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ويتم ذلك من  ،يتطلب البقاء  واألستمرار في بيئة اليوم التنافسية من الشركات أداًء متفوًقا مقارنة بالمنافسين 
لهدف الرئيسي لذلك كان اخالل تحسين تسويق منتجاتها وتحقيق الريادة التي تعتبر الغاية االسمى للشركات. 

لهذه الدراسة معرفة األثر المباشر و غير المباشر لإلبتكار األخضر على األداء الريادي، إستنادًا على نظرية 
المنشأة القائمة على الموارد والدراسات السابقة  تم تطوير نموذج للتحقق من الدور المعدل للذكاء التنافسي في 

واألداء الريادي. حيث تم إستخدام المنهج الكمي واألسلوب اإلستنباطي وجمعت  العالقة بين اإلبتكار األخضر
،  السودانية من الشركات الصناعية 180البيانات عن طريق االستبانه من عينة غير إحتمالية مناسبة لعدد 

كيدي ، و التام التحليل العاملي اإلستكشافي و . وألغراض التحليل تم إستخد %95حيث بلغت نسبة اإلسترداد 
وإلختبار الفرضيات تم إستخدام أسلوب تحليل المسار و نمذجة المعادلة البنائية   اإلعتمادية ، وتحليل اإلرتباط

( . واشارت النتائج على أن هناك عالقة إيجابية جزئية بين بعض أبعاد األبتكار AMOSبإستخدام برنامج )
 قة إيجابية بين مكونات التوجه اإلبتكار األخضراألخضر و مكونات األداء الريادي ، كما كشفت وجود عال
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للذكاء التنافسي تأثير إيجابي على األداء الريادي ، بينما أظهرت النتائج أن الذكاء ، و  ومحاور الذكاء التنافسي
العالقة بين اإلبتكار األخضر و األداء الريادي. إستنادًا على نتائج الدراسة تم  بشكل جزئيالتنافسي  تعدل 

 قبلية.العملية و القصور في هذه الدراسة و توصيات ببحوث مستباالضافة إلى التأثرات النظرية و يم النتائج تقد
 ، الشركات الصناعية.االبتكار األخضر، األداء الريادي ، الذكاء التنافسيالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
Survival in today’s dynamic environment requires organizations to have superior 
performance compared to competitors, this done through improving the marketing 
of their products and achieving entrepreneurship that is the ultimate goal for 
companies. In order to achieve this superior performance this study aimed to 
examine the both direct and indirect effect of green innovation on entrepreneurial 
performance, based on the resource-based view theory of the firm, a model is 
developed to achieve the moderating effect of competitive intelligence on the 
relationship between green innovation and entrepreneurial performance. The study 
employed the quantitative method via convenience sampling; the population was 
the 180 employee of the industrial firm in Sudan response rate with 95%. Data 
from the study were collected analyzed using exploratory and confirmatory Factor 
Analysis, descriptive statistics, person correlation and path analysis through using 
AMOS in structural equation modeling demonstrates some empirical supports to 
the model of this study. The results indicated that there is a positive relationship 
between some dimensions of green innovation and entrepreneurial performance 
components, and competitive intelligence dimensions; also the results predict that 
a positive relationship between competitive intelligence and entrepreneurial 



 

3 

performance. Furthermore, the results indicated that a partial moderate of 
competitive intelligence on the relationship between green innovation and 
entrepreneurial performance, based on study’s results, the findings, theoretical and 
practical implications as well as the limitations and recommendations for future 
research in this study. 
 
Keywords: Green innovation, Competitive Intelligence, Entrepreneurial 
Performance, industrial companies.  

 المقدمة: 
قارنة مابرز ضرورة على الشركات البحث وإيجاد ميزة تنافسية  قدالعالم  تشهدهالتطور الذي 

، الن الممارسات التنافسية البيئة تغيرت تماما، وكذلك قد تغيرت اذواق وحاجات  بالمنافسين
الزبائن نحو المنتجات الغير مضرة بيئيًا، قد خلق هذا الوعي المتزايد من المجتمعات حول المشاكل 
البيئية البحث عن ادوات استراتيجية خضراء تستطيع من خاللها تقديم منتجات غير مضرة بالبيئة، 

 .د يكون تبني اإلبتكار األخضر احد االدوات االستراتيجية لتحقيق األداء الريادي للشركاتوق
ونتيجة للتطورات والتغيرات البيئية على المستوى التكنولوجي واالقتصادي والسياسي إلى جانب 
شدة المنافسة من قبل الشركات الصناعية ال تسير على منهج واحد وإنما في تغير مستمر 

االستراتيجية والتكتيكية، استدعى ذلك من الشركات اذا ما ارادت البقاء في ميادين لخططها 
المنافسة أن تحقق الريادة التي تعتبر الغاية االسمى للشركات ويعد االداء الريادي حجر االساس 
الذي تضعه الشركات المتطلعة للتفوق التنافسي وبالتالي بناء حصة سوقية تمكنها من تحقيق 

بسبب سرعة التغير في عالم األعمال اليوم اصبح  م(.2019المحلي والعالمي )لمى،  التنافس
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من الصعب جدًا على الشركات الصناعية البقاء في المنافسة لذلك يتعين على تلك الشركات ليس 
التكيف فقط وانما عليها أن تكون سباقة ورائدة في مجال عملها. وأن ما يميز الشركة عن أخرى 
هو قدرتها التنافسية، وأن ما يحدث في الفرق ليس نوعية الخدمة فقط وانما نوعية المعلومات التي 
تمتلكها الشركات عن األسواق والزبائن والمنتجات والعملية التكنولوجية واإلدارة وما إلى ذلك من 

 . فن إدارة المعلومات انه الذكاء التنافسي
 من المواضيع المهمة أليوالذكاء التنافسي ء الريادي يعتبر موضوع اإلبتكار األخضر واألدا

سية النمو وتحقيق الربحية خصوصًا في ظل بيئة تنافديثة تسعى إلى تحقيق اإلستمرار و شركة ح
عالية ويصعب التنبؤ بتغيراتها، فقد وضح من خالل اإلطالع على الدراسات العلمية للمفاهيم  

 بين المتغيرات ويجعل كل منهما يكمل لآلخر، وأن الذكاءالسابقة أن هناك تقاربًا فلسفيًا يربط 
التنافسي هي أحد أوجه الريادة و هو صفة تمتاز بها الشركات الريادية بكونها تجعل المؤسسة 

 تم تنظيم الدراسةهداف هذه األق و لتحقيم(.2014مدركة وسباقة لما يحدث في بيئتها )اميرة، 
 األهمية النظرية والتطبيقية للدراسة ، االهداف ، الدراسة ، المقدمة ، مشكلةعلى النحو التالي: )

حليل ت، منهجية الدراسة، بجانب  الدراسة  فرضياتلدراسة ، نموذج  ا، اإلطار النظري للدراسة 
ضامين النظرية و ، المومناقشتها التي توصلت عليها الدراسة النتائجو إختبار الفرضيات البيانات و 

  محددات الدراسة و التوصيات ببحوث مستقبلية(.التطبييقية و أخيرًا 
 

 مشكلة الدراسة:
يواجه القطاع الصناعي بالسودان العديد من التهديدات التي يجب مواجهتها باتخاذ االبتكار 
االخضر والذكاء التنافسي منهجا للتصدي لها وذلك باالستجابة السريعة للتغيرات الطارئة والتعامل 
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 لعوامل المؤثرة في فعالية الشركةونة. وتعتبر األداء الريادي من أهم امعها بكل خفة حركة ومر 
مما يساعدها في تحقيق أهداف البقاء والنمو واالستمرارية بتقديم المنتجات. وتعتبر االبتكار 
االخضر والذكاء التنافسي واألداء الريادي  من المفاهيم الحديثة نسبيا ولم يحظ الربط بينهم 

، ومن هنا يمكننا تلخيص مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤل قبل الباحثينباهتمام كاف من 
 هل الذكاء التنافسي يعدل العالقة بين اإلبتكار األخضر واألداء الريادي ؟ التالي: 

 تساؤالت الدراسة:
 االبتكار األخضر واألداء الريادي والذكاء التنافسي  في الشركات الصناعية السودانية؟ واقعما . 1
 . ما هو أثر اإلبتكار األخضر على األداء الريادي؟2
 . هل يوجد عالقة تأثير بين اإلبتكار األخضر و الذكاء التنافسي؟3
 . هل توجد عالقة إرتباط بين الذكاء التنافسي واألداء الريادي؟4
 الذكاء التنافسي يعدل العالقة بين اإلبتكار األخضر  واألداء الريادي؟ هل .5

 األهمية النظرية:
ضر واألداء مفاهيم األبتكار االختتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة في محاولتها لفهم المزيد عن 

، كما تبرز أهمية الدراسة فيما يؤمل أن تمثله من إضافة علمية جديدة الريادي والذكاء التنافسي
قد تسهم هذه الدراسة في إضافة نموذج جديد في هذه المجال ، أنها تعتبر مساهمة للمعرفة، 

فهوم ميمكن أن تفيد األكاديميين و المهتمين بهذا المجال، و تفتح آفاق جديدة للباحثين في دراسة 
  .مفهوم األداء الرياديو  اإلبتكار األخضر
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 تطبيقية:األهمية ال 
أن الدراسة تساهم في توضيح مدى أهمية اإلبتكار االخضر والذكاء  بالنسبة للجانب التطبيقي

فاعلية وقربًا  رم هذه المتغيرات في تصويب القرار وجعله اكثهالتنافسي لصناع القرار وكيف تس
للريادة وكيف تجعلها أكثر معرفة باحتياجات زبائنها وتحركات منافسيها وأن  نحو تحقيق الشركات

 تتميز بنوع من المرونة في خططها على المستوى االستراتيجي.
 هذه الدراسة إلى ما يأتي:تهدف  أهداف الدراسة:

 .اإلبتكار االخضر واألداء الريادي والذكاء التنافسي في الشركات المبحوثة واقعالتعرف على . 1
  . بين اإلبتكار االخضر واألداء الرياديعالقة أثر الوإختبار . 2
  الذكاء التنافسي. اإلبتكار االخضر دراسة تأثير العالقة بين . 3
 عالقة بين الذكاء التنافسي واألداء الريادي. ال إختبار. 4
بين اإلبتكار األخضييييييييييييير  واألداء في العالقة . التعرف على الدور المعدل  للذكاء التنافسيييييييييييييي 5

 الريادي.
 الدراسات السابقة: 

 تأثير إدارة الموهبة هدفت الدراسة إلى معرفة )2016(دراسة التميمي ، ايالف مطلك حميد ، . 1
الجامعة ، ركة العاملة للصناعات الحديديةدراسة تطبيقية في الش في تحقيق الريادة االستراتيجية 

 المستنصرية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  (2019، عامر رجب ذياب، )دراسة بصير خلف خزعل . 2

لغت بتعزيز الميزة التنافسية المستدامة، آلراء عينة من العاملين  علىاالبتكار األخضر  على أثر 
حيث أستخدمت الدراسة المنهج  كركوك.في مجموعة شركات الكرونجي في ( 94عددهم )



 

7 

ر أهمها ان االبتكار االخضستنتاجات الوصفي التحليلي وتوصلت البحث إلى مجموعة من اإل
ترتبط وتؤثر معنويًا بالميزة التنافسية المستدامة، وكان نصيب التأثير االكبر في الميزة التنافسية 

 االبتكار االخضر في المنتجات.المستدامة بعد 
 نافسيمساهمة الذكاء التهدفت الدراسة إلى التعرف على ، )2015(سميرة  فرحات ، اسة در . 3

مجموعة من مؤسسات الصناعة الغذاية ، في تحسين األداء الصناعي ، طبقت الدراسة في 
 بسكرة.جامعة 

أثر الذكاء هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ( 2011سعاد حرب، )و قاسم دراسة . 4
ب غزة تالمديرين في مك تمثلت مجتمع الدراسة فياالستراتيجي على عملية اتخاذ القرارات ، 

 االقليمي التابع لألونروا.
الدور الوسيط هدفت هذه الدراسة إلى التةعرف على (، 2019لمى ماجد حميد ، )دراسة . 5

الدراسة في  تمثلت مجتمعء الريادي، لليقظة االستراتيجية في العالقة بين الذكاء التنافسي واألدا
 الكليات األهلية في العراق. وإعتمدت الدراسة على المنهج الكمي )الوصفي التحليلي(.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين ( 2019وآخرون ) ,Dayong Zhangدراسة . 6 
ين مدرجة في الصمن خالل التحقيق في شركات التصنيع الاالبتكار األخضر وأداء الشركات 

، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية وهامة بين براءات االختراع  2010-2000للفترة 
 .الخضراء وأداء الشركات

هدفت هذه Abdul-Nasser El-Kassar &, Sanjay Kumar Singh (2020 ). دراسة 7
الدراسة الى التعرف على الدور الوسيط اللتزام اإلدارة وممارسات الموارد البشرية في العالقة بين 

 بتكار األخضر واألداء التنظيمي.اال
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هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور ( 2020وآخرون ) Sanjay Kumar Singh. دراسة  8
تكار الباارد البشرية الخضراء في العالقة بين الوسيط للقيادة التحويلية الخضراء وإدارة المو 

األخضر واألداء البيئي بالتطبيق على الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاع التصنيع 
المنهج الوصفي وكانت أداة الدراسة الدراسة شركة واتبعت  309وتكون مجتمع الدراسة من 

ل الموارد البشرية الخضراء تتوسط بشكاالستبانة من أبرز نتائجها أشارت إلى أن ممارسات إدارة 
راء أن إدارة الموارد البشرية الخضاالبتكار األخضر. و إيجابي بين القيادة التحويلية الخضراء و 

 .بشكل غير مباشر من خالل االبتكار األخضر تؤثر على األداء البيئي للشركة
( هدفت الدراسة إلى إختبار تأثير الدور الوسيط لتعاون 2019وآخرون ) Umar Burki. دراسة 9

ن خالل م العمالء في سالسل التوريد الخضراء في عالقة  اإلدارة العليا واالبتكارات الخضراء.
عالقة بين الشركة المصنعة والعمالء . وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن يتوسط  181توظيف 

النتائج  ارتأش ي العالقة بين التزام اإلدارة العليا وعملية االبتكاركما تعاون العمالء بشكل إيجاب
إلى أن حجم تعاون العمالء يزيد من اعتماد االبتكارات الخضراء بين شركاء سلسلة التوريد 

  .للتخفيف التأثير السلبي على البيئة
صنيف تهدفت الدراسة إلى Murat Sahin & Christophe Bisson (2020 ). دراسة 10

ين . تظهر النتائج التي توصلنا إليها أطيران في تركياالتنافسية في شركة  الذكاء ممارسات 
ستحتاج الشركة إلى إجراء تحسينات على السالسل الستة للنموذج وهي الموقف ، والتجميع ، 

 واالستخدام ، والموقع ، والدعم التكنولوجي ، ودعم تكنولوجيا المعلومات.
( هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر اليقظة االستراتيجية على 2014) . اميرة  محاط11

 تحسين األداء التسويقي، تمثلت مجتم الدراسة في مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع ميلة.
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 اإلطار النظري: 
 مفهوم االبتكار: أواًل: 

لإلبتكار تعريفات متعددة تختلف حسب مناحي الباحثين وإهتماماتهم العلمية ومدارسهم الفكرية، 
فيمكن تعريف اإلبتكار بناًء على سمات الشخصية، أو إنتاج الشخص، او العلمية، أو اإلبتكارية 

احي نكأسلوب حياة في البيئة، وقد حدا ذلك بأحد الباحثين إلى أن يضع شعارًا يجمع به هذه الم
 product, process, press personويقصد بها  Four PS of Creativityقي 

وكنموذج لتعريف اإلبتكار بناًء على سمات الشخصية، نذكرتعريف سيمبيون، بأنه المباداة التي 
يبدلها الفرد في قدرته على التخلص من السياق العادي للتفكير، وإتباع نمط جديد من التفكير، 

سيمبسون إلى ضرورة أن نهتم في بحثنا عن المبتكرين بنمط العقول، التي تبحث وتركب كما اشار 
وتؤلف، كما رأى أن مصطلحات، مثل: حب اإلستطالع والخيال واإلكتشاف واإلختراع، هي 

 (.2012)أسامة محمد مصطلحات أساسية في مناقشة معنى اإلبتكار
ع ا أنها تحتوي على صفات متناقضة، فمرتفكما يالحظ على قائمة السمات السابقة وكثير غيره

التفكير اإلبتكاري، تأثير لكنه اليعمل ضد المعايير القائمة، وإن كان يتناول هذه المعايير بالتفكير 
والتأمل والتساؤل ويرفض الخضوع السلبي لها، وهو منطوي وفردي، لكنه مشارك في األنشطة 

جل إعادة البناء وخيالي لكنه يأتي بالجديد الذي ويتولى القيادة، وهو متوافق، لكنه هدام من أ
 يطور الواقع.

تعريفًا جاء فيه: أن  Rogersفإذا إنتقلنا إلى تعريف اإلبتكار على أساس اإلنتاج، يقدم روجرز 
اإلبتكار ظهور إلنتاج جديد نابع من التفاعل بين الفرد ومادة الخبرة، وكمثال آخر لهذا النوع من 
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أن اإلبتكار هو قدرة الفرد على تجنب الروتين العادي  piersريف إيلين بيرس التعريفات، نذكر تع
 والطرق التقليدي في التفكير، من إنتاج أصيل وجديد أو غير شائع يمكن تنفيذه أو تحقيقه.

 أهمية االبتكار
البشر :في هذا الصدد ركزت الدراسات على خصائص البشر داخل المؤسسة بدءًا بالقادة  -1

ي القرارات ،ثم األفراد المؤثرين مثل العناصر الساعية إلى إحداث تغيير وكبار متخذ
داخلي ، والرواد غير الرسميين من أصحاب األفكار، ونادرًا مايؤخذ في االعتبار 

 الخصائص الشخصية لألفراد اإلداريين أو غير المهنيين .
لتها األدبيات التي تناو الهيكل التنظييمي : تعتبر أهمية الهيكل التنظيمي من أبرز النقاط  -2

بسبب زيادة القدرة على االبتكار واإلبداع، وحاليًا اليوجد هيكل معين ينبغي إتباعه، حتى 
يتم تسيير االبتكار والتغيير، فمظمها يركز على الهياكل األفقية المنبسطة، وفرق العمل 

امات االهتمالمؤقتة، واالتصاالت عبر الحدود، وإضافة إلى ماسبق، فقد تم إدخال بعض 
 المتعلقة بالشبكات والوحدات المستقلة والجوانب الحقيقية للمؤسسة من خالل استخدام 

 األنترنيت والتكنولوجيات المصاحبة لها .
البيئة: البد أن ننظر إلى البيئة التي نشأت المؤسسة في إطارها، والطريقة التي تتعامل  -3

قوم المؤسسسة باالتصال مع البيئة بها مع هذه البيئة، أي الطريق التي من خاللها ت
 (. م2014عبدهللا حسن الخاصة بها، واالفتراضات والتوقعات بخصوص هذه البيئة )

 خصائص العملية اإلبتكارية 
الطالقة اللفظية: سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تستوفي شروطًا معينة كأن  -1

 تبدأ بحرف معين ،أوتنتهي بحرف معين 
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الطالقة الفكرية: سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار في موقف معين بحيث تستوفي . -2
 شروطًا معينًا.

المرونة التلقائية: سرعة إنتاج أفكار تنتمي إلى أنواع وفئات مختلفة من األفكار التي ترتبط  -3
 بموقف معين. 

ًا نادرة ين، كأن تكون أفكار األصالة : سرعة إنتاج أفكار تستوفي شروطًا معينة في موقف مع -4
 م(.2014)عبدهللا حسن إحصائيًا، أوأفكارًا ذات ارتباطات غيرمباشرة وبعيدة، عن الموقف الثير

 :ضراإلبتكار األخمفهوم  ثانيًا:
بتكار االخضر مدخالً معاصراً ومتكامالً مع عصر االهتمام بالبيئة، وان االهتمام العالمي يعتبر اال

وانين ثال للقذ األهمية القصوى وذلك من أجل االمتاالبتكار االخضر بدأ يأخيد بنشاط المتزل
تحقيق حاجات ورغبات الزبائن. وقد اظهر عدد كبير من المجالت التجارية واللوائح البيئية و 

شركات في أن الوالعديد من التقارير اإلعالمية والبحوث االكاديمية في السنوات القليلة الماضية 
 (. فاالبتكار االخضرختلفة قد اطلقت أو تخطط إلطالق منتجات خضراء جديدةالصناعات الم

ليس عملية ذات اتجاه واحد او مدخالت تنتج مخرجات ولكن عملية معقدة تغطي االنظمة الداخلية 
والعاملين والبيئات الخارجية، كلها لها تأثير على االبتكار االخضر ، فأن إنشاء إطار مناسب 

 ومن هنا يمكن تعريف االبتكار، الطبيعة الديناميكية لالبتكار االخضر أمر ضروري لقياس
االخضر بانه االبتكارات في المنتجات والعمليات التي تساهم في تقليل األعباء البيئية الناتجة من 

ير وعامر، )بصالشركات الى تحقيق أداء عاليالمنتجات والعمليات االنتاجية التي يمكن أن تقود 
 م(.2019
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 :المدروسةأبعاد اإلبتكار األخضر  
حددت ابتكار المنتجات الخضراء كإدخال منتجات جديدة او محسنة  :اإلبتكار في المنتجات. 1

تماشيًا مع االبتكارات التكنولوجية والبيئية مثل المواد الخام غير السامة ، والتصميم . بشكل كبير 
 وير النفايات ، وتقليل النفايات.األخضر، وفورات الطاقة، ومنع التلوث ، وإعادة تد

يشير االبتكار في العمليات الخضراء الى تعديل عمليات التصنيع : . اإلبتكار في العمليات2
التلوث  مثل، توفير الطاقة ومنع واإلنظمة إلنتاج منتجات صديقة للبيئة تحقق األهداف البيئية 

اجمة عن لتقليل اآلثار البيئية السلبية النكما تعني استخدام طرق مبتكرة .وإعادة تدوير النفايات 
عمليات اإلنتاج، اي تشمل أنشطة تقلل من االنبعاثات أو النفايات الخطرة أتناء التصنيع ، وإعادة 
 .تدوير النفايات واالنبعاثات من أجل إعادة استخدامها، وخفض استهالك الطاقة والمواد الخام

مح داة لتحسين عملية إدارة البيئة في الشركات ، مما يسيستخدم االبتكار في العمليات الخضراء كأ
صير وعامر، بلعملية اإلنتاج الصناعي بتحقيق رؤية االستدامة البيئية وإمكانيات الكفاءة البيئية )

 م(.2019
 مفهوم األداء الريادي:ثالثًا 

تي يسعى ة اليرى أغلب المهتمين بالبحث في موضوع الريادة إلى األداء الريادي على انه العملي
فيها االفراد او الجماعات الى الوصول للفرص بهدف خلق القيمة، ولكي يتمكن الريادي من 
استثمار هذه الفرص يتوجب عليه القيام بسلسلة من االفعال او السلوكيات لضمان عملية تكوين 

ات فان ؤسسالمؤسسة الريادية الجديدة ، وهي ما يطلق عليه باألداء الريادي ، اما على صعيد الم
هذه االفعال او السلوكيات عادة ما تعبر عن األداء الريادي لتلك المؤسسات بشأن المشروع 

( كذلك يعرف األداء الريادي بانه م2019لمى، الجديد المراد اقامته وكيفية االسهام في نجاحه )
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ئن ، كذلك ااحد أهم االستراتيجيات التي تدفع األعمال نحو التوجه لتحقيق رغبات وحاجات الزب
 .م(2010ات الى التميز )السكارنة، الوصول بهذه المؤسس

على الرغم من عدم وجود تعريف رسمي لألداء الريادي اال ان التعريف األكثر قبواًل لدي المؤلفين 
د ك بغض النظر عن الموار هو ان األداء الريادي يعني عملية خلق او اغتنام الفرصة ومتابعة ذل

إلى األداء الريادي بانه عبارة عن عمل مليء بالمخاطر وذلك الن القلة  داركرويشير المتاحة. 
القليلة من رجال األعمال يعرفون ما يفعلونه ، واضافة الى ان األداء الريادي ممارسة تتميز 
بالتخطيط واتخاذ القرارات واالجراءات ويبدأ األداء الريادي بأنشاء المؤسسات الجديدة التي من 

مى، لتصبح مكتفية ذاتيًا او ال تصبح كذلك وقد ال تحصل ابدًا على ايرادات كبيرة ) الممكن ان
 .(م2019

 أبعاد األداء الريادي:  . 1.2
: تعني الرغبة في العمل باستقاللية لتصل إلى الرؤية والفرصة الريادية، وهي االستقاللية. 1

تطبق على كل من االشخاص والفرق التي تعمل خارج االستراتيجيات والمبادئ التنظيمية 
الموجودة. وفي مجال الريادة غالبًا ما تستخدم وحدات العمل المستقلة لرفع نقاط القوة الموجودة 

يدة ، ومعرفة الفرص التي تقف وراء القدرات الحالية للمؤسسة وتشجيع وتطوير في المجاالت الجد
المشاريع الجديدة او تحسين اجراءات العمل، لذلك فان االستقاللية تمثل نوع من الصالحية التي 

 .ورفع الفرص الريادية تقاد من خالل معرفة
يقصد به القدرة على حساب المخاطر الممكن حدوثها، والمواجهة النفسية  :المخاطرة. 2

 خاذ القرار المالئم للتغلب عليها.واالقتصادية ، ثم ات
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تعرف بانها االستعداد مقدمًا للتعامل مع صعوبة محتملة، وهي فاعلية المشاركين  :ستباقيةاال. 3
 دة تستعمل للبحث باستمرار عن فرصفهي بعد من أبعاد الريا في حل المشاكل المستقبلية، 

السوق، واالستجابة للتغيرات البيئية. وتركز هذه االستراتيجية  على المستقبل ، وخلق االفكار 
والصبر  ،لفاعل والمحافظة على التكيفالتي تفترض االستجابة وتوقع ومنع المشاكل، واالتصال ا

رص جديد. فالمؤسسات الريادية تكون مفتوحة الفعلى تنفيذ العملية الجديدة ، او التعامل مع منتج 
  .)م2019لمى، ( الجديدة من مصادر متنوعة وامكانية امتالك نلك الفرص

تعرف بانها عبارة عن مجموعة جهود المؤسسات التي تعمل بشكل : المغامرة التنافسية. 4  
ر وتضحي فتقلل االسعاافضل من منافسيها في الصناعة ، وهي غالبًا ما تغامر ضد المنافسين ، 

باألرباح من أجل الحصول على الحصة السوقية او ان تتفق بشكل كبير للحصول على القدرة 
التصنيفية وكطريقة لتطوير ونمو المؤسسة ، فأن المغامرة التنافسية قد تجعل المؤسسة مجازفة 

مخامرة وتختلف الجدًا في رفع نتائج النشاطات الريادية األخرى مثل الغبداعية واالستباقية، 
خرين آلالتنافسية عن اإلبداعية واالستباقية في انها تتوجه مباشرة إلى المنافسين بينما البعديت ا

 .يركزان على الفرص السوقية
 مفهوم الذكاء التنافسي:رابعًا: 

يعد مفهوم الذكاء من المفاهيم التي حظيت باهتمام علماء النفس والباحثين منذ ظهوره، أذ قاموا 
راسته من جوانب متعددة، وقدموا العديد من النظريات التي تفسر طبيعته وابعاده وبنيته، كما بد

أن مفهوم الذكاء يتسم بالتعدد والتنوع نظرًا لعدم وضوح المقصود منه على وجه التحديد، مما أدى 
لى ا إلى اختالف وجهات نظر علماء النفس بشأن تعريفه تعريفًا علميًا موحدًا، بل وصل االمر

عدم االتفاق على مقياس موحد للذكاء، اال ان لم يمنع علماء النفس والمستفيدين منه من االستمرار 
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في محاولتهم لتعريف الذكاء تتميز بالثبات والصدق في التنبؤ بمستوى الذكاء لالفراد )قاسم، 
 .م(2011

الذكاء التنافسي هو نظام للمسح البيئي يسهم في تكامل معرفة كل فرد في المؤسسة، وتمتد اهميته 
لتغطي طيفًا واسعًا من نشاطات وحقول االعمال، والسيما تلك المرتبطة بوظيفة التسويق، والتي 

تأكد ، تضمن  )التحليل، ذكاء األعمال، استراتيجية االعمال ، معلومات الذكاء التنافسي ، الال
كلفة الالتأكد ، فرق العمل عبر الوظائف ، إدارة عالقات الزبون ، التنقيب عن المعلومات ، 
المراقف الريادية ، التصنيف ، التنبؤ ، البصيرة ، انظمة المعلومات ، االداء االبداعي ، 

، ت الجديدةااالستخبارات التسويقية ، بحوث السوق، العمليات الجديدة ، المنتجات الجديدة ، الخدم
الرؤية الخارجية، المصادر المتنوعة ، المشاركة ، عملية الخدمة ، تصنيف انواع الخدمة ، الذكاء 

 م(.2019لمى،  ) االستراتيجي، المرونة ، المسح التسويقي االستراتيجي
 أهمية الذكاء التنافسي:

قرار دعم عملية صنع ال. يعد الذكاء التنافسي عملية فاعلة في جميع انحاء المرسسة من خالل 1
على جميع مستوياتها ولمجموعة متنوعة من االغراض بما في ذلك البحث والتطوير وكذلك 

 التخطيط االستراتيجي.
. لدى الذكاء التنافسي القدرة على تخصيص الموارد للمؤسسات حسب احجامها وباختالف 2

 انواعها.
و سواء في مرحلة التطور ولغاية السعي ا. يساعد الذكاء التنافسي المؤسسة في جميع مراحلها 3

 االستعداد لتقديم منتج جديد او خدمة جديدة.
 يعمل الذكاء التنافسي على الرصد المستمر لسوق العمل الذي يتميز بالتغيير الدائم.. 4
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 . يساعد الذكاء التنافسي المديرين على تقييم المنافسين.5
 التهديدات المحتملة للمنافسين.. يحدد الفرص السوقية فيحمي المؤسسة من 6
. يعلم المؤسسة عن أي تكنولوجيا جديدة يمكن ان تؤثر عليها وكذلك التشريعات الحكومية التي 7

 يمكن ان تؤثر على المنافسة.
 . يعزز من جاهزية المؤسسة التخاذ القرارات وتضاعف قدراتها على االستجابة بشكل مبكر.8

 أبعاد الذكاء التنافسي:
هو عبارة عن تحديد ما تحتاجه المؤسسة من معلومات يمكن الحصول عليها عبر  طيط:التخ. 1

الذكاء التنافسي وتحدد ما هي نوعية األسئلة التي يرغب مديري المؤسسة اإلجابة عليها عبر 
  .الذكاء التنافسي

تخبارية االسيتضمن هذا البعد جمع البيانات األولية التي سيتم انتاج المعلومات  :التجميع. 2
منها وغالبية البيانات يتم الحصول عليها من مصادر عامة تشمل الدوريات ، التقارير السنوية ، 

 الكتب ، قواعد البيانات.
بيرة الذكاء التنافسي اذ يتطلب التحليل مهارات كهو البعد األكثر صعوبة في عملية  التحليل:. 3

 بيانات والبحث عن انماط والخروج بسيناريوهاتوجرأة من المحلل النه سوف يقوم بتقييم هذه ال
مختلفة وعلى الرغم من ان التحليل يقوم على المنطق اال انه في بعض االحيان يحتاج المحلل 

 الى ملء الفراغات ووضع التخمينات الذكية بشأن النتائج المحتملة.
رارات ا من اتخاذ القيتضمن ايصال المعلومات التي تم ايجادها الى المديرين ليمكنو  النشر:. 4

 .والدفاع عنها بالحجج المنظقية
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 نموذج الدراسة: -6
ة كدراس أدبيات الدراسات السابقةمراجعة بناءًا على نظرية المنشأة القائمة على الموارد  و 

(Abdul-Nasser &, Sanjay,2020)،  ؤالتها و مجتمع إنسجامًا مع أهداف الدراسة و تساو
لحالية انموذج للدراسة و فيه أبرزت مجموعة من االمتغيرات المكونة للدراسة  الدراسة تمت تطوير

شكل لاعن مجموعة من عالقات اإلرتباط و التأثير بين متغيرات الدراسة، بحيث يعطي تصورًا 
متغرات  بينوغير المباشرة الذي يبين العالقة المباشرة و  ة( التالي يوضح نموذج الدراس1رقم )

 الدراسة. 
 

 املقرتح منوذج الدراسة: ( 1رقم ) شكل

                                
   

  

 

 

  

 

 

 م2021إعداد الباحث، من املصدر: 

 

  اإلبتكار األخضر
 اإلبتكار في المنتجات -

 اإلبتكار في العمليات  -

  

 األداء الريادي

 اإلستباقية  -

 المخاطرة  -

 االستقاللية. -

   المغامرة التنافسية -

 

 الذكاء التنافسي

 التخطيط -

 التجميع -

 التحليل  -

 النشر -
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 فرضيات الدراسة: 
 األداءو  خضراالبتكار االأبعاد كل من  بينهنالك عالقة تأثير إيجابية الفرضية الرئيسية األولى: 

 الريادي.
ضر ومكونات االختوجد عالقة إرتباط ذات داللة معنوية بين اإلبتكار  الفرضية الرئيسية الثانية:

 الذكاء التنافسي.
 يوجد عالقة إرتبمط إيجابية بين الذكاء التنافسي واإلداء الرياي. الفرضية الرئيسية الثالثة:
 الذكاء التنافسي يعدل العالقة بين اإلبتكار األخضر واألداء الريادي.الفرضية الرئيسية الرابعة:

 منهجية الدراسة:
ل من خال  ) الوصيييييييييييييفي التحليلي(إعتمدت الدراسييييييييييييية على  الفلسيييييييييييييفة الواق ية و المنهج الكمي 

إسييتخدام أدوات اإلحصيياء الوصييفي، و قد أعتمدت على نوعين من البيانات هي البيانات األولية 
و البيانات الثانوية، و تم اإلعتماد على اإلسيييييتبانة كأداة رئيسيييييية في جمع البيانات األولية، حيث 

م تصييييميم اإلسييييتبانة و فق مقياس ليكرت الخماسييييي المتدرج الذى يتكون من خمسيييية مسييييتويات ت
( يقابل 5حيث تم إعطاء أرقم لهذه ال بارات في عملية التحليل و ذلك على النحو التالي: الرقم )

افق ال أو  (1( ال أوافق. و الرقم )2( محايد. و الرقم )3( أوافق. و الرقم )4أوافق بشدة. و الرقم )
بشييدة. و تمت مراعات كل الجوانب األسيياسييية في صييياغة األسييئلة لتحقيق الترابط بين الموضييوع 
، بعد اإلنتهاء من إعداد الصييييغة األولية لمقياس الدراسييية و حتى يتم التحقق من صيييدق محتوى 

ف الدراسييييييية تم عرضيييييييها على مجموعة من المحكمين راسييييييية و التأكد من أنهاء تخدم أهداأداة الد
، و قد طلب من المحكمين  إدارة األعمال( من المحكمين في مجال 5ختصيييييييييين بل  عددهم )الم

ويم و تقإبداء آرائهم حول إداة الدراسيييييييية و مدى صييييييييالحية الفقرات و شييييييييموليتها و تنوع محتواها 
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أي مالحظات يرونها مناسيييبة. وبعد أن تم إسيييترجاع األسيييتبيان من  مسيييتوى الصيييياغة اللغوية أو
، ليهاراء التعديالت التي إقترحت عإجو اء تم تحليل اسييتجاباتهم و األخذ بمالحظاتهم جميع  الخبر 

ء التعديالت المشار إليها بمثابة الصدق األخذ بمالحظات المحكمين و إجرا انو قد أعتبر الباحث
الظاهري و صيييدق المحتوى لألداة و بالتالي فأن األداة أصيييبحت صيييالحة لقياس ما وضيييعت له. 

 . يم االستبانة في صورتها النهائيةتصم و بذلك تم
 الدراسة:وعينة مجتمع 

 450البال  عددهم و  ، (الزيوت)، شييييييييييركات الصييييييييييناعية بال العاملينتكون مجتمع الدراسيييييييييية من 
 200و تم توزيع عدد ،  ةحيث تم إسيييييتخدام معادلة سيييييتفين ثامبسيييييون لتحديد حجم العين، عامالً 

 (. %95إستبانة بنسبة بلغت ) 180إستبانة على المبحوثين و تم إسترداد عدد 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة لتحليل بيانات الدراسة: 
في عملية التحليل اإلحصيييييييييائي للبيانات على التحليل العاملي اإلسيييييييييتكشيييييييييافي و  أعتمد الباحث 

ذجة المعادلة أسلوب نملفرضيات تم استخدام التوكيدي ، اإلعتمادية ، وتحليل اإلرتباط والختبار ا
ة بين مجموع وغير المباشييييييرة و هو نمط مفترض للعالقات الخطية المباشييييييرة( AMOS)البنائية 

سيييلسيييلة لمن المتغيرات الكامنة و الظاهرة، و بمعنى أوسيييع تمثل نماذج المعادلة البنائية ترجمات 
من المتغيرات. و بالتحديد إسيييييييييييتخدام من عالقات السيييييييييييبب و النتيجة المفترضييييييييييية بين مجموعة 

أسيييييييلوب تحليل المسيييييييار ، لما يتمتع به هذا األسيييييييلوب من عدة مزايا ، تتناسيييييييب مع طبيعة هذه 
 الدراسة.
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 النتائج: تحليل بيانات الدراسة و  
 :الدراسة اتلمتغير  التحليل العاملي اإلستكشافي . 1

شرة عتم تكوين مصفوفة االرتباط بين المتغيرات في الدراسة مع بعضها البعض والمكون من 
( أي بمراعاة عدم 0.50عبارة وتم اسيييييييييييييييتخدام نقطة حذف بمقدار)  (49)وعدد عباراته  محاور

(  وحيييث أن قيم االشيييييييييييييييتراكييات األولييية ال تقييل عن 0.50وجود قيم متقيياطعيية تزيييد عن قيميية )
( للمتغيرات وقيمة 0.60ال تقل عن ) KMO( وقيمة 0.50ت ال تقل عن)(  والتشيييييييييييييييبعا0.50)

الجزر الكامنة ال تقل عن الواحد الصحيح وكما تم حذف المتغيرات التي يوجد بها تقاطعات وقد 
م وت عبيييارات محور التجميعمع  محور التخطيط من عبيييارات  عبيييارةنتج عن التحلييييل انيييدمييياج 

د كما تم حذف محور المخاطرة أحوفقًا ل بارات المحورين ،  التخطيط والتجميعتسيييييييييميتها باسيييييييييم 
محاور المتغير التابع )األداء الريادي ( حيث يرجع السييييييييييبب في ذلك إلى عدم إهتمام المبحوثين 

( من التباين لكل لل بارات ، وهى نسييييبة تزيد %0.654وتفسيييير تلك المكونات مجتمعة )ب باراته 
كما تم تدوير العوامل بأحد طرق ، البحوث االجتماعية  ( و التي تعتبر جيدة في%0.60عن )

لتحميييل المتغيرات على العوامييل األكثر ارتبيياطييا بهييا وبحيييث  varimaxالتييدوير المتعييامييد وهى 
تكون العوامل مسييييييتقلة عن بعضييييييها تماما ولقد أظهر التحليل مصييييييفوفة العوامل المدارة بالشييييييكل 

  .(1الموضح في الجدول رقم )
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 ملتغريات الدراسة جمتمعة التحليل العاملي االستكشايف : (1جدول رقم )

 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات املتغريات
االبتكار يف 
 املنتجات 

        591. تستخدم الشركة مواد أقل أو غري ملوثة / سامة صديقة للبيئة

        534. تسرتد الشركة منتجاهتا اليت انتهى عمرها االفرتاضي وإعادة تدويرها

االبتكار يف 
 العمليلت

يتم استخدام التكنولوجيا النظيفة أو املتجددة لتحقيق وفورات )مثل 
 الطاقة واملياه والنفاايت(

 
.683 

      

يتم بشركتكم إعادة تصميم عمليات اإلنتاج والتشغيل لتحسني 
 الكفاءة البيئية

 
.809 

      

ري أو املنتجات للوفاء ابملعايتقوم الشركة إبعادة تصميم وحتسني  االستباقية 
 التوجيهات البيئية اجلديدة.

 
.773 

      

      628.   تتنبأ الشركة برغبات واحتياجات الزابئن املستقبلية.

ها تسعى إدارة الشركة لدراسة املتغريات البيئية املؤثرة وحتليلها ومعاجلت االستقاللية
 بشكل استباقي.

  
.689 

     

ابلعمل اإلبداعي واإلبتكاري دون تدخل مباشر من  يسمح للعاملني
 إدراهتم.

   
.673 

    

يقوم العاملني مبهام عملهم بطريقة تسمح هلم ابحداث تغريات يف  
 كيفية ادائها.

   
.797 

    

املغامرة 
 التنافسية 

     641.    يتم ختويل العاملني الصالحيات املناسبة لتنفيذ اعماهلم.

بتحديث اساليب العمل بشكل افضل من تلك الىت تقوم الشركة 
 تستخدمها الشركات املنافسة األخرى.

    
.586 

   

التخطيط 
 والتجميع

    554.     ختصص الشركة األموال الالزمة للبحث والتطوير لتحقيق أهدافها.

 تستفيد الشركة من عملية ختطيط الذكاء التنافسي يف متابعة توجهات
 لدى املنافسني.البحث والتطوير 

     
.507 

  

كم حتفز الشركة افرادها لتوثيق معلوماهتم التنافسية اليت ميتلكوهنا حب التحليل 
 اخلربة والتعلم.

     
.567 

  

تستخدم الشركة إدارة العمليات من أجل جتميع احلقائق واملؤشرات 
 بشأن منافسيها. 

     
.600 

  

لضمان دقة املصادر تقوم الشركة بفحص مجيع البياانت 
 ومصداقيتها.

      
.551 

 

تقوم الشركة بتحليل البياانت لتحويلها إىل معلومات ذات منفعة 
 تستخدم يف عملية اختاذ القرارات.

      
.711 

 

تقوم الشؤكة بتقييم عملها السنوي ملعرفة نقاط القوة والضعف يف 
 اسرتاتيجيتها.

      
.764 

 

من عملية التحليل يف توضيح نقاط الضعف لدى  تستفيد الشركة النشر 
 منافسيها واستخدامها لتحسني موقفها.

      
.847 

 

 688.        يوجد تنسيق مركزي الستالم وتوزيع املعلومات يف الشركة.
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يتم توزيع نتائج الذكاء التنافسي بشكل واسع داخل الشركة 
 وأقسامها وفروعها لإلفادة املثلى منها.

       
.923 

حتتفظ الشركة خبارطة شاملة ملخزون املعلومات الداخلية وطرائق 
 توزيعها بني ادارهتا.

       
.663 

ترسم الشركة خططها االسرتاتيجية وفقاً ملا حتصل عليه من معلومات 
 من نتائج فعاليات الذكاء التنافسي.

       
.536 

KMO  .864 
Bartlett
's Test 

of 
Spheric

ity 

1466.243 

 14.038 اجلذر الكامن
 654. نسبة التباين

N=180, **p< 0.01 مالحظة 
 م2021املصدر: إعداد الباحث من بياانت الدراسة                      

 

 متغيرات الدارسة مجتمعة:ل التحليل العاملي التوكيدي .2
ر االبتكيياللييدراسيييييييييييييييية والييذي يتكون من محورين من المتغير المسيييييييييييييييتقييل  المعييدلتم بنيياء النموذج 

 وثالثة محاور من عبارة حسيييب نتائج التحليل العاملي االسيييتكشيييافي ، 5 والذي تقيسيييه األخضييير
عبارة ، وثالثة مكونات من المتغير المعدل الذكاء  7المتغير التابع األداء الريادي والذي تقيسييييه 

يدي كموذج بتطبيق التحليل العاملي التو وتم أختبار هذا الن عبارة،  11التنافسيييييييي والذي تقيسيييييييه 
على  بيانات الدراسييية وتم قياس بناء النموذج لتوضييييح أبعاد العالقة بين محاور النموذج وكانت 

ت مقييايسيييييييييييييييس جودة ذات مقيياييس جودة المطييابقيية التي تم أدخييالهييا في النموذج االولي قييد أعطيي
التالي يوضييييييييح التحليل العاملي التوكيدي لمتغيرات الدراسيييييييية  (2الشييييييييكل رقم ) صييييييييالحية مقبولة

  .مجتمعة
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 التحليل العاملي التوكيدي ملتغريات الدراسة جمتمعة : (2شكل رقم )

 

 م2021املصدر : إعداد الباحث من خمرجات التحليل االحصائي                      

 اإلستبانة(: ةجودة المقاييس )درجة إعتمادي

(،تم 1إلى  0يسيييييييييييتخدم تحليل االتسييييييييييياق للعثور على االتسييييييييييياق الداخلي للبيانات ويتراوح من ) 
احتسييييييياب قيمة )ألفا كرون باو( للعثور على اتسييييييياق البيانات الداخلي ،اذا كانت قيم معامل ألفا 
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قرار بشييييييييييييييييأن قيميية ، يعتبر االتسيييييييييييييييياق الييداخلي للمتغيرات كبير ، والتخيياذ 1بيياو أقرب إليكرون
المطلوبييية يتوقف ذليييك على الغرض من البحيييث ففي المراحيييل األولى من البحوث  نبييياوألفييياكر 

( تكفي وأن 0.60 -0.50 (إلى أن المصيييييداقية من )، (Nunnally, 1967األسييييياسيييييية تشيييييير 
أقترح أن  (Hair et al, 2010)وربما تكون إسراف، أما  0.80   زيادة المصداقية ال كثر من 
( يوضيييييييييييييييح نتائج إختبار 2الجدول رقم )و . 0.70تكون أكثر من  قيمة ألفا كرون باو يجب أن

ألفاكرنباو بعد إجراء التحليل العاملي اإلسييييييييييييييتكشييييييييييييييافي ، كما يبين المتوسييييييييييييييطات و اإلنحرافات 
حييد و إلى الواو نجييد أن اإلنحراف الم ييياري لجمميع المتغيرات أقرب الم يييارييية لكييل المتغيرات 

هذا يدل على التجانس بين إجابات أفراد العينة عن جميع عبارات المتغيرات. و كذلك يوضيييييييييييييح 
ة بهدف التعرف على العالقة اإلرتباطية بين المتغيرات المسيييتقلاإلرتباطات بين متغيرات الدراسييية 

باط قويًا أن االرتو التابعة، فكلما كانت درجة االرتباط قريبة من الواحد الصيييييحيح فان ذلك يعنى 
بين المتغيرين وكلما قلت درجة االرتباط عن الواحد الصحيح كلما ضعفت العالقة بين المتغيرين 
وقد تكون العالقة طردية أو عكسيييييية، وبشيييييكل عام تعتبر العالقة ضييييي يفة إذا كانت قيمة معامل 

رتبيياط بين ( ويمكن اعتبييارهييا متوسيييييييييييييييطيية إذا تراوحييت قيميية معييامييل اال0.30االرتبيياط اقييل من)
 (0.70( وتعتبر العالقة قوية إذا كان معامل االرتباط أكثر من )0.70( إلى )0.30)
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املتوسطات احلسابية و اإلحنرافات املعيارية درجة اإلعتمادية ألسئلة اإلستبانة و حتليل اإلرتباط بني  :(2جدول رقم )
 متغريات الدراسة.

نوع  أسم املتغري 
 املتغري 

الوسط 
 احلسايب 

اإلحنراف 
 املعياري 

ألفاكرنب
 اخ

1 2 3 4 5 6 7 8 

. االبتكار يف 1
 املنتجات 

 مستقل 
3.4755 .95189 

.465 1        

. االبتكار يف 2
 العمليات

 مستقل 
4.0536 .86819 

.785 -.027 1       

      1 **527. 032.- 543. 75801. 4.1364 اتبع . االستباقية  3
     1 **294. **378. 079. 728. 80938. 3.9534 اتبع  . االستقاللية4
. املغامرة 5

 التنافسية 
 اتبع

4.1713 .86420 
.622 .114 .601** .547** **.463 1    

. التخطيط 6
 والتجميع

 معدل 
4.0909 .68768 

.728 .025 .528** .444** **.472 **.639 1   

 معدل . التحليل 7
4.0874 .75774 

.837 .103 .489** .399** **.245 **.552 *.602
* 

1  

 معدل . النشر 8
3.9545 .68731 

.791 .173* .539** .438** **.340 **.609 *.663
* 

**.585 1 

 م2021املصدر: إعداد الباحث من بياانت الدراسة                  

 إختبار فرضيات الدراسة:
 أسيييييييلوب نمذجة المعادلة البنائية و هوتم اإلعتماد في عملية التحليل اإلحصيييييييائي للبيانات على 

نمط مفترض للعالقات الخطية المباشيييييرة و غير المباشيييييرة بين مجموعة من المتغيرات الكامنة و 
الظاهرة ، و بمعني أوسييييع تمثل نماذج المعادلة البنائية ترجمات لسييييلسييييلة من عالقات السييييبب و 
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و  إسييييتخدام أسييييلوب تحليل المسييييار ،النتيجة المفترضيييية بين مجموعة من المتغيرات. و بالتحديد 
 طبيعة الدراسة. لما يتمتع به هذا األسلوب من مزايا ، تتناسب مع

 االبتكار االخضر واألداء الرايديإختبار الفرضية األويل: العالقة بني 

 الرايديو األداء  االبتكار االخضرالعالقة بني مكوانت  :(3شكل رقم )

 

 

 م2021إعداد الباحث من بياانت الدراسة امليدانية املصدر:                     

دال إحصييييييييائيًا عند غير  هو( و 014.-يسيييييييياوي ) االبتكار في المنتجات إلى االسييييييييتباقيةحيث أن المسييييييييار من 
( و هو غير 076.يسييييياوي )االبتكار في المنتجات إلى االسيييييتقاللية  ( و المسيييييار من 803.مسيييييتوى معنوية )

و المسييييييييار من االبتكار في المنتجات إلى المغامرة التنافسييييييييية  (، 248.وية )دال إحصييييييييائيًا عند مسييييييييتوى معن
(، المسييييييار من االبتكار في العمليات إلى 049.( و هو دال إحصييييييائيًا عند مسييييييتوى معنوية )118.يسيييييياوي )
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 ( و المسار من االبتكار في العمليات***( وهو دال إحصائيًا عند مستوى معنوية )460.االستباقية يساوي )
(، والمسييار من االبتكار في ***( و هو دال إحصييائيًا عند مسييتوى معنوية )354.إلى االسييتقاللية  يسيياوي )

الجدول (  ***( و هو دال إحصييييائيًا عند مسييييتوى معنوية )602.العمليات إلى المغامرة التنافسييييية  يسيييياوي )
 .للفرضية األولى ( التالي يوضح قيم تحليل المسار3رقم )

 االبتكار االخضر إىل األداء الرايدياملسار من  : (3)جدول رقم 

 التقديرات العالقات
Estimates 

 

اخلطاء 
 ياملعيار 

S.E 

القيمة 
 احلرجة
CR 

 الداللة
P 

 النتيجة

 مل تدعم 803. 250.- 057. 014.- االستباقية  <--- . االبتكار يف املنتجات 1
 مل تدعم 248. 1.156 066. 076. االستقاللية <--- . االبتكار يف املنتجات2
 دعمت 049. 1.971 060. 118. املغامرة التنافسية <--- . االبتكار يف املنتجات3
 دعمت *** 7.390 062. 460. االستباقية  <--- . االبتكار يف العمليات4
 دعمت *** 4.913 072. 354. االستقاللية <--- . االبتكار يف العمليات5
 دعمت *** 9.129 066. 602. املغامرة التنافسية <--- العمليات. االبتكار يف 6

 م2021من بياانت الدراسة امليدانية  املصدر إعداد الباحث                          
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 والذكاء التنافسي. االبتكار األخضر: العالقة بني ةإختبار الفرضية الثاني
 والذكاء التنافسي.العالقة بني االبتكار األخضر  : (4الشكل رقم )

 

 م2021من بياانت الدراسة امليدانية  انلباحثاملصدر إعداد ا                        

( و هو غير دال 093.يسييييييييييييييياوي ) االبتكار في المنتجات إلى التحليلحيث أن المسيييييييييييييييار من 
االبتكار في المنتجات إلى  التخطيط ( و المسييييييييييار من 109.إحصييييييييييائيًا عند مسييييييييييتوى معنوية )

والمسيييار من  (،583.( و هو غير دال إحصيييائيًا عند مسيييتوى معنوية )028.يسييياوي )والتجميع 
( و هو دال إحصييييييائيًا عند مسييييييتوى معنوية 136.االبتكار في المنتجات إلى  النشيييييير يسيييييياوي )

( و هو دال إحصييييائيًا 429.(، والمسييييار من االبتكار في العمليات إلى التحليل يسيييياوي )006.)
( والمسيييار من االبتكار في العمليات إلى  التخطيط والتجميع يسييياوي ***عند مسيييتوى معنوية )

(،والمسيييييييار من االبتكار في العمليات ***( و هو دال إحصيييييييائيًا عند مسيييييييتوى معنوية )419.)
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( 4ول رقم )الجد (،  ***( و هو دال إحصائيًا عند مستوى معنوية )431.إلى  النشر يساوي )
 .للفرضية الثانية التالي يوضح قيم تحليل المسار

 

 الذكاء التنافسيإىل  االبتكار االخضراملسار من  :(4جدول رقم )

 التقديرات العالقات
Estimates 

 

اخلطاء 
 املعياري
S.E 

القيمة 
 احلرجة
CR 

 الداللة
P 

 النتيجة

 مل تدعم 109. 1.602 058. 093. التحليل <--- . االبتكار يف املنتجات 1
 مل تدعم 583. 549. 051. 028. التخطيط والتجميع <--- . االبتكار يف املنتجات2
 دعمت 006. 2.725 050. 136. النشر <--- . االبتكار يف املنتجات3
 دعمت *** 6.777 063. 429. التحليل <--- . االبتكار يف العمليات4
 دعمت *** 7.425 056. 419. والتجميع التخطيط <--- . االبتكار يف العمليات5
 دعمت *** 7.895 055. 431. النشر <--- . االبتكار يف العمليات6

 م2021املصدر إعداد الباحث من بياانت الدراسة امليدانية                     

 إختبار الفرضية الثالثة: العالقة بني الذكاء التنافسي واألداء الرايدي.
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 (:  العالقة بني الذكاء التنافسي واألداء الرايدي.5الشكل رقم )

 

 م2021من بياانت الدراسة امليدانية  املصدر إعداد الباحث                               

( و هو غير دال إحصائيًا 111.يساوي ) التخطيط والتجميعإلى  االستباقيةحيث أن المسار من 
( و هو غير 139.يسييياوي ) التحليلإلى االسيييتباقية ( و المسيييار من 097.عند مسيييتوى معنوية )

( 132.والمسييار من االسييتباقية إلى النشيير يسيياوي ) (،093.دال إحصييائيًا عند مسييتوى معنوية )
( والمسار من االستقاللية إلى التخطيط والتجميع 056.و هو دال إحصائيًا عند مستوى معنوية )

( والمسييار من االسييتقاللية إلى 002.عنوية )( و هو دال إحصييائيًا عند مسييتوى م185.يسيياوي )
(، والمسييييار من 791.هو غير دال إحصييييائيًا عند مسييييتوى معنوية )( و 019.-التحليل يسيييياوي )

( 353.هو غير دال إحصيييييائيًا عند مسيييييتوى معنوية )( و 057.االسيييييتقاللية إلى النشييييير يسييييياوي )
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( و هو غير دال إحصائيًا 375.)والمسار من المغامرة التنافسية إلى التخطيط والتجميع يساوي 
( و هو 426.( والمسيييار من المغامرة التنافسيييية إلى التحليل يسييياوي )***عند مسيييتوى معنوية )

(، والمسييييييار من المغامرة التنافسييييييية إلى النشيييييير ***غير دال إحصييييييائيًا عند مسييييييتوى معنوية )
( التالي 5الجدول رقم ) (   ***( و هو غير دال إحصائيًا عند مستوى معنوية )397.يساوي )

 .للفرضية الثالثة يوضح قيم تحليل المسار

 (: املسار من االبتكار االخضر إىل الذكاء التنافسي5جدول رقم )

 التقديرات العالقات
Estimates 

 

اخلطاء 
 املعياري
S.E 

القيمة 
 احلرجة
CR 

 الداللة
P 

 النتيجة

 مل تدعم 097. 1.658 067. 111. التخطيط والتجميع <--- . االستباقية1
 دعمت 056. 1.913 069. 132. النشر <--- . االستباقية2
 مل تدعم 093. 1.681 083. 139. التحليل <--- . االستباقية3
 دعمت 002. 3.115 059. 185. التخطيط والتجميع <--- . االستقاللية4
 مل تدعم 353. 929. 061. 057. النشر <--- . االستقاللية5
 مل تدعم 791. 265.- 073. 019.- التحليل <--- االستقاللية. 6
 دعمت *** 5.434 078. 426. التحليل  <--- . املغامرة التنافسية7
 دعمت *** 6.086 065. 397. النشر <--- . املغامرة التنافسية8
 دعمت *** 5.916 063. 375. التخطيط والتجميع <--- . املغامرة التنافسية9

 م2021من بياانت الدراسة امليدانية  املصدر إعداد الباحث                      
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 إختبار الفرضية الرابعة: الذكاء التنافسي يعدل العالقة بني االبتكار االخضر واالداء الرايدي.

 (:  الدور املعدل للذكاء التنافسي.6الشكل رقم )

 

 م2021من بياانت الدراسة امليدانية  الباحثاملصدر إعداد                         

نتايج تحليل المسيييييار لألثر الغير مباشييييير على أن الذكاء التنافسيييييي يعدل بشيييييكل جزئي  أشيييييارت
 ( التالي يوضح قيم تحليل المسار6الجدول رقم ) العالقة بين االبتكار األخضر واالداء الريادي،

 .للفرضية الرابعة األثر الغير مباشر
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 (: املسار للذكاء التنافسي يف تعديل العالقة بني االبتكار االخضر واالداء الرايدي6رقم ) جدول

 التقديرات العالقات
Estimates 

 

اخلطاء 
 املعياري
S.E 

القيمة 
 احلرجة
CR 

 الداللة
P 

 النتيجة

-- االبتكار يف املنتجات . 1
-> 

 مل تدعم  954. 058.- 322. 019.- التخطيط والتجميع

التخطيط واالجتميع*االبتكار يف . 2
 املنتجات

--
-> 

 مل تدعم 604. 518. 113. 058. التخطيط والتجميع

-- التحليل* االبتكار يف املنتجات . 3
-> 

 مل تدعم 396. 849.- 099. 084.- التخطيط والتجميع

-- النشر* االبتكار يف املنتجات. 4
-> 

 التخطيط والتجميع
.025 .114 .219 .827 

 تدعممل 

-- االبتكار يف العمليات. 5
-> 

 التخطيط والتجميع
.231 .288 .801 .423 

 مل تدعم

التخطيط والتجميع*االبتكار يف . 6
 العمليات

--
-> 

 التخطيط والتجميع
-.108 .110 -.976 .329 

 مل تدعم 

-- التحليل* االبتكار يف العمليات. 7
-> 

 مل تدعم  338. 958.- 091. 087.- التخطيط والتجميع

-- النشر* االبتكار يف العمليات. 8
-> 

 تدعم 021. 2.308 098. 226. التخطيط والتجميع

-- التخطيط والتجميع . 9
-> 

 مل تدعم 600. 524. 621. 326. التخطيط والتجميع

-- التحليل . 10
-> 

 مل تدعم  195. 1.297 546. 708. التخطيط والتجميع

-- النشر . 11
-> 

 مل تدعم  168. 1.379- 570. 786.- والتجميعالتخطيط 
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-- النشر . 12
-> 

 مل تدعم  945. 069. 639. 044. التحليل 

-- التحليل . 13
-> 

 مل تدعم  245. 1.164- 612. 712.- التحليل

-- التجميع والتخطيط. 14
-> 

 تدعم  025. 2.234 696. 1.555 التحليل

-- العملياتالنشر* االبتكار يف . 15
-> 

 مل تدعم  451. 753.- 110. 083.- التحليل

-- التحليل* االبتكار يف العمليلت. 16
-> 

 مل تدعم  256. 1.136 102. 116. التحليل

خطيط والتجميع* االبتكار يف االت. 17
 العمليات

--
-> 

 مل تدعم  451. 753.- 124. 093.- التحليل

-- العملياتاالبتكار يف . 18
-> 

 مل تدعم  182. 1.335 323. 431. التحليل

-- النشر*االبتكار يف املنتجات. 19
-> 

 مل تدعم  597. 528. 127. 067. التحليل

-- التحليل* االبتكار يف املنتجات. 20
-> 

 التحليل
.033 .111 .293 .770 

 مل تدعم 

التخطيط والتجميع* االبتكار يف . 21
 املنتجات

--
-> 

 التحليل
-.197 .126 -1.558 .119 

 مل تدعم 

-- االبتكار يف املنتجات. 22
-> 

 مل تدعم  195. 1.296 361. 468. التحليل

-- االبتكار يف املنتجات. 23
-> 

 مل تدعم  461. 737. 301. 222. النشر 

التخطيط والتجميع* االبتكار يف . 24
 املنتجات

--
-> 

 مل تدعم  248. 1.156 105. 122. النشر

-- تاملنتجاالتحليل* االبتكار يف . 25
-> 

 تدعم  038. 2.078- 093. 193.- النشر



 

35 

-- النشر*االبتكار يف املنتجات. 26
-> 

 مل تدعم 747. 322. 106. 034. النشر

-- العملياتاالبتكار يف . 27
-> 

 تدعم 051. 1.948 269. 525. النشر

التخطيط والتجميع* االبتكار يف  .28
 العمليات

--
-> 

 مل تدعم  892. 136.- 103. 014.- النشر

-- التحليل* االبتكار يف العمليات. 29
-> 

 مل تدعم  882. 149. 085. 013. النشر

-- النشر* االبتكار يف العمليات. 30
-> 

 مل تدعم  526. 634.- 092. 058.- النشر

-- التخطيط والتجميع. 31
-> 

 مل تدعم  978. 028. 581. 016. النشر

-- التحليل . 32
-> 

 مل تدعم  153. 1.431 511. 731. النشر

-- النشر. 33
-> 

 مل تدعم 581. 552. 533. 294. النشر

 م2021من بياانت الدراسة امليدانية  املصدر إعداد الباحث

 :النتائج مناقشة 
حو ن إتجاهات إيجابية لدى الشركات الصناعية المبحوثةوجود  إلى أشارت نتائج الدراسة. 1

باقية ات فيما يتعلق باالستاألداء الريادي للشركتطبيق االبتكار األخضر مما انعكس ذلك على 
 واالستقاللية والمغامرة التنافسية.  

الى وجود عالقة إيجابية بين أبعاد االبتكار األخضر)االبتكار في المنتجات  الدراسة توصلت. 2
يث كانت ح تخطيط والتجميع ، التحليل ، النشر(، االبتكار في العمليات( والذكاء التافسي )ال

( أتفقت هذه النتيجه مع النتيجة التي توصلت عليها 0.05مستزى المعنوية في العالقة أقل من )



 

36 

والتي أشارت إلى وجود عالقة إيجابية بين االبتكار  2019صير خلف  عامر رجب ، دراسة )
 .االخضر والميزة التنافسية

جزئية بين مكونات الذكاء التنافسي ومحاور األداء الريادي لدى الشركات  . وجود عالقة إيجابية3
( 0.05حيث كان عالقة اإلرتباط والتأثير بين بعض المكونات أقل من )الصناعية المبحوثة، 

، أتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (0.05وهي ذات العالقة إيجابية  والبعض اآلخر أكبر من )
، والتي إظهرت نتائجها إليى أن هناك مساهمة بشكل جزئي للذكاء 2015)سميرة  فرحات ، 

نتيجة  وكذلك أتفقت مع التنافسي في تحسين األداء الصناعي لدى شركات  الصناعة الغذاية( ،
، والتي أكدت إلى وجود عالقة إيجابية بين الذكاء التنافسي واألداء 2019دراسة لمى ماجد ، 

 2011قاسم و سعاد حرب،  بينما أختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة كل من الريادي، 
 .ويرجع سبب االختالف في العوامل الثقافية والبيئية وكذلك االختالف في مجتع الدراسة

. حققت الشركات الصناعية المبحوثة أداء ريادي عالي وذلك من إستخدمها للذكاء التنافسي 4
المسؤولية بفيض تكاليف اإلنتاج لديها، وتقديمها لمنتجات خضراء و محافظتها لديها المتعلقة بتخ

     البئية.
الدراسة إلى أن الذكاء التنافسي يعدل بشكل جزئي العالقة بين االبتكار نتائج  ظهرت. كما أ5

 األخضر واالداء الريادي. 
 التطبيقية للدراسة:المضامين النظرية و 
ضر واألداء بين اإلبتكار األخالمعدل للذكاء التنافسي في العالقة  الدورتبار هذه الدراسة قامت بإخ

إلبتكار امية النظرية لهذه الدراسة من خالل معرفة الدور الذى يسهم به هحيث تأتي األالريادي 
بة الدراسة ، و المؤثرات المنصالتعرف على متغيرات ، و في األداء  األخضر والذكاء التنافسي 
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أن الذكاء التنافسي يعدل العالقة بين االبتكار األخضر واألداء الريادي. عليها ، و أظهرت النتائج 
فيما يتعلق بالمضماين التطبيقية لهذه الدراسة حيث أنها تبين لمتحذي القرار مدى أهمية تبني و 

ي لديها ، كما أن تبن الريادين األداء  تساعد المنظمة في تحسيالتي جيد االبتكار االخضر 
تساعد المنظمة في تحديد مدى مالئمة قدراتها التنافسية في المجال الذى تعمل االبتكار االخضر 

البتكار اضرورة الدور الذى تل به القيادات العليا في الشركات في دعم و تأييد وتأتي أهمية و  فيه.
يق على تطب في هذه الحالة إدارة االبتكاردور ، إذ ينصب تطبيقة داخل الشركات االخضر و 

تأييد و دعم التكامل الوظيفي بين اإلدارات التنظيمية المختلفة ، و العمل على تنمية وعي و 
بإعتباره نقطة البداية المنطقية لوضع هذه المفهوم موضع االبتكار االخضر )العاملين( بأهمية 

 التنفيذ.
 ستقبلية:التصويات ببحوث مو  محددات الدراسة

يجب  ، لذلكالسوداني الصناعي على عينة من العاملين في قطاع  فقط الدراسةإنحصرت ، أوالً 
أن يطور نموذج بإستخدام عينة كبيرة من القطاعات الخدمية الحيوية األخرى، الن العاملين 

، انياً ث قد تكون نظرتهم للمفاهيم التى طرحت مختلفة عن القطاعات األخرى.بالقطاع الصناعي 
والذكاء  ،األداء الريادي و  اإلبتكار األخضرإعتمدت الدراسة على جزئية معينة من مكونات 

 مفاهيم أخرى كثيرة واألداء التسويقي يشملاإلبتكار األخضر يشمل مكونات و إال أن التنافسي، 
هذا يعطي الدراسات يتكون من  محاور أخرى و  وكذلك الذكاء التنافسي إدارية أخرى ،أبعاد 

داء الريادي واأل األداإلبتكار األخضر و المستقبلية الفجوة لخلق نموذج أمثل لدراسة العالقة بين 
. لريادياتابع آخر خالف االداء  اإلبتكار األخضر مع متغيركما يمكن دراسة  والذكاء التنافسي

ألداء اخضر كمتغير مستقل و اإلبتكار األبين  الذكاء التنافسي كمتغير معدل، تم دراسة ثالثا
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، توصي الدراسة الباحثين بتطوير نموذج بها متغيرات وسيطة ومتغيرات  الريادي كمتغير تابع
ن خالل ستبانة م، تم إستخدام اإلرابعاً . معدلة في هذه العالقة و ذلك من أجل اإلسهام في المعرفة

ني من العديد من أوجه القصور فترة مقطية )وقتية( لجمع بيانات من العينة ، و هي أداة تعا
المتعلقة بتردد المؤسسات في إعطاء اإلجابات أو قد تحتاج بعض األسئلة إلى توضيح أو إزالة 

رى لجمع البيانات ذلك توصي الدراسة بإستخدام طرق أخم( ل2006الغموض عنها )سيكاران،
 الطولية لجمع البيانات.الطريقة كالمقابالت، مع إستخدام 

 :والمراجع المصادر
( إدارة االبداع واالبتكارات، دار الراية للنشر والتوزيع، 2012الدكتور أسامة محمد خيري، ). 1

 االولى. عمان، األردن،الطبعة
أخالقيات العمل ، الطبعة الثانية ، دار المسرة للنشر  ،)2010(السكارنة ، بالل خلف ،. 2

 والتوزيع ، عمان.
اسة حالة در  –اليقظة االستراتيجية في تحسين األداء التسويقي  ، أثر( 2014)اميرة ، محاط . 3

مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع ميلة ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية العلوم االقتصادية 
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