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  كر وتقدیرش
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ي اإلسراءجامعة ى رفان الیطیب لي في البدایة ان أتوجھ بالشكر والع       ي الفرصة    الت ستكمال  ال منحتن

امج  ي برن تي ف ستیردراس ذلك الماج ص ب س   وأخ س مجل ة وری رئیس الجامع ة ب ة ممثل إدارة الجامع

  .والسادة العمداءتھا، إدار

  

ان  جزیلوالشكر  عظیم  تقدم ب أكما و  ى  االمتن دكتور    إل تاذ ال دوري    األس ك ال ا مطل ى   زكری  المشرف عل

  . جمیع مراحل إعداد ھذه األطروحةوموجھا لي في  كان مشجعا ومرشدايالذھذه األطروحة، 

  

ع  وأتقدمھذا    ال     أساتذة الدرا  بعظیم االمتنان والشكر واالمتنان لجمی سم إدارة األعم ي ق ا ف  .سات العلی

  كما أتقدم بشكري الجزیل للسادة أعضاء لجنة المناقشة لتكرمھم بقبول مناقشة ھذه األطروحة

  

ذه   لكل من ساھم في إنجاح  ل الجزیشكرلابقدم تإال أن أالنھایة  في  والیسعني وأسأل اهللا  األطروحة  ھ

  .یحبھ ویرضاه سبحانھ وتعالى أن یعطیھم من فیض نعمھ وآالئـھ، وأن یوفـق الجمیع إلى ما

  
  

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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  ملخص الدراسة

 دراسة تطبيقية على عينة من  اإلدارياإلبداع فياثر القيادة الريادية 
   األردنية  في شركة أمنيه لالتصاالتالعاملين 

  

 اإلداري في شركة امنية اإلبداع في الرياديةالقيادة  أثر إلى      هدفت هذه الدراسة التعرف 

 اعتمدت الدراسة أوالً على المراجعة النظرية  فقد، ولتحقيق هذا الهدفيةالخلولالتصاالت 

 اإلداري من وجهة اإلبداعقياس أثر القيادة الريادية في الشاملة ألدبيات الموضوع، ومن ثم 

االستبانة التي تم تصميمها  وذلك من خالل  االردنية لالتصاالتأمنيةنظر العاملين في شركة 

  .أمنيةشركة اد العاملين في وتوزيعها على اإلفر

 في مختلف المستويات  أمنية لالتصاالت على العاملين في شركةإستبانة) 130 (تم توزيع

استبيانات نظرا لعدم صالحيتها، ) 5( منها  استبيان واستبعد)125( استرد منها ،االدارية

 ة عددا منت الباحثاستخدام  وقد استبيان،) 120( على اإلحصائيوجرت عمليات التحليل 

وتحليل التباين واالنحاف  T منها تحليل االنحدار المتعدد واختبار المناسبةاإلحصائية األساليب 

 الرؤية(بأبعادها  للقيادة الريادية اإحصائي داللةإلى وجود اثر وقد توصلت الدراسة ، المعياري 

ة للتغيير وروح  والقابليالمشكالتحل (بأبعاده اإلبداع اإلداري في ) والثقة و التواصل

وتوصي الدراسة الى تعزيز آليات االبداع االداري عند العاملين من خالل تمكين ) . المجازفة

الموظفين من تأدية مهام أعمالهم بطريقة تعزز من ارتباطهم بمؤسساتهم وبما ينعكس في 

  . تعزيز انتاجية الموظفين في شركة أمنية لالتصاالت االردنية

  شركة أمنية لالتصاالت االردنية ، االبداع االداري ،  القيادة الريادية :الكلمات المفتاحية 

  

 ر



 س 

Abstract  

The Impact of Entrepreneurial Leadership on Managerial Innovation 

a field Study on a Sample of Employees  of Umniah Jordan 

Telecommunications Company 

This study aims at identifying the Impact of Entrepreneurial Leadership on 
Managerial Innovation of Umniah Jordan Telecommunications Company, to 
achieve this objective, the study was composed of two parts; the first part 
focused on comprehensive review of relevant theoretical literature, the 
second part gathered applicable data through a special questionnaire, 
which was designed and distributed to the Umniah cellular 
telecommunications company.  

To achieve the study objectives, distribute (130) questionnaire on the 
employees of Umniah telecommunication company in various 
administrative levels, only (125) retrieved questionnaires, (5) 
questionnaires were dismissed, the statistical analysis was conducted on 
(120) questionnaires, The researcher used a number of statistical 
methods: Multiple regression analysis ,One sample T- test ,standard 
deviations  and variance inflation analysis    The study found a statistically 
significant impact of Entrepreneurial Leadership that consist of (vision, trust 
and communication) in Managerial Innovation which consist (problem 
solving, changeability and risk). The study recommends enhancing 
administrative innovation machines for employees by enabling employees 
to perform their business functions in a way that enhances their 
associations with their institutions and is reflected in enhancing the 
productivity of employees in Jordan Telecom Umniah Company . 
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