراط في األنشطة المبتكرة حیث ال یقوم القائد التحویلي 
بتوجیھ موظفیھ فحسب بل یساعدھم أیًضا على بناء الثقة بالنفس واحترام وتطویر الذات 

  .وبالتالي یعمل الموظفون بحماس لدعم استراتیجیة االبتكار من خالل إبداعھم الخاص

٢(  

 االبتكار الجذري للمنتجات، قامت الباحثة لتحدید تأثیر أبعاد القیادة التحویلیة على
یوجد تأثیر معنوي : "  الفرض الثاني من فروض الدراسة والذي ینص علىبصیاغة

  ".ألبعاد للقیادة التحویلیة على االبتكار الجذري للمنتجات

قیمة معامالت االنحدار المتعدد المتدرج لتأثیر أبعاد ) ٦( رقم الجدول ویوضح 
  . على االبتكار الجذري للمنتجاتالقیادة التحویلیة

  :یتضح ما یلي) ٦(ومن الجدول 

  وھي ١٥٢،٨المحسوبة للنموذج ) ف(ثبت معنویة النموذج ككل حیث بلغت قیمة ،
 .٠،٠١معنویة عند مستوى 

  بلغ معامل التحدید للنموذج)(R²واتضح أن بعدین إثنین من أبعاد القیادة %٥٤ ،
 التغیر في مستوى االبتكار الجذري من% ٥٤التحویلیة یساھمان في تفسیر

للمنتجات كمتغیر تابع، وأن االھتمام الفردي أھم العناصر المفسرة للتغیر الذي 
من ھذا التغیر ویلیھ الدافعیة الملھمة %) ٥١(یحدث في المتغیر التابع حیث یفسر 

ترجع إلى % ٤٦من ھذا التغیر، في حین أن باقي النسبة وقدرھا %) ٣(حیث تفسر 
 .مل أخرى تمثل قیمة التباین غیر المفسر في المعادلةعوا

  یوجد تأثیر معنوي إیجابي لكل من االھتمام الفردي، والدافعیة الملھمة على االبتكار
في حین ال یوجد تأثیر معنوي لكل . ٠،٠١الجذري للمنتجات عند مستوى معنویة 

نتجات، واتفقت ھذه من التأثیر المثالي، والحفز الفكري على االبتكار الجذري للم
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 Camps and Rodriguez, 2010; Eisenbeib and) النتیجة مع دراسة
Boerner, 2011 )  في التأثیر اإلیجابي لالھتمام الفردي على تحسین السلوك

جزئیُا حیث   (Alahmad, 2016)  االبتكاري، كما اختلفت ھذه الدراسة مع نتائج
لفردي والدافعیة الملھمة والحفز الفكري على اتفقا على وجود تأثیر إیجابي لالھتمام ا

االبتكار الجذري للمنتجات بینما اختلفت في التأثیر السلبي للتأثیر المثالي على 
االبتكار الجذري للمنتجات بینما توصلت ھذه الدراسة إلى عدم وجود تأثیر لكل من 

 . التأثیر المثالي والحفز الفكري

  معامالت االنحدار(B)لبعدى االھتمام الفردي والدافعیة ٠٫٠١ مستوى  معنویة عند
وھذه المعامالت تكشف عن األھمیة النسبیة للمتغیرات المستقلة داخل . الملھمة

، حیث بلغ )االبتكار الجذري للمنتجات(معادلة االنحدار في التنبؤ بالمتغیر التابع 
ارات ، وإش٠٫٢٧ والدافعیة الملھمة ٠٫٤١معامل االنحدار لالھتمام الفردي 

معامالت االنحدار موجبة مما یدل على وجود عالقة تأثیر إیجابیة بین كل من 
االھتمام الفردي والدافعیة الملھمة على االبتكار الجذري للمنتجات، وتبین منھا أن 

 .      المتغیر األكثر تأثیرًا ھو االھتمام الفردي ویلیھ الدافعیة الملھمة

، حیث ثبت ى ثبوت خطأ الفرض الثاني جزئیًاوتخلص الباحثة من ھذه النتائج إل
وجود تأثیر معنوي إیجابي لكل من االھتمام الفردي والدافعیة الملھمة كمتغیرات مستقلة 

كما یخلص الباحثون مما سبق إلى أنھ كلما كانت قیادة . على االبتكار الجذري للمنتجات
اك الفروق الفردیة فیما شركات األدویة موجھة نحو االھتمام الفردي بالمرؤوسین وإدر

بینھم كلما زادت قدرة تلك الشركات على االستفادة من المزایا الخاصة بكل فرد وكذلك 
كلما زادت قدرة القائد على إثارة الحماس بین المرؤوسین أدى إلى تحسین المناخ اإلبداع 

 العاملین، واالستثارة الفكریة لدى العاملین وبالتالي زیادة مستوى ابتكار المنتجات لدى
في حین لم یثبت وجود تأثیر لكل من التأثیر المثالي والحفز الفكري على االبتكار الجذري 
للمنتجات لدى العاملین بشركات األدویة محل التطبیق نظرًا العتمادھم بشكل أساسي في 
تطویر قدراتھم على رغبتھم للتعلم الذاتي أكثر من اعتمادھم على وجود قائد قد یحاول 

  .سیطرتھ علیھمفرض 
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  )٦(جدول 

   نتائج تحلیل تأثیر أبعاد القیادة التحویلیة على االبتكار الجذري للمنتجات
 االبتكار الجذري للمنتجات: المتغیر التابع

 المتغیرات المستقلة
 R2 (Beta) معامل االنحدار

 - - التأثیر المثالي

 ٠٫٣  **٠٫٢٧ الدافعیة الملھمة

 - - الحفز الفكري

 ٠٫٥١  **٠٫٤١ ھتمام الفردياال

  (**) ٠٫٠١معنویة عند مستوى 

  معامل التحدیدR Square = ٠٫٥٤ 

  ٠٫٠١معنویة عند مستوى  (١٥٢٫٨= لمعنویة نموذج االنحدار ) ف(قیمة( 

  جمیع معامالت االنحدار(B) ٠٫٠١عند مستوى  معنویة 

  .إعداد الباحثة من نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر

٣(  

لتحدید تأثیر أبعاد القیادة التحویلیة على االبتكار اإلضافي للمنتجات، قامت الباحثة 
یوجد تأثیر معنوي : " من فروض الدراسة والذي ینص على) ٢/٢(بصیاغة الفرض 

) ٧(، ویوضح الجدول رقم "ألبعاد القیادة التحویلیة على االبتكار اإلضافي للمنتجات
قیمة معامالت االنحدار المتعدد المتدرج لتأثیر أبعاد القیادة التحویلیة على االبتكار 

  .اإلضافي للمنتجات

  :یتضح ما یلي) ٧(ومن الجدول 

  ١٠٩٫٧٣٤المحسوبة للنموذج ) ف(ثبت معنویة النموذج ككل حیث بلغت قیمة ،
 .٠٫٠١وھي معنویة عند مستوى 

 للنموذج، واتضح أن متغیرین إثنین من أبعاد القیادة % ٤٦لتحدید بلغ معامل ا
من التغیر في مستوى االبتكار اإلضافي % ٤٦التحویلیة تساھم في تفسیر
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للمنتجات، مع اإلشارة إلى أن الدافعیة الملھمة أھم العناصر المفسرة للتغیر الذي 
یھ االھتمام من ھذا التغیر ویل%) ٤١(یحدث في المتغیر التابع حیث تفسر 

من ھذا التغیر، في حین أن باقي النسبة وقدرھا %) ٥(الفردي حیث یفسر 
 . ترجع إلى عوامل أخرى وھي قیمة التباین غیر المفسر في المعادلة% ٥٤

 على االھتمام الفردي یوجد تأثیر معنوي إیجابي لكل من الدافعیة الملھمة، و
في حین ال یوجد تأثیر . ٠٫٠١االبتكار اإلضافي للمنتجات عند مستوى معنویة 

 على االبتكار اإلضافي معنوي لكل من التأثیر المثالي، والحفز الفكري
 .للمنتجات

  أن معامالت االنحدار(B) لبعدي الدافعیة الملھمة، ٠٫٠١ معنویة عند مستوى 
وھذه المعامالت تكشف عن األھمیة النسبیة للمتغیرات . واالھتمام الفردي

دلة االنحدار في التنبؤ بالمتغیر التابع، حیث بلغ معامل المستقلة داخل معا
إشارات معامالت و، ٠٫٣٤ واالھتمام الفردي ٠٫٣٩االنحدار للدافعیة الملھمة 

االنحدار موجبة مما یدل على وجود عالقة تأثیر إیجابیة بین كل من االھتمام 
المتغیر منھا أن الفردي والدافعیة الملھمة على االبتكار اإلضافي للمنتجات وتبین 

     .األكثر تأثیرًا ھو الدافعیة الملھمة ویلیھ االھتمام الفردي

، حیث ثبت جزئیًا) ٢/٢(ثبوت خطأ الفرض وتخلص الباحثة من ھذه النتائج إلى 
على االبتكار االھتمام الفردي والدافعیة الملھمة وجود تأثیر معنوي إیجابي لكل من 

 سبق إلى أنھ كلما كانت القیادة العلیا لشركات األدویة كما یتضح مما. اإلضافي للمنتجات
على درایة وبحث وتطویر ببیئتھا الخارجیة والداخلیة، كلما أدى إلى تحسین مستوى 
ابتكار المنتجات وزیادة حصتھا السوقیة، في حین لم یثبت وجود تأثیر لكل من التأثیر 

  .اتاالبتكار اإلضافي للمنتجالمثالي والحفز الفكري على 

كما ترجع الباحثة التأثیر المعنوي اإلیجابي للقیادة التحویلیة على أبعاد ابتكار 
المنتجات إلى أن اھتمام شركات األدویة محل الدراسة بالتركیز على جوانب القوة لدى 
العاملین باإلضافة إلى التشجیع المستمر لھم ورسم رؤیة مستقبلیة مقنعة، وكذلك ثقتھم في 

 األھداف في المستقبل، یؤدي إلى تحسین مستوى توفیر فرص التعلم موظفیھم إلنجاز
  .المستمر، وزیادة قدرتھم على التفكیر بشكل إبداعي وبالتالي االبتكار في منتجات األدویة
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  )٧(جدول 

  نتائج تحلیل تأثیر أبعاد القیادة التحویلیة على االبتكار اإلضافي للمنتجات
 المتغیرات المستقلة ربط المنظمة ببیئتھا: بعالمتغیر التا

 R2 (Beta)معامل االنحدار 
 - - التأثیر المثالي
 ٠٫٤١  **٠٫٣٩ الدافعیة الملھمة

 - - الحفز الفكر

 ٠٫٠٥  **٠٫٣٤ االھتمام الفردي

  (**) ٠٫٠١معنویة عند مستوى 
  معامل التحدیدR Square = ٠٫٤٦ 
  ٠٫٠١ة عند مستوى معنوی (١٠٩٫٧٣٤= لمعنویة نموذج االنحدار ) ف(قیمة( 
  جمیع معامالت االنحدار(B) ٠٫٠١عند مستوى  معنویة 

  .إعداد الباحثة من نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر

ال توجد فروق معنویة بین آراء عینة الدراسة وفقًا لشركات األدویة محل الدراسة           )٤
 .فیما یتعلق بمستوى القیادة التحویلیة بتلك الشركات

قامت الباحثتان بصیاغة الفرض الثالث من فروض الدراسة روق، ولتحدید ھذه الف
توجد فروق معنویة بین المؤسسات الصحفیة محل الدراسة  ال: والذي ینص على أنھ

  .فیما یتعلق بمستوى توافر أبعاد القیادة التحویلیة

والختبار ھذا الفرض، قامت الباحثتان باستخدام اختبار تحلیل التباین أحادي 
، وأظھر التحلیل اإلحصائي النتائج الخاصة بھذا الفرض (one way Anova)االتجاه 

  ).٨(كما ھو موضح في جدول 

عدم وجود فروق معنویة بین آراء العاملین في شركات ) ٨(ویتضح من الجدول 
لجمیع ) القاھرة لألدویة، واإلسكندریة لألدویة، والنیل لألدویة(األدویة محل الدراسة 

 أي أنھ ال توجد فروق معنویة في أراء العاملین لكل من التأثیر المثالي .متغیرات الدراسة
والدافعیة الملھمة والحفز الفكري واالھتمام الفردي، وھذا یعنى توافر أبعاد القیادة 

ویتضح من . التحویلیة بشكل متقارب وبدرجة متوسطة في الشركات الثالثة محل الدراسة
  .الثالثالنتائج السابقة ثبوت صحة الفرض 
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  )٨(جدول 

  نتائج اختبار الفروق بین آراء عینة الدراسة حول القیادة التحویلیة 
  بین الشركات محل الدراسة

 قیمة الوسط الحسابي لشركات األدویة اختبار تحلیل التباین
أبعاد القیادة 

 المعنویة  F Sig التحویلیة
القاھرة 
 لألدویة

اإلسكندریة 
 لألدویة

 النیل لألدویة

 3,38 3,52 3,59 غیر معنوي 205, 1,59 ثیر المثاليالتأ

 3,35  3,47  3,48 غیر معنوي  592,  526, الدافعیة الملھمة

 3,37 3,34 3,39 غیر معنوي 942, 059, الحفز الفكري

 2,97 2,81 2,90 غیر معنوي 553, 593, االھتمام الفردي

  .إعداد الباحثة من نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر

  %٥ي عند مستوى معنویة معنو*

ال توجد فروق معنویة بین آراء عینة الدراسة وفقًا لشركات األدویة محل الدراسة  )٥
 .فیما یتعلق باالبتكار الجذري للمنتجات واالبتكار اإلضافي للمنتجات

قامت الباحثتان بصیاغة الفرض الرابع من فروض الدراسة ولتحدید ھذه الفروق، 
وجد فروق معنویة بین شركات األدویة محل الدراسة فیما ت ال: والذي ینص على أنھ

  .یتعلق باالبتكار الجذري للمنتجات، واالبتكار اإلضافي للمنتجات

والختبار ھذا الفرض، قامت الباحثة باستخدام اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه 
)one way Anova(ما ھو ، وأظھر التحلیل اإلحصائي النتائج الخاصة بھذا الفرض ك

، والذي یوضح وجود فروق معنویة بین آراء العاملین في شركات )٩(موضح في جدول 
حول توفیر ) القاھرة لألدویة، واإلسكندریة لألدویة، والنیل لألدویة(األدویة محل الدراسة 

أي أنھ توجد فروق معنویة في أراء العاملین في تلك . االبتكار الجذري للمنتجات
ار الجذري للمنتجات حیث یتوافر بصورة أكبر في شركة النیل الشركات حول االبتك

  .لألدویة یلیھا مؤسسة القاھرة لألدویة ثم اإلسكندریة لألدویة
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كما یتضح عدم وجود فروق بین آراء مفردات الدراسة في شركات األدویة محل  
ملین في الدراسة االبتكار اإلضافي للمنتجات أي أنھ ال توجد فروق معنویة في أراء العا

تلك الشركات حول االبتكار اإلضافي للمنتجات، وھذا یعنى أن مستوى التعدیالت 
المبتكرة على األدویة التي تقوم بھا الشركات محل الدراسة تتم بصورة متقاربة وبدرجة 

  .وبناًء علیھ یتم ثبوت خطأ الفرض الرابع جزئیًا. متوسطة

  )٩(جدول 

 الدراسة حول االبتكار الجذري للمنتجات واالبتكار نتائج اختبار الفروق بین آراء عینة
  اإلضافي للمنتجات في الشركات محل الدراسة

 قیمة الوسط الحسابي لشركات األدویة اختبار تحلیل التباین
 المتغیرات

F  Sig  القاھرة  المعنویة
  لألدویة

اإلسكندریة 
 لألدویة

النیل 
 لألدویة

االبتكار الجذري 
 2,97 2,10 2,38 معنوي 032, *3,47 للمنتجات

االبتكار اإلضافي 
 2,15 2,05 2,01 غیر معنوي 744, *296, للمنتجات

  .٠٫٠٥معنویة عند مستوى  *

  .إعداد الباحثة من نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر

 

   .أ 

التحویلیة من ناحیة أبعاد ابتكار یوجد ارتباط معنوي إیجابي بین أبعاد القیادة  )١
 .٠٫٠١المنتجات من ناحیة أخرى عند مستوى معنویة 

یوجد تأثیر معنوي إیجابي لكل من االھتمام الفردي والدافعیة الملھمة أبعاد ابتكار  )٢
في حین ال یوجد تأثیر معنوي للتأثیر . ٠٫٠١المنتجات عند مستوى معنویة 

 .المثالي والحفز الفكري
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روق معنویة بین شركات األدویة محل الدراسة فیما یتعلق بأبعاد عدم وجود ف )٣
 .القیادة التحویلیة

فیما یتعلق باالبتكار وجود فروق معنویة بین شركات األدویة محل الدراسة  )٤
الجذري للمنتجات، بینما ال یوجد فروق معنویة بین شركات األدویة محل الدراسة 

 .فیما یتعلق باالبتكار اإلضافي للمنتجات

   .ب 

 قامت الباحثة في ضوء النتائج السابقة بوضع مجموعة من التوصیات التي من 
الممكن أن تسھم في تسلیط الضوء على أھمیة القائد التحویلي ودوره في بناء المناخ 
اإلبداعي وقدرتھ على تحسین عملیة التعلم التنظیمي المستمر بشركات األدویة وبالتالي 

قدیم منتجات متمیزة ومبتكرة وبالتالي زیادة مبیعاتھا والمنافسة في السوق زیادة قدرتھا ت
 :الداخلي والعالمي، لذلك یجب على ھذه الشركات القیام بما یلي

       م ى فھ  ضرورة تدریب المدیرین في شركات األدویة الحكومیة محل الدراسة عل
ع ال  ي الواق تھا ف ة ممارس ة وكیفی ادة التحویلی اد القی ة وأبع ق طبیع ن طری ي ع عمل

ي      ة الت نھم بالطریق ل م ع ك ل م املین والتعام ة للع ة الفردی ا الخاص أدراك المزای
دي          ق التح یة تخل شركة بطرق حماس داف ال تناسبھ، وكذلك التعبیر عن رؤى وأھ
ؤدى          ا ی تعلم مم ا فرصة لل للعاملین لتحقیقھا باإلضافة إلى مناقشة األخطاء وجعلھ

سات كم ك المؤس سین أداء تل ى تح شكل  إل ار ب ا االبتك دث فیھ ة یح ات إبداعی نظم
 .مستمر

  أظھرت الدراسة وجود تأثیر إیجابي قوى لالھتمام الفردي على ابتكار المنتجات
بمكوناتھ، لذا یجب على المدیرین بھذه الشركات زیادة االھتمام العاملین وإدراك 

وتقدیم الفروق الفردیة بینھم والتعامل مع كًل منھم بالطریقة التي تناسبھ، 
النصائح لتنمیة قدراتھم والتركیز على جوانب القوة لدیھم باإلضافة إلى التشجیع 

  .المستمر لھم
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  كما تبین أیضًا من النتائج وجود تأثیر إیجابي للدافعیة الملھمة على أبعاد ابتكار
المنتجات، لذا یجب على المدیرین تحفیز قدرات العاملین والتحدث أمامھم 

 الشركة وتشجیعھم باستمرار للتفكیر بشكل غیر تقلیدي كما بتفاؤل عن مستقبل
یجب التعبیر عن األھداف بطرق تحقق الحماس والتحدي لھم إلنجاز الغایات 
المطلوبة، ومشاركة العاملین في رسم الرؤیة المستقبلیة، كما یجب على قادة تلك 

یذ المھام الشركات بث الثقة في العاملین ومنح مزید تفویض بعض السلطات لتنف
  .وتحمل المسئولیات

  توفیر المزید من اإلمكانیات المالیة لدعم التعلم والبحث والتطویر ومكافأة
العاملین مقابل تعلمھم، فضًال عن زیادة التفاعل مع البیئة المحیطة لتلبیة 
احتیاجات العمالء، واإلنفاق على تكنولوجیا المعلومات وتشجیع العاملین 

ت من جمیع أنحاء الشركة عند حل المشكالت، وكذلك للحصول على المعلوما
 .حثھم على االھتمام بوجھة نظر العمالء

وتوصي الباحثة بإجراء مزید من البحوث المتعلقة بكل من القیادة التحویلیة وابتكار 
 :المنتجات، والتي یمكن عرضھا فیما یلي

 ادة التحویلیة وابتكار  القیالدور المعدل الستعداد المنظمات للتغییر في العالقة بین
 .المنتجات

 تأثیر القیادة التحویلیة على المناخ الریادي. 

  الدور الوسیط للنجاح التنظیمي في العالقة بین القیادة التحویلیة وابتكار
  .المنتجات

 العالقة بین القیادة الخادمة وابتكار المنتجات. 

 وابتكار المنتجاتتوسیط التعلم التنظیمي في العالقة بین القیادة التحویلیة .  
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، العالقة بین القیادة التحویلیة وسلوكیات المواطنة ٢٠١١شوشة، أمیر على المرسى، 
التنظیمیة دراسة تطبیقیة على العاملین بقطاع البنوك بمحافظة دمیاط، المجلة 
المصریة التجاریة، المجلد الخامس والثالثون، العدد الرابع، كلیة التجارة، جامعة 

  .منصورةال

اح،      د الفت د عب اط   ٢٠١٢العنقري، عبد العزیز بن سلطان، المغربي، عبد الحمی ر األنم ، أث
ة             ة الغربی ي بالمنطق القیادیة على االرتباط الوظیفي لدى العاملین بمصرف الراجح
سادس            د ال ة، المجل صریة للدراسات التجاری بالمملكة العربیة السعودیة، المجلة الم

 .ثالث، كلیة التجارة، جامعة المنصورةوالثالثون، العدد ال

، توسیط القوة التنظیمیة في العالقة بین ٢٠١٠المتولي، محمد محمود عبد اللطیف، 
األنماط القیادیة الحدیثة وااللتزام التنظیمي بالتطبیق على شركات الصناعة 
 التابعة لقطاع األعمال العام بمحافظة الدقھلیة، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة،

  .جامعة المنصورة

ود               د محم ولي، محم سمیع والمت د ال رب عب اد ال سانین، ج نجم، عبد الحكیم أحمد ربیع وح
ف،  د اللطی ى   ٢٠١٠عب التطبیق عل ة ب وة التنظیمی ى الق ة عل ادة التحویلی ر القی ، أث

ة     ة، المجل ة الدقھلی ام بمحافظ ال الع اع األعم ة لقط صناعیة التابع شركات ال ال
ات الت صریة للدراس ة    الم ع، كلی دد الراب ون، الع ع والثالث د الراب ة، المجل جاری

  .٥١٨-٤٨٧التجارة، جامعة المنصورة، ص
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  ملحق البحث

 دراسة :القیادة التحویلیة وتأثیرھا على ابتكار المنتجات"قائمة استقصاء بحث بعنوان 
  "تطبیقیة على شركات األدویة التابعة لوزارة االستثمار بجمھوریة مصر العربیة

 العبارة
  موافق
  تمامًا

)٥( 

  موافق
)٤( 

  محاید
)٣( 

  غیر
  موافق

)٢( 

ر غی
  موافق
  تمامًا

)١( 
   التأثیر المثالي

 .یتحدث المدیر عما یؤمن بھ من قیم ومعتقدات.١
     

      .تزام بالمعتقداتیؤكد المدیر على أھمیة االل.٢
یؤكد المدیر على أھمیة اإلحساس القوى بالھدف .٣

 .من أعمالنا
     

      .یھتم المدیر بالنتائج األخالقیة لقرارتھ.٤
      .یظھر المدیر رأیھ في قیم والمعتقدات العاملین.٥
      .یتخذ المدیر موقف تجاه صعوبات العمل.٦
سي للعمل والتصرفات یوضح المدیر الغرض الرئی.٧

 .بالمنظمة
     

یوضح المدیر دور الثقة المتبادلة في التغلب على .٨
 .صعوبات العمل

     

یؤكد المدیر على أھمیة الشعور الجماعي برسالة .٩
 .المنظمة

     

      .یتصرف المدیر بطریقة تتفق مع قیمھ.١٠

  الدافعیة الملھمة
قدرات یضع المدیر معدالت أداء محفزة ل.١

 .المرؤوسین

     

      .یتخیل المدیر قدرات جدیدة مثیرة لنا.٢
      .یتحدث المدیر بتفاؤل عن مستقبل المنظمة.٣
یعبر المدیر عن ثقتھ في المرؤوسین إلنجاز .٤

 .األھداف في المستقبل
     

      .یوفر المدیر التشجیع المستمر للمرؤوسین.٥
وسین على ما یجب فعلھ یركز المدیر انتباه المرؤ.٦

 .لتحقیق النجاح
     

      .یتحدث المدیر بحماس عن المطلوب إنجازه .٧
      .ینبھ المدیر وعى المرؤوسین لما یجب القیام بھ .٨
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 العبارة
  موافق
  تمامًا

)٥( 

  موافق
)٤( 

  محاید
)٣( 

  غیر
  موافق

)٢( 

ر غی
  موافق
  تمامًا

)١( 
      .یضع المدیر لمرؤوسیھ رؤیة مقنعة للمستقبل .٩

      .یظھر المدیر تصمیمًا إلنجاز ما تم التخطیط لھ .١٠
  فكريالحفز ال

یؤكد المدیر على قیمة االستفسار عما یجب القیام  .١
 .بھ

     

      .یعید المدیر النظر فیما یفترض السؤال عنھ .٢
      .یشجع المدیر إعادة التفكیر في تقدیم أفكار جدیدة .٣
یسأل المدیر عن الطرق غیر التقلیدیة ألداء  .٤

 .المھام
     

      .ة لحل المشكالتیبحث المدیر عن رؤى مختلف .٥
یقترح المدیر أسالیب جدیدة للنظر في كیفیة أداء  .٦

 .أعمالنا
     

یشجع المدیر المرؤوسین للتعبیر عن أفكارھم  .٧
 .وآرائھم

     

یحث المدیر مرؤوسیھ للبحث في المشكالت من  .٨
 .زوایا مختلفة

     

ع یشجع المدیر التفكیر غیر التقلیدي في التعامل م .٩
 .المشكالت التقلیدیة

     

یشجع المدیر تحدید المشكالت باستخدام الدلیل .١٠
 .والبرھان بدًال من اآلراء غیر الداعمة

     

  االھتمام الفردي
یتعامل المدیر معي كفرد أكثر من كوني عضوًا  .١

 .في المنظمة

     

      .یستمع المدیر لطلبات مرؤوسیھ باھتمام .٢

ر نصائح مفیدة لتنمیة قدرات یقدم المدی .٣
 .المرؤوسین

     

یركز المدیر على تنمیة جوانب القوة في  .٤
 .المرؤوسین

     

یقضى المدیر جزء من وقتھ في تعلیم وتدریب  .٥
 .مرؤوسیھ

     

یتعامل المدیر مع المرؤوسین كأفراد لھم حاجات، .٦
 .وقدرات وطموحات مختلفة
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 العبارة
  موافق
  تمامًا

)٥( 

  موافق
)٤( 

  محاید
)٣( 

  غیر
  موافق

)٢( 

ر غی
  موافق
  تمامًا

)١( 
یھ كیف یحددوا حاجات علم المدیر مرؤوسُی .٧

 .وقدرات اآلخرین
     

      .یشجع المدیر تنمیة المرؤوسین ألنفسھم .٨
یعطى المدیر اھتمام شخصي للمھمشین في  .٩

 .المنظمة
     

  االبتكار الجذري للمنتجات
 الجدیدة تختلف اختالفًا جوھریًا عن منتجاتنا. ١

 .منتجاتنا الحالیة

     

ت جذریة للمنتجات في السوق نحن نقدم ابتكارا. ٢
 .بشكل متكرر أكثر من منافسینا

     

ُتعد النسبة المئویة البتكارات المنتجات الجذریة . ٣
في نطاق المنتجات أعلى بكثیر مقارنة 

 .بالمنافسین

     

نحن معروفون جیدا من قبل عمالئنا بسبب . ٤
 .ابتكارات المنتجات الجذریة

     

جمالي المبیعات من ابتكارات النسبة المئویة إل. ٥
 . المنتجات الجذریة ترتفع بشكل كبیر

     

 االبتكار اإلضافي للمنتجات
لدینا منتجات جدیدة تختلف قلیال عن منتجات . ١

 .الحالیة

     

نحن نقدم تعدیالت مبتكرة في السوق بشكل . ٢
 .متكرر أكثر من منافسینا

     

ات اإلضافیة المنتجات ُتعد النسبة المئویة لالبتكار. ٣
 .في نطاق المنتجات أعلى بكثیر مقارنة بالمنافسة

     

ارتفعت النسبة المئویة لمجموع المبیعات من . ٤
 .ابتكارات المنتجات اإلضافیة بشكل ملحوظ

     

 جیدا من قبل عمالئنا بسبب معروفوننحن . ٥
 .االبتكارات المنتجات اإلضافیة
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Transformational leadership and its impact on product 
innovation: an empirical study on employees of pharmaceutical 

companies of the ministry of investment in Egypt 
 

Dr. Dina Ahmed Sallam* 
 
Abstract: 

This research aimed to Measure the impact of transformational 
leadership dimensions on the dimensions of product innovation, applied 
to Pharmaceutical companies of the Ministry of Investment in Egypt. A 
proposed model is developed to test the relationship between 
transformational leadership dimensions on dimensions of product 
innovation, a questionnaire is designed and data have been collected. 
Sample size is 349, and the response rate is 285 (82% of sample size). 

The findings show that transformational leadership is positively 
related to dimensions of product innovation (Radical product innovation 
and Incremental product innovation).  Also, it shows that individualized 
consideration and inspirational motivation has a positive effect on 
dimensions of product innovation but there is no significant effect for 
each of the Idealized Influence and Intellectual Stimulation. The results 
also indicated that transformational leadership is existing  in the applied 
companies at medium levels and there are no significant differences 
between the opinions of workers, that is, the availability of dimensions of 
transformational leadership is similar and  medium in the three 
companies under study, and regarding to product innovation, the average 
availability of the components of product innovation are weak and there 
are significant differences in the opinions of workers in those companies 
on the radical innovation of products where it is more available in the 
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Nile Company for Medicines followed by the Cairo Corporation for 
Medicines them Alexandria Company for Medicines, while it is clear that 
there are no significant differences between the opinions of the study 
items on Incremental product innovation. 
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