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 العالقة بين سلوكيات القيادة البارعة والتوجه الريادي واألداء:
توسط دور رأس المال التنظيمي االجتماعي والمحددات 

 التنظيمية
 حمادة فوزي ثابت أبوزيدد. 

 أستاذ مساعد ورئيس قسم إدارة األعمال بكلية التجارة جامعة بنها
   
 الملخص  
رئيسي إلى تحديد طبيعة العالقة بين سلوكيات القيادة هدف البحث بشكل ي

البارعة والتوجه الريادي واألداء في ظل توسط رأس المال التنظيمي 
( شركة من 37االجتماعي وعمر المنظمة ونمط الملكية ، وتم التطبيق على )

وبلغت عينة الدراسة  الشركات التي تعمل بالصناعات فائقة التكنولوجيا بمصر
 /SPSS)، وباستخدام مجموعة من األساليب االحصائية المديرين من  183

AMOS)  الختبار صالحية وجودة النموذج ، وأظهرت النتائج جودة ومالئمة
متغيرات النموذج وكذلك ايجابية العالقة بين اتباع سلوكيات القيادة البارعة 

ى توسط وتبني التوجه الريادي وتحسين مستوى األداء ، كما أكدت النتائج عل
مكونات رأس المال التنظيمي االجتماعي )الثقة واالنسجام ( للعالقة ، وفيما 
يتعلق بالمحددات التنظيمية أشارت النتائج  إلى تأثير نمط الملكية على اتباع 
التوجه الريادي وتحسين األداء في حين لم يظهر تأثير للعمر التنظيمي على 

 ح .طبيعة العالقة أو التنبؤ بها بشكل واض
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 الكلمات الدالة بالبحث 
االجتماعي  القيادة البارعة ، التوجه الريادي ، األداء ، رأس المال التنظيمي      

،الحجم التنظيمي ، العمر التنظيمي، الميزة ، البراعة ، األداء التشغيلي ، 
 االستباقية .

 لمقدمة ا
تمتع به المنظمة إلى امتالكها الميزة التنافسية تالمركز التنافسي الذي يشير      

 Johnson)منافسيها باستمرار داخل اسواقها على المستدامة التي تمكنها من التفوق 

and sirikit,2002)  وهذه الميزة التنافسية المستدامة تعتمد بشكل اساسي على .
 Competitor-Oriented األداء المؤسسي المعتمد على المنافس 

Performance أكثر من اعتمادها على مستوى األداء الداخليperformance  

internally Oriented  وكما أشار(liu et al.,2013)    لألداء المؤسسي على
انه حالة لتحسين درجة استجابة المنظمة للبيئة المتغيرة خارجيًا وخاصة فيما يتعلق 

 بالمنافسين .
تمتع األداء المؤسسي بدرجة استجابة عالية للقوى التنافسية يجب على ولكي ي    

وهنا  األسواق في Pro-activenessالمنظمة أن تمتلك درجة عالية من االستباقية 
يقود العاملين للبحث عن الطرق المبتكرة والمبادرات  الذيالتوجه الريادي   يظهر دور

عمليات الداخلية للمنظمة وبالتالي المبدعة بما يساهم في تحسين قيمة سلسلة ال
األداء المؤسسي الذي يشمل  بما ينعكس علىتحسين مكونات االداء التشغيلي 

معايير مثل : المرونة ، الكفاءة ، التكلفة ، جودة المنتجات ، وفاعلية التسليم 
(Devaraj et al., 2007;Saeed et al.,2014))  
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إلى أن هناك عالقة بين التوجه الريادي كما أشارت أدبيات الفكر اإلداري      
وبشكل خاص األداء المالي كما  (Buttar and Kocak,2011)واألداء التنظيمي 

. ولكن الدراسات لم تقوم بتحديد العالقة بين التوجه  (Poon et al.,2006)أشار 
 الريادي واألداء المؤسسي أو التشغيلي المعتمد على المنافسين . كما أن الممارسين

القوى الريادية في  لتحفيزنمط القيادة التحويلية كأحد األنماط القيادية  اتبعوااإلداريين 
 . (Ling et al.,2008;Engelen et al.,2014)المنظمة 

)االنفتاح واالنغالق (   يةلقياداالسلوكيات  إلى التوازن بينالقيادة البارعة تشير     
 Exploratory من الممارسات االستكشافية واالستغاللية  ُيحسنوهو ما 

&Exploitative  كما أشار(Rosing et. al.,2011) تساعد  هنا البراعةبالتالي ف،و
 في نفس الوقت  التوازن العاطفي بين االستمرارية والتغيير تحقيقعلى 

(Huy,2002) درجات الخوف في حاالت عدم التأكد  وذلك الشعور يقلل من
  Self- Efficacyللعاملين كفاءة الذاتية وتحسن من ال

 االطار النظري وفرضيات الدراسة 
  القيادة البارعة والتوجه الريادي -

مفاهيم المبادرة ، االبتكار ، القادة ليشير التوجه الريادي إلى تبنى المنظمة أو      
مدخل  هباعتبار . و  (Frishammar and Ake ho,R,2006 )وتحمل المخاطرة 

المبتكرة والتنوع بين الممارسات  استراتيجي يقوم على تجربة األفكار
(Rohiuo,2011)  وبالتالي فالتوجه الريادي يقود األداء التنظيمي نحو تحقيق التميز

(Butter and Kocack,2011)  واشار الباحثين أن البراعة التنظيمية هي قدرة .
كيف التمتطلبات األعمال و في نفس الوقت لالمنظمة على تحقيق التوافق والكفاءة 

كما ناقشت نظرية القيادة  (Junwei Zheng et al., 2017).مع التغيرات البيئية 
سلوكيات االنفتاح البارعة التفاعل بين أثنين من السلوكيات القيادية المتكاملة )
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ال تكون ربما إلى أن القيادة الواحدة  (Rosing,2011)واالنغالق (،كما أشار 
القيادة  وبالتالي فإن الوضع التنظيمي. التعامل معمناسبة لتحقيق االستدامة في 

متطلبًا من المتطلبات وهو ما ُيعد الفعالة تتطلب الدمج بين سلوكيات القيادة المختلفة 
بذلك يشتمل  .يصعب االيفاء بها في نفس الوقت قد الديناميكية التنظيمية والتي 

 المنفتحةسلوكيات : المفهوم القيادة البارعة في مضمونة على ثالثة مكونات هي
لمنغلقة لتبني االفكار واستغاللها واخيرًا المرونة اسلوكيات وال، لغرس قيم االستكشاف 

والتكيف للتحول بين كال السلوكيين السابقين وفقًا لمتطلبات الحالة أو الموقف 
.(Rosing and Zacher,2015)  عددًا من وتظهر سلوكيات القيادة المنفتحة في

بحث عن الحلول االصلية ، : االهتمام بالتجربة ، تحمل المخاطرة ، ال الممارسات
تشجيع العاملين على القيام بأعمالهم بطريقة مختلفة ، منح العاملين مجااًل للتفكير 

وبالتالي فاتباع سلوكيات القيادة المنفتحة يعمل على تعزيز ، المستقل ، دعم أفكارهم 
ة المبادرة ، االبداعية ، وتحمل المخاطرة ، ومن ناحية اخرى فالسلوكيات المنغلق

متابعة تحقيق األهداف ،  ظهر في وضع خطوات واجراءات مرشدة ومحددة للعمل ،ت
والقيام بالتنفيذ الفعال لألفكار  (Rosing et al.2011)اتخاذ االجراءات التصحيحية 

 .إعادة تجميد قيم ريادة األعمال (Miron-Spektor et al.,2011)المبدعة 
 Frishammar and Ake)ستغالل المرونة والتحول بين االستكشاف واالو    

Hoot ,2007).  باإلضافة إلى أن القادة البارعون يقودون منظماتهم لتظل متكيفة
 Floyd and)مع الظروف التنافسية والهروب من قوى االنتقاء البيئي 

Lane,2000)  وبذلك فإن االستغالل يشير إلى صقل المعرفة الحالية بينما .
رفة الجديدة  وبما يساهم في حماية مخاطر تقادم االستكشاف هو البحث عن المع

ساعد على تحسين عمليات التعلم وصقل بما يالمعرفة أو مصادرها داخليًا وخارجيًا . 
المعرفة وتطويرها والتي تعتبر من المقومات األساسية لتحقيق التوجه الريادي 

(Krauss et al.,2005) : وبذلك يمكننا افتراض أن 
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H1وهرية ايجابية بين القيادة البارعة وتبني التوجه الريادي: توجد عالقة ج 
 

 lSocial Organizational Capitaرأس املال التنظيمي االجتماعي  -

يظهر رأس المال التنظيمي االجتماعي في طبيعة العالقات بين العاملين من      
ي مستوى الثقة المشتركة فكما أنه يظهر  .حيث طبيعتها ودرجة ومستوى تكوينها 

يعرف و الهدف تحقيق وهو ما يعرف بالبعد التفاعلي ، واالنسجام نحو العاملين بين 
االجتماعي من مستوى التنسيق  نظيميالت بالبعد المعرفي وبذلك يعزز رأس المال

الداخلي للمنظمة ويساعد في بناء وتراكم المعرفة ، ويحقق االبداع في القيام 
 (Leana and Pil,2006;Han et al.,2014)باألعمال ومعالجة المشكالت 

ذلك فالمنظمة ذات رأس ل   . (Maurer et al.,2011)ووضع الحلول االبتكارية 
االجتماعي العالي يظهر بها مستويات عالية من الثقة واالنسجام بين  التنظيمي المال

العالقات القائمة على . كما أن  (De clercq and Belau S.,2015)العاملين 
الثقة تشجع العالمين على الجماعية والتعاون بغض النظر عن وجود اآلليات التي 

المنظمة  داخلاهم درجات الثقة العالية ، وبالتالي تس (فرق العمل) ذلكتهدف لتفعيل 
 ا.ستراتيجيات التغيير وتقلل من مقاومتهافي تفهم 

الفرص الكاملة للمشاركة في وضع  منح على يعملهنا فالقائد البارع     
ثقة ال أصحاباالستراتيجيات واالنخراط في األنشطة الريادية ، وبالتالي فالعاملين 

جانب معرفي كلقادة البارعون.كما أن انسجام الهدف في  منظماتهم يدعمون ا ةعاليال
رؤية الموحدة الوالعاملين بها ليعكس  المنظمةتالقي وانسجام االهداف بين  عن يعبر

ويكونوا أكثر تحفيزًا لدعم األفعال التي يتبناها القائد  (Curseu et al.,2014)بينهم 
ما أنهم يصبحوا أكثر ك (Zhang and Chiu,2012)أكثر والًء للمنظمة  والبارع 

كتشاف طرق جديد ومبتكرة الستغالل المعارف والمهارات التي يمتلكونها الاستعدادًا 
لذلك فالقادة البارعون  لديهم ميل لتعزيز األعمال الريادية في  . للقيام بأعمالهم
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يمكننا افتراض مال االجتماعي التنظيمي وبالتالي ال المنظمات األعلى مشاركة لرأس
 :أن

H2 مال التنظيمي االجتماعي العالقة بين القيادة البارعة ال : تتوسط مكونات رأس
 والريادة 

 و يتفرع منه :
H2a . تتوسط الثقة العالقة بين القيادة البارعة والتوجه الريادي : 
H2b . يتوسط انسجام الهدف العالقة بين القيادة البارعة والتوجه الريادي : 

                                                                                       التوجه الريادي واألداء -
كما يطلق عليه بشكل عام  أو التنظيمي يشير مفهوم األداء إلى األداء المؤسسي

، وهذا األداء التنظيمي يشمل كل من األداء التشغيلي و أداء األعمال  البعض
(Jung and Hlong,2008)  في  رمستوى التحسين والتطوي هواألداء التشغيلي أما

درجة االستجابة للبيئة والعالقة مع المنافسين والتي تظهر في: مرونة العمليات ، 
التكلفة ، جودة المنتج ، وضمان وسرعة التسليم .بينما يظهر أداء األعمال في األداء 

 ;Devaraj et al.,2007)الربحية والعائد على االستثمار  مثالالمالي 

Venus,2014) . 
ريادي يمتلك العاملون التحفيز للبحث عن المبادرات للمبادأة في ظل التوجه ال    

والتي من خاللها يمكن القيام  (Rohich,2011)والتكييف مع مداخل االبداع 
 Over)االبداعية على األداء التشغيلي تؤثر  بعمليات أكثر ابداعيه ، وبالتالي

street et al.,2013)  الريادة االستراتيجية يرتبط التوجه الريادي بإتباع مفهوم كما
تحمل درجة من المخاطرة إلى جانب دورها في تعزيز  على حفز العاملينتي تال

  .(Lisboa et al., 2016)مرونة العمليات وتحسينها 
تمتلكها كما أن العالقة بين التوجه الريادي واألداء التشغيلي تعتمد على الموارد التي  

كها للقدرات الديناميكية ظهر في امتالوالتي ت Resource-based View المنظمة
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فذة الأو   Rareنادرة الأو  Valuableقيمة الالموارد ذات  ةعندما تمتلك المنظمو 
Inimitable   وال يمكن استبدالهاnon-substitutable  والتي يمكن تصنيفها

لتحقيق فالقدرات ُتعد المتطلب األساسي  كقدرات تساهم في تحسين الميزة التنافسية
 .  (Teece ,2007;Newbert,2008)التميز في األداء

إعادة تشكيل أو توظيف الموارد في حالة عدم  في ربما يساعد التوجه الريادي    
إعادة تصميمها وتأهيلها كيتضمن الموارد البشرية  بماتجانسها والعمل على تطويرها 

ولكن استغالل ، لتحقيق التميزكافياً  ذلكبالمهارات والقدرات لتحسين األداء. وال ُيعد 
إلمكانيات والقدرات المتاحة ربما يصنع االختالف الذي يقود إلى التميز التنافسي ا

(Allred et al.,2011)  وعرف .(Helfat et al.,2007)  ديناميكية القدرة على
ا أنها "قدرة المنظمة على اإلبداع الهادف ، والتوسع أو التعديل في قاعدة مواردها " أم

إعادة تشكيل الجدارات و بناء على القدرات الديناميكية تشير إلى " قدرة الشركة 
نظرًا ألن .و التغيرات السريعة في البيئة الخارجية " لتتوافق معالداخلية والخارجية 

يمكن رؤية  لذلكالتي تمتلكها  المواردالقدرات تكمن في قدرة المنظمة على استغالل 
 بطرق أكثر ابداعيةناميكية تساعد على اقتناص الفرص التوجه الريادي كقدرة دي

 وتساعد على التوجه  بالسوق ، وبذلك يمكننا أن نفترض :
H3  توجد عالقة جوهرية  ايجابية تربط بين التوجه الريادي و األداء التشغيلي : 

 املتغريات الوسيطة )العمر التنظيمي ومنط امللكية ( -

ناقشت الدراسات السابقة أثر متغير الحجم التنظيمي على االبداع وأظهرت أن   
المنظمات األصغر حجمًا كانت أكثر ابداعًا. كما اوضحت أن العمر التنظيمي يؤثر 

 Tarig and)على السلوكيات االستراتيجية وهو ما يعرف بالريادة االستراتيجية 

Hull,2012) . تسعى غالبًا إلى تقديم المنتجات هد كما أن المنظمات حديثة الع
لتحقيق  الموارد التي تمتلكهاالجديدة أو الخدمات المتميزة اعتمادًا على استغالل 

كما أن المنظمات الكبيرة أكثر  .(Sapienza et al.,2006)النجاح داخل األسواق
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 (Luo et al.,2005)بيروقراطية وأقل انفتاحًا لتبني فلسفة التوجه الريادي 
لمنظمات الصغيرة أكثر استعدادًا من الكبيرة في بناء القدرات المطلوبة للمنافسة ا.ف

أن االستمرارية ، في حين في األسواق الجديدة ولكن ربما ال تكون قادرة على البقاء و 
تبني وضع الريادة االستراتيجية إلعادة بناء عملياتها لالمنظمات الكبيرة أكثر احتمااًل 

بالتوجه الريادي . بينما أشارت دراسة  Slightly مي يتنبأ جزئيًا العمر التنظيف لذلك
(George et al.,2005)  إلى أن نمط الملكية ربما يولد النفور من المخاطرة وعدم

وبالتالي  . التي تحتاج إلى االبداعالتغيير التنظيمي  في عملياتالرغبة في الدخول 
فإن المتغيرات المتعلقة بالعمر التنظيمي والملكية ربما تؤثر على فاعلية التوجه 

لم ينالوا االهتمام الكافي في الدراسات و الريادي وبالتالي تحسين األداء التشغيلي 
كما أشارت العديد من الدراسات  السابقة باعتبارها متغيرات وسيطة

(Nguyen,2015;Hamilton,2012;Rauch et al.,2009;Ismailand) 
 : يمكننا افتراض أنوالتالي 

H4a  لتوجه الريادي .المنظمة لبتبني  يتوقعان: العمر التنظيمي ونمط الملكية يمكن أن 
H4b  العمر التنظيمي ونمط الملكية يتوسطان العالقة بين التوجه الريادي واألداء :

 التشغيلي 
 الدراسات السابقة 

 (Donald F.et al .,2005)دراسة -1
الدراسة إلى تفسير العالقة بين المحددات التنظيمية التي تساهم في خلق بيئة أعمال 

 ريادية
 طبقتوتوضيح التصرفات الريادية للمديرين ، وادراك المديرين للرضا الوظيفي ، 

( مفردة منهم 523( مديرًا في مجال التعليم والتدريب تم استجابة )670على )
رت النتائج إلى أن تقدير العمل ومنح المكافآت والتعزيز يؤدي إلى زيادة الرضا ،واشا

يؤدي إلى زيادة التصرفات الريادية ويساعد في زيادة عدد االفكار بما الوظيفي 
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زيادة التركيز على المحددات التنظيمية يمكن أن يؤدي إلى المزيد كما ان الجديدة ، 
 يتوسط العالقة بين البيئة والذي  الرضا الوظيفيو من السلوكيات الريادية الداخلية 

 والريادة.االرتباط بين الرضا الوظيفي ، و األداء
  )  ,.2007N. Venkatraman et al(دراسة-2

البراعة االستراتيجية على أداء الشركة ممثاًل في نمو  هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير
البراعة والتميز مثال قدرة المنظمة على تحقيق المبيعات ، عن طريق دمج مفاهيم 

شركة  1005تجميع البيانات من  التوازن بين عمليات االكتشاف واالستغالل ، وتم
تعمل في مجال البرمجيات حول العالم وذلك باالعتماد على شركات عالمية 
متخصصة في تصنيف الشركات العالمية من حيث االيرادات ، وتوصلت الدراسة 

ل تفعيل السلسة الزمنية للمبيعات والمنتجات المختلفة إلى أن هناك عالقة من خال
وثيقة بين تحقيق البراعة االستراتيجية ونمو المبيعات بشكل كبير كأثر رئيس 

دارة إلباإلضافة إلى وجود مجموعة من تأثيرات العوامل الطارئة المتعلقة با
 االستراتيجية. 

 (Qing Cao et al.,2007)دراسة -3
عد المشترك عد المتوازن والبُ بُ وتفسير مفهوم البراعة التنظيمية  تحديدهدفت الدراسة إلى 

عد التوازن مع توجه الشركة للحفاظ على التوازن للبراعة التنظيمية حيث يتوافق بُ 
النسبي والوثيق بين االنشطة االستكشافية واالستغاللية في حين يتوافق البعد المشترك 

( شركة من الشركات العاملة في 200وبلغت عينة البحث )مع حجم الشركة ،  
مجال تكنولوجيا االتصاالت والبرمجيات وتوصلت الدراسة إلى أن البعد المتعلق 
بالتوازن ُيعد أكثر فائدة للشركات محدودة الموارد في حين أن الُبعد المشترك كان 

 وارد أكثر فائدة للشركات التي لديها امكانية أكبر للوصول إلى الم
  (Justin P. Jensen et al.,2008)دراسة -4
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 هدفت الدراسة إلى استكشاف دور وسمات فرق العمل في المستويات العليا والقدرات
االهتمامات المتعارضة بين اعضاء الفريق وتحقيق ي التوفيق بين فالسلوكية للقادة 

تويات العليا ومنها البراعة التنظيمية ، واشارت النتائج إلى وجود سمات للفرق بالمس
تساهم في الجمع بين و تقاسم الرؤية ، المكافآت الطارئة ، والتكامل االجتماعي 

سلوكيات االستكشاف واالستغالل لالبتكارات كما أن اتباع المديرين التنفيذين 
فاعلية سمات الفرق في المستويات العليا في  لسلوكيات القيادة التحويلية يزيد من

 . المنظمات البارعة
  (Frank T. and Maria T..2009)دراسة -5

هدفت الدراسة إلى اكتشاف العالقة بين البراعة  في استخدام المصادر التكنولوجية 
على عينة من الشركات في قطاعات فائقة  ،وطبقتبالمنظمة ومستوى األداء 

شركة ، وتم تقسيم مصادر التكنولوجيا  1500التكنولوجيا حيث بلغ مجتمع البحث 
الدور وتحديد (  يلى داخلية وخارجية كما صنف األداء إلى )األداء المالي واالبداعإ

الوسيط للقدرة االستيعابية على العالقة بين مزيج من المصادر التكنولوجية و األداء 
وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين براعة الشركة في  ،المالي واالبداع 

استخدام المصادر التكنولوجية واألداء المالي واالبداعي كما ظهرت القدرة االستيعابية 
شركة على براعة استخدام التكنولوجيا وقدرتها على تحسين مستوى كمؤثر بين قدرة ال

  .االداء المالي لها أو األداء االبداعي على حد سواء
  (Constantine A. , Marianne W. L. ,2009)دراسة -6

هدفت الدراسة إلى تقديم نموذج أكثر شمواًل يظهر قدرة المنظمات على االكتشاف 
قاء والمنافسة وتمكين االبتكار واكتشاف الفرص الجديدة تمكن من البلتواالستغالل 

عددًا من المتغيرات المتداخلة لعمليات االبتكار مثال :  وشملت تشجيع االبتكار،ل
المقصودة ، توجيه العمالء ، المحددات الشخصية )االنضباط  تاالستراتيجيا

مور عبر العاطفي ( وباستخدام تكتيكات التكامل والتفاضل في إدارة تلك األ
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جمع البيانات  فيواعتمدت الدراسة على مجموعة متنوعة ،المستويات التنظيمية 
شركات ب( مفردة من مديري اإلدارة العليا 86كالقيام بالمقابالت الشخصية مع )
الحصول و اسابيع  8بالمالحظة الشخصية لمدة و متنوعة بالواليات المتحدة االمريكية 

التسويقية ،  المصادرمثال : كتيبات الشركات ،  على عدد من البيانات الثانوية
 المقاالت ، مقترحات المشروعات االبداعية ألكبر خمس شركات كبرى 

  (Rosing et al.2010)دراسة -7 
هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين سلوكيات القيادة البارعة ودورها في عمليات 

 االبداع ,
والتي حصلت في ذلك الوقت على   Toyotaطبقت الدراسة على شركة تويوتا

شركة عالمية في االبداع ، وساهمت النتائج في  25أفضل بين المركز الثالث من 
تصنيف االنماط القيادية وفق ممارساتهم إلى قيادة تحويلية ، قيادة تبادلية ، قيادة 

 تضمنت تفاعلية ، قيادة مستجيبة ، قيادة موجهة بالهيكل التنظيمي وتلك الممارسات
تشجيع و اكتشاف العمليات االبداعية والقدرة لكل من السلوكيات المنفتحة والمنغلقة 

 على استغالل المبدع منها 
    (Florian Hotz,2010)دراسة -8

هدفت الدراسة إلى قياس درجة االرتباط بين البراعة التنظيمية وبيئة األعمال ، وكذلك 
 درجة

تأثير البراعة على األداء من خالل توسط البيئة الخارجية على العالقة ، حيث تم 
وأوضحت النتائج أن ،شركة اوروبية تعمل في مجال التأمين  79تجميع البيانات من 

تكون أكثر قدرة على تحقيق المالءمة بين الهيكل التنظيمي  براعة الشركات األكثر
استخدام  علىة االعمال تكون أكثر مالءمة واستراتيجية المنظمة ، واستراتيجي

 مواردها من المنافسين وكذلك أكثر ديناميكية فيما يتعلق بالقدرات والموارد .
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 (Dovev Lavie and Uriel Stetlner ,2010)دراسة -9
من االستكشاف واالستغالل  بين كل يربطهدفت الدراسة إلى وضع إطار نظري 

النتائج المرتبطة بعمليات التصميم التنظيمي و وذلك في ضوء تفسير السلوكيات و 
إدارة عمليات المعرفة واالبتكار وتم تحديد عددًا من المحددات التنظيمية التي تمثلت 

التوازن بين  وقدرتها على تحقيقفي البيئة ، المنظمة ، وفرق العمل باإلدارة العليا 
 عمليات االستكشاف واالستغالل وانعكاس ذلك على األداء .

 (Kayhan T. and Stephen L.,2012)دراسة -10
في إدارة وتقديم مشروعات  هدفت الدراسة إلى اختبار مدى قيام الشركات السويسرية
تم أخذ عينة طبقية مكونة ،ريادة األعمال وكيف يتم ممارستها في صناعة الساعات 

تحديد مدى مديرًا بالشركات السويسرية وذلك على مدى خمسة أشهر بهدف  18من 
فهمهم لريادة األعمال وتطبيقها في مؤسساتهم من خالل القدرة على اتخاذ القرار ، 
المخاطرة ، القدرة على االبتكار ، االستقاللية ، واالستراتيجيات العدوانية التنافسية 

لثقافة المحافظة الطبيعة فة كما توقع الباحثون وذلك نظرًا ،وجاءت النتائج مختل
ويسرية والتي تمثلت في منع النشاط االستباقي ، وتحمل المخاطرة والتقاليد الس

تبني التنفيذيون للقيم التي تدعم وتشجع ثقافة  على العكس،والعدوانية التنافسية 
 االبتكار واالستقاللية بما انعكس على عودة االبتكار في صناعة الساعات السويسرية 

 (Siu – Ching Ko ,2015)دراسة  -11
اسة إلى اكتشاف محددات فعالية القيادة عبر الثقافات من وجهة نظر هدفت الدر 

مفردة من القادة في عدد من  12، وتم تجميع البيانات من نالقادة غير األوروبيي
 أبعادالشركات الصناعية المتعددة الجنسيات في تايوان بحيث حددت الدراسة ثالث 

مختلفة شملت : الخصائص درجة فعالية القادة عبر الثقافات ال تقيسرئيسية 
في نتائج الدراسة وساهمت الشخصية ، استراتيجيات القيادة ، ومجال الكفاءة ، 

في نظرية القيادة عبر الثقافات ، ادارة المغتربين ،  يساعداعطاء دليل تجريبي 
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القادة غير بوتطوير القيادة العالمية ،واظهار أهمية المعلومات والحقائق المرتبطة 
 .ناألوروبيي

 (Anna Schindler, 2015)دراسة -12
هدفت  الدراسة إلى اختبار نموذج القيادة البارعة على أساس وصفي وذلك بالتركيز 

مقابالت  10 عن طريقوتمت الدراسة  ،على مقومات الفرق االستشارية اإلدارية 
تحليل البيانات اشارت النتائج ،وبشبة نمطية مع قادة المشروعات االستشارية االدارية 

إلى أنه بداًل من التبديل بمرونة بين سلوكيات القيادة البارعة فإن هذه السلوكيات 
ة باستمرار تزداد ابتكارات فرق العمل بقوة ، وهذا التوازن يعني أن نعندما تكون متواز 

لنوعيين من السلوكيات يجب أن يكون موجودًا في نفس الوقت ولكن بدرجات كال ا
 مختلفة حسب الحاجة .

  (Hannes Z. and Kathrin Rosing ,2015)دراسة -13
 كماهدفت الدراسة إلى اختبار دور نظرية البراعة التنظيمية في قيادة عملية االبتكار 

فاعل بين سلوكيات القيادة التي اقترحت أن الت Rosing et al.,2011وضعها 
يتنبأن بإبداع الفريق بحيث يكون االبتكار الجماعي  (االنفتاحية واالنغالقية)البارعة  

 33أعلى عندما تكون تلك السلوكيات مرتفعة والعكس ، واعتمدت الدراسة على عينة 
مفردة من العاملين في شركات التصميمات المعمارية ، وجاءت  90قائد فريق ، 

ئج تؤكد على صحة فرضية النظرية المقترحة حتى مع ادخال سلوكيات القيادة النتا
 التحويلية وتأثيرها على نجاح الفريق. 

  (Mladenua P.et al.,2015)دراسة -14
 باستخدامالعالقة بين البراعة التنظيمية واألداء االبتكاري تفسير هدفت الدراسة إلى 

يج من المستويات العالية لالستكشاف البعد المركب للبراعة والذي يرتبط بمز 
 )( في2015-2006واعتمدت الدراسة على بيانات تنظيمية منذ عام )،  واالستغالل

بأداء ايجابيًا دولة ، واشارت النتائج إلى أن االستكشاف واالستغالل يرتبطان  (12
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 أن هذا التأثير كماوذلك يدعم فرضية البحث بوجود التكامل بينهما  ي الشركة االبتكار 
 مكونات البراعة التنظيمية . الذي يعتبر من ال يزال مرتبطًا باألداء االبتكاري 

 (Sunday Samson,2016)دراسة -15
القيادة وكذلك تأثير حول نمط العالقة بين المشرف والموظفين  لقياسهدفت الدراسة 

خذ عينة من الرضا الوظيفي على االلتزام التنظيمي واألداء الوظيفي ، تم أ
تحليالت ، وبعامًا  57-20موظفًا في مجال االعالم بأعمار تراوحت من 250

التنبؤ بااللتزام التنظيمي امكانية   إلىاالنحدار المتعدد التدريجي ، توصلت الدراسة 
،   0,53واألداء الوظيفي من خالل تأثير كل من الرضا الوظيفي بتأثير بلغ 

ن متغيرات مثل الخبرة في العمل كما أ 0,38يادية ، واالنماط الق 0,41واالشراف 
التعلم ،ونمط القيادة التحويلية كان لها تأثيرًا ايجابيًا على االحتفاظ بالموظفين ، إدارة ،

 األداء ، واستراتيجية الحوافز .
 (Marta R. and Regina H.,2016)دراسة -16

نفتاحي واالنغالقي والجوانب هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين سلوك القيادة اال
استكشاف الفرص ، توليد  وهي:االربعة المرتبطة بالسلوك االبتكاري في العمل 

األفكار ، الترويج لألفكار، تحويل االفكار إلى واقع ، وتمت الدراسة على شركة 
مفردة من العاملين باإلدارات التي  139شملت العينة  وتصنيع دولية في المانيا 

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين سلوك  ا باالبتكارات ،يرتبط عمله
القيادة االنفتاحي واالنغالقي والجوانب االربعة المرتبطة بالسلوك االبتكاري في العمل 

يرتبطان  ، كما أظهرت النتائج أن التفاعل بين السلوك القيادي والسلوكيات االنفتاحية
 .ةاالبتكاري املينبشكل ايجابي بسلوكيات الع
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 Feng C. and Tsu W.,2016)دراسة -17
على  تأثير القيادة االبداعية)المشاركة ، المساندة، األداة ( قياسدفت الدراسة إلى ه

 ابداع
 103 وطبقت علىتنظيم من حيث )التشجيع والرقابة (، العلى  التركيزبالموظفين 

مفردة من العاملين في الوظائف اإلشرافية بالصناعات عالية التكنولوجيا في تايوان 
وذلك باستخدام نموذج المعادلة  الهيكلية ، وتوصلت الدراسة إلى أن القيادة 

 يتوسطهاالتشاركية والمساندة ترتبط ايجابيًا بإبداع المرؤوسين ، كما أن هذه العالقات 
جزئيًا ترقيات الموظفين ، كما أظهرت النتائج أن القادة التشاركيين يركزون على 

 ية. بداعقدراتهم اال من  بما يحسنترقية الموظفين 
  (Chege M.E. and Joyce G.,2017)دراسة -18

ثالثة انماط قيادية  عبرتأثير القيادة على أداء الشركة  قياسهدفت الدراسة إلى 
 98عينة ال بلغتالقيادة المتساهلة و التحويلية ، القيادة التبادلية ، تمثلت في القيادة

في كينيا ، وتوصلت  Safaricomمفردة باستخدام عينة طبقية من العاملين بشركة 
الدراسة إلى أن أسلوب القيادة له تأثير على األداء حيث أثبتت أن جميع سلوكيات 

تأثير  جاءباألداء التنظيمي ، بينما  اً ايجابيالقيادة التحويلية والقيادة التبادلية ترتبط 
القيادة المتساهلة ضعيف ولكنه ايجابي على األداء ،كما اوصت الدراسة بأنه على 

أفضل للتابعين والهامهم  اً اإلدارة العليا أن تحاول قدر المستطاع أن تقدم نموذج
افكارهم  االعتماد على المضمون والتحدي في العمل وتحفيز جهودهم بشكل يثيرب

 المبدعة .
 (Hongli Wang ,2017)دراسة -19

هدفت الدراسة إلى قياس تأثير قيم الثقافة الفردية على تحفيز العاملين نحو تنفيذ 
 Socialاألفكار االبداعية ،حيث اعتمدت على نظرية االستجابة المرغوبة اجتماعيًا 

desirable responding  القيمة الفردية لدى األفراد وتفاعل وتناغم  بما يفسر
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يل ابداعاتهم إلى تطبيق حقيقي ، وبتجميع البيانات القوى للتأثير على الموظفين وتحو 
خمس شركات تعمل في بمفردة من العاملين  301مفردة من المديرين ، 66من 

مجال التكنولوجيا المتقدمة ، واظهرت النتائج أن األفراد يتمكنوا من تحسين ووضع 
السلطة  افكارهم االبداعية موضع التنفيذ عندما يكونوا اقل فيما يتعلق بتوجهات

 الفردية .
 (Junwei et al.2017)دراسة -20

على  القائمهدفت الدراسة إلى اختبار تأثير القيادة البارعة ، والثقافة على أداء الفريق 
مفردة من قادة المشروعات وافرادًا  217عينة بلغت وباالستدامة )األداء المستدام ( 

ل االنحدار الخطي المتعدد يعملون بمشروعات البناء الصينية ، وباستخدام تحلي
لتحديد التأثير الوسيط للثقافة المحفزة للبراعة ،  SEMونموذج المعادلة الهيكلية 

توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية ومباشرة بين القيادة البارعة و أداء المشروع 
أداء تأثير وسيط للقيادة البارعة على  وجودوالثقافة المحفزة للبراعة باإلضافة إلى 

كما أوضحت أن القيادة البارعة تجمع بين القيادة التحويلية والقيادة  ،المشروع 
يكون لها تأثير ايجابي أقوى على أداء المشروع من خالل تعزيز ثقافة  وربماالتفاعلية 

 التكيف واالتساق .
 الفجوة البحثية

 نقاط الفجوة يف اآليت :يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة ميكن عرض 
يحاول الباحث تحديد مفهوم القيادة البارعة و أهم ابعادها كمفهوم حديث لألنماط  -1

 القيادية .
محاولة من الباحث إللقاء الضوء على نمط قيادي جديد و إثراء المكتبة العربية  -2

  .ه الرياديفيما يتعلق بسلوكيات القيادة البارعة وأهم مقوماتها وتأثيرها على التوج
 تحديد العالقة بين سلوكيات القيادة البارعة وتبني فلسفة التوجه الريادي . -3
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للعالقة بين القيادة البارعة والتوجه  االجتماعي مال التنظيميال تحديد توسط رأس -4
 الريادي .

لعالقة ديد مدى توسط المحددات التنظيمية)العمر التنظيمي ،نمط الملكية( اتح -5
 ، والتنبؤ بالتوجه الريادي واألداء.سلوكيات القيادة البارعة  والتوجه الريادي نبي

 أهمية البحث 
العالقة بين سلوكيات القيادة البارعة كأحد  تظهر أهمية البحث في اختبار   

االتجاهات الحديثة ودورها في تبني فلسفة التوجه الريادي وانعكاسه على تحسين 
وعددًا  االجتماعي سط دور كل من رأس المال التنظيمياألداء المؤسسي في ظل تو 

من المحددات التنظيمية )العمر التنظيمي ، ونمط الملكية (، وهنا تظهر أهمية 
 البحث على مستويين :

 المستوى االكاديمي  ▪

محاولة إلثراء المكتبة العربية فيما يتعلق بأحد مفاهيم القيادة الحديثة )البارعة (  -1
االتجاهات الحديثة باألبحاث والدوريات االجنبية ومالحظة النقص الواضح في كأحد 

في  مال التنظيمي االجتماعي ، والقيادة البارعة (ال تلك المفاهيم اإلدارية ومنها )رأس
 .االدبيات العربية 

محاولة للربط بين سلوكيات القيادة البارعة وفلسفة التوجه الريادي كأحد -2
 . "ريادة األعمال" سفات االدارية الحديثة في استراتيجيات األعمالاالتجاهات والفل

مال التنظيمي االجتماعي بين سلوكيات ال محاولة تحديد الدور الوسيط لرأس-3
 التوجه الريادي . القيادة البارعة و

محاولة تحديد تأثير عددًا من المحددات التنظيمية والمتمثلة في العمر التنظيمي -4
 بين األداء المؤسسي والتوجه الريادي . ةوسيط راتة كمتغيونمط الملكي

 المستوى العملي  ▪
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حاجة المؤسسات إلى امتالكها للقادة تظهر أهمية البحث من الناحية العملية في  -1
البارعين لما لها من تأثير ايجابي على دعم وتحفيز أداء العاملين واكتشاف واستغالل 

 المبدعين .
البارعون لسلوكيات التوجه الريادي كأحد متطلبات األداء  أهمية تبني القادة -2

 التنافسي .
دور مكونات رأس المال التنظيمي االجتماعي في بناء التناسق واالنسجام داخل  -3

 المنظمة .
أهمية دور المحددات التنظيمية للتنبؤ باتباع التوجه الريادي وتحسين األداء  -4

 المؤسسي .
 مشكلة البحث 

عاني الكثير من المؤسسات المصرية والعربية من تدني مستويات األداء ت     
المؤسسي ، وكذلك عدم قدرتها على تبني التوجه الريادي ، كما يفتقر المديرون 

من وجهة نظر  -بها إلتباع سلوكيات القيادة البارعة كأحد المقومات األساسية
التنظيمي بالمؤسسات إلى  في تبني ذلك التوجه .وفي ظل انعدام المناخ –الباحث 

مقومات رأس المال التنظيمي االجتماعي والذي انعكس على تدنى مشاركة 
. وبذلك يمكن صياغة المشكلة األداء  العاملين وطرح المبادرات  بما ينعكس على

 : في التساؤالت التالية
هل يطبق المديرون في المنظمات الصناعية  محل الدراسة سلوكيات القيادة  -1
 بارعة  ؟ال
هل يتبنى العاملون فلسفة التوجه الريادي في القيام باألعمال  بالمنظمات محل  -2

 الدراسة ؟
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هل هناك عالقة بين سلوكيات القيادة البارعة وتبني المديرون لفلسفة التوجه  -3
 الريادي ؟

لتوجه توسط رأس المال التنظيمي االجتماعي العالقة بين القيادة البارعة وايهل  -4
 الريادي؟

هل يمكن أن تتوقع محددات العمر التنظيمي ونمط الملكية العالقة بين القيادة  -5
 البارعة والتوجه الريادي ؟

 أهداف البحث 
في قياس أثر سلوكيات القيادة البارعة على يتمثل الهدف الرئيس للبحث     

لى مستوى األداء تبني المديرون للتوجه الريادي في القيام باألعمال وبالتالي ع
ويتفرع منه  المؤسسي في ظل توسط مقومات رأس المال التنظيمي االجتماعي

 األهداف الفرعية التالية :
 تحديد مفهوم القيادة البارعة وأهم السلوكيات المرتبطة بها . -1
 تحديد أهم مقومات التوجه الريادي وعالقته بسلوكيات القيادة البارعة . -2
وسيط لرأسمال التنظيمي االجتماعي بين سلوكيات القيادة البارعة تحديد الدور ال -3

 والتوجه الريادي .
، وطبيعة العالقة تحديد تأثير تبني فلسفة التوجه الريادي على األداء المؤسسي -4

 بينهما.
 البحثفروض 

في ضوء نموذج الدراسة وسياق التأصيل النظري للبحث تم تحديد الفرضيات      
 التالية :

H1 توجد عالقة جوهرية ايجابية بين القيادة البارعة وتبني التوجه الريادي :. 
H2 تتوسط مكونات رأسمال التنظيمي االجتماعي العالقة بين القيادة البارعة والتوجه : 

 الريادي .
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H2a       . تتوسط الثقة العالقة بين القيادة البارعة والتوجه الريادي : 
H2b . يتوسط انسجام الهدف العالقة بين القيادة البارعة والتوجه الريادي : 

H3    توجد عالقة ذات داللة جوهرية  ايجابية تربط بين التوجه الريادي و األداء :
 .التشغيلي

H4a لتوجه الريادي المنظمة لبتبني  ان: العمر التنظيمي ونمط الملكية يمكن أن يتوقع 
H4b  العمر التنظيمي ونمط الملكية يتوسطان العالقة بين التوجه الريادي واألداء :

 نموذج البحث  التشغيلي
يشتمل نموذج البحث على عددًا من المتغيرات منها المستقل ويتمثل     

القيادة البارعة( ومنها التابع مثال )التوجه الريادي ، واألداء المؤسسي ( ت )سلوكيافي
 ، عمر المنظمةوعددا من المتغيرات الوسيطة منها )رأسمال التنظيمي االجتماعي

 نموذج الدراسة . (1ونمط الملكية ( كما يظهر بالشكل رقم )
  مجتمع وعينة البحث  -1منهجية البحث  -

مجتمع البحث في الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنها يتمثل 
 شركات 

 (1شكل رقم )
 نموذج الدراسة

  

  +1H  +3H 

       

      2H                                                                                  

                                                                         a4H                           b4H  
 

القيادة 

التوجه  األداء التشغيلي  البارعة 

 الريادي 

رأس المال التنظيمي 

 االجتماعي 
 المحددات التنظيمية 
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شركات تكنولوجيا المعلومات ، والبرمجيات ، واألجهزة االليكترونية ألنها صناعات 
،كما إنها تسعى إلى بناء   Knowledge-Based Industryقائمة على المعرفة 

قدراتها اعتمادًا على ملكيتها للمعرفة بما يساهم في تقديم االبتكارات التي تحسن من 
مستوى أداؤها كما أن هذه الشركات تعمل في بيئة تنافسية ديناميكية بما يتطلب معه 

 االبداع اإلداري بشكل مستمر.
 (1جدول رقم )

 توصيف شركات عينة الدراسة
 % النسبة عدد الشركات التوصيف المتغير

 العمر التنظيمي
 

 عام 20منظمات صغيرة أقل من -
 عام20منظمات كبيرة أكبر من -

21 
16 

65.75 
43.25 

 نمط الملكية
 

 

 ملكية الدولة-
 ملكية خاصة محلية-
 مشروعات االستثمارية-

6 
20 
11 

16.22 
54.05 
29.73 

  2018مركز معلومات مجلس الوزراء ودليل الشركات المصرية عام يناير  البيانات من: المصدر

  
  لبحثأداة ا-2

تم االعتماد على قائمة االستقصاء كأداة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات      
البحث وفرضياته بحيث تم االعتماد على قائمة استقصاء باللغة االنجليزية وتم 

العربية ، وعن طريق مترجم متخصص في اللغة االنجليزية تم ترجمتها إلى اللغة 
. وذلك للتأكد من سالمة وتوافق أداة القياس، ترجمة االستمارة العربية إلى االنجليزية

 ملت االستمارة على المتغيرات التالية :تشابحيث 
 OSC، رأس المال التنظيمي االجتماعي  EO، التوجه الريادي  A Lالقيادة البارعة 

( "  موافق 1، بمقياس ليكرت الخماسي يبدأ "غير موافق تمامًا)OP،األداء التشغيلي 
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وأقل  -2عام ، 20أكبر من  -1)  قياس متغير العمر التنظيمي(" كما تم 5تمامًا )
 -1ونمط الملكية  (Brettel et al.,2011 )عام ( كما جاء في قياس  20من 

استثمار أجنبي كما جاء بمقياس  -2محلي )ملكية الدولة ، القطاع الخاص (، 
(Luu,2012a) ( 2كما بالجدول رقم) 

 
 (2جدول رقم )

 توصيف ألداة القياس ومكوناتها والمقاييس التي تم االعتماد عليها

 مثال للعبارات المقياس المتغير

1-
القيادة 
 البارعة
 

(Zacher and 

Rosing,2015) (Rosing 

et al.,2011)  أشتمل على
( عبارات لسلوكيات 7) عبارة (14)

( 7) ،القيادة البارعة المنفتحة
 للسلوكيات المنغلقة

 يشجع مشرفي تنفيذ األفكار الجديدة والمختلفة .-
 حفزنا مشرفي على تحمل المخاطر في وظيفتي -

هداف يتابع مشرفي ويراقب درجة تحقق األ -
 المخططة

يأخذ مشرفي اإلجراءات التصحيحية تجاه االنحراف -
 عن األهداف .

2-
التوجه 
 الريادي

(Corin and 

Slevin's,1989)  والذي
( عبارات تحتوي على 8يتكون من )

 ثالثة أبعاد فرعية

 وتتكون من عبارتين المبادأة -أ

 ( عبارات3وتتكون ) االبداعية -ب
( 3وتتكون)تحمل المخاطرة -ج

 عبارات

المنظمة التي أعمل بها تكون األولى في تقديم  -
المنتجات الجديدة ، االنظمة اإلدارية ، وطرق 

 االنتاج .
المنظمة التي أعمل بها قدمت الكثير من -

 المنتجات الجديدة في أخر خمسة سنوات
المنظمة التي أعمل بها تمتلك ميول قوية تجاه -

 الدخول في مشروعات عالية المخاطرة.

3-
ألداء ا

 التشغيلي

(Devaraj et 

al.,2004)  فق مقياس وضعه
 ت( عبارا8وذلك عن طريق )

 تمثلت في التكلفة ، الجودة ، المرونة ، والتوصيل
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 اإلحصائيتحليل النتائج الدراسة الميدانية و 

 الثبات في االستبانةالصدق و قياس درجة  -1
درجة الثبات في القائمة تم استخدام مقياس ألفا كرونباخ ، وجاءت القيم ما  لتحديد     
وذلك لقيم الصدق المركبة لمتغيرات البحث ، وحققت النتائج   (0.86-0.92)بين 

كما   0.50وذلك أكبر من  ~0.801   0.565صحة التقارب بمتوسط معامل مابين
 (.3يظهر بالجدول رقم )

 
 (3جدول رقم )

 قيم معامالت ألفا كرونباخ
 مدى المعامل  القيمة عدد العبارات المحاور

سلوكيات القيادة           
 البارعة 

14 0.92 0.689~0.801 

 0.687~0.560 0.86 8 التوجه الريادي  
 0.730~0.660 0.91 8 األداء التشغيلي  

 القياسات الوصفية ومعامالت االرتباط-2 
يظهر قيم المتوسط  ي( والذ4مصفوفة االرتباط والتي تظهر بالجدول رقم ) في   

الحسابي واالنحراف المعياري لألبعاد الرئيسية ومعامالت  االرتباط بين المتغيرات . 
بما يظهر ما بين القوية والمتوسطة تراوحت  واظهرت النتائج وجود عالقات ارتباط 

 طبيعة العالقات المتغيرة .
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 (4)م رقجدول 
 اإلحصاءات الوصفية ومعامالت االرتباط )مصفوفة االرتباط (

 5 4 3 2 1 المتغيرات

     (0.78) القيادة البارعة -1
    (0.76) ∗∗∗0.62 التوجه الريادي -2

   (0.80) ∗∗0.49 ∗∗0.36 الثقة -3
  (0.79) ∗0.12 ∗0.29 ∗0.20 تجانس الهدف -4
 (0.73) ∗0.13 ∗0.18 ∗∗0.56 ∗0.16 األداء التشغيلي-5

 3.43 3.38 3.20 3.50 3.65 الوسط الحسابي

 0.42 0.41 0.31 0.46 0.58 المعياري  االنحراف

AVE 0.570 0.610 0.535 0.650 0.633 
 ((P<0.01) )∗∗∗ P<0.001معنوية عند مستوى ∗∗( (P<0.05معنوية عند مستوى ∗      

 

 اختبارات صالحية النموذج  -3
تم التحقق من صالحية النموذج والبناء المقترح عن طريق التحليل العاملي   

، وذلك باستخدام عددًا من المؤشرات لتقييم درجة القبول في نموذج  CFAالتأكيدي 
 X)2(القياس ومنها 

CFI=0.95 ،NFI= 0.93و أكبر،  CH =37.20)2(وأكبر ،  260.40 =

SRMR=0.05 
ووفقًا لتلك النتائج فإن جميعها يشير إلى مالءم وجودة المتغيرات بالنموذج والتي 

 (.5ويظهر ذلك بالجدول رقم )  %80.90حققت جودة نوافق كلية 
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 (5جدول رقم )
 مؤشرات جودة النموذج

 2X df النموذج
كاي 
 CFI NFI SRMR RMSRA تربيع

 0.08 0.07 0.93 0.95 58.30 149 291.01 نموذج القياس
النموذج البديل 

1 287.10 145 56.40 0.96 0.92 0.08 0.07 

النموذج البديل 
2 

245.95 139 44.50 0.97 0.92 0.07 0.07 

النموذج البديل 
3 255.40 136 43.44 0.97 0.91 0.07 0.07 

النموذج  البديل 
4 255.90 136 37.20 0.96 0.91 0.07 0.07 

البديل النموذج 
5 254.90 135 36.50 0.96 0.91 0.07 0.07 

 
 اختبارات الفروض والتأثيرات الوسيطة   -4

لقيادة البارعة على األداء التشغيلي من خالل لالختبار درجة التأثير المباشر    
عن طريق تحليالت االنحدار التدريجي المتعدد وذلك بالمقارنة بين تم التوجه الريادي 

أظهرت نتائج التحليالت الخاصة بتقديرات  . النموذج األساسي والنماذج البديلة
 النموذج تأثيرًا بسيطًا وذلك بدون 

تأثير توسط رأس المال التنظيمي االجتماعي )النموذج األول (، ثم تم ادخال متغير 
يعرف بالنموذج الثاني )االفتراضي (، والذي رأس المال التنظيمي االجتماعي والذي 

بدوره حسن وطور من مالءمة النموذج . أما فيما يتعلق بالنموذج الثالث والذي 
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البارعة واألداء التشغيلي ، وذلك لتحديد هل يوجد تضمن المسار المباشر بين القيادة 
 تأثير مباشر بين القيادة البارعة

واألداء التشغيلي حيث أظهرت النتائج تحسن درجة مالءمة جودة النموذج 
) 0.05<,P4.217  =2x Δ،)  كما أظهرت القيادة البارعة تأثيرًا ايجابيًا ومباشرًا

كما تظهر (،P<0.05 ) =β,0.185على األداء التشغيلي حيث بلغت القيمة 
وبذلك تم تأكيد الفرض األول عن طريق التأثير المباشر  Model3 بالنموذج المعدل

أما فيما (. P<0.001 ) =β,0.683وااليجابي بين القيادة البارعة والتوجه الريادي 
بالربط بين التوجه الريادي واألداء التشغيلي تم تأكيده من خالل تحقيق قيم  يتعلق

  ايجابية .
 أثر التوجه الريادي كمتغير وسيط بين القيادة البارعة واألداء -

يتوسط العالقة بين القيادة البارعة واألداء افترض الباحث أن التوجه الريادي 
 (SPSS)التشغيلي وباستخدام عددًا من األساليب االحصائية المتوفرة في برنامج 

ومنها تحليالت االنحدار المتعدد للمقارنة بين النموذج األساسي والنماذج البديلة 
الريادي يتوسط  وكذلك التأثيرات المباشرة وغير المباشرة . أوضحت النتائج أن التوجه

العالقة بين القيادة البارعة واألداء التشغيلي وذلك نتيجة للعالقة االحصائية التي 
وما هو ما يعرف بفترة الثقة    Confidence Interval( CIأظهرتها) 

(SE=0.19,95%,CI=0.08-0.27)  والتي تظهر أن قيمةCI  تزيد عن الصفر
ادة البارعة على األداء التشغيلي من خالل بما يعني أن وجود تأثير غير مباشر للقي

تبني التوجه الريادي بما يوضح أن هناك تأثير وسيط وهام للتوجه الريادي على 
 العالقة. 
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اما فيما يتعلق بالتأثير الوسيط لرأس المال التنظيمي االجتماعي أظهرت النتائج الدور 
ريادي( والتي تظهر صحة الوسيط له في العالقة بين )القيادة البارعة والتوجه ال

، حيث جاء التداخل بين القيادة البارعة ورأس المال التنظيمي  H2الفرضية 
( . كما تم عمل تقييم أضافي P<0.01 ) =β,0.354االجتماعي ايجابيًا ومعنويًا 

بين كل من القيادة البارعة والتوجه   The Simple Slope Testللعالقة باستخدام 
ى أن القيادة البارعة تعزز من تبني التوجه الريادي عندما تكون الريادي بما أشار إل

الثقة مرتفعة وهي أحد المحددات التنظيمية لرأس المال التنظيمي االجتماعي و 
وذلك  (SS=0.29, P<0.01)مقابل الثقة المنخفضة  (SS=1.90, P<0.01)بلغت

رت النتائج معنوية وبمالحظة النموذج الكلي المعدل أظه(  2كما يظهر بالشكل رقم )
%، ونظرًا إلدخال  95عند درجة ثقة تجاوزت   F(42.17)النموذج حيث بلغت قيمة 

العالقة  والمتمثلة في ) رأس المال التنظيمي االجتماعي ،  فيالمتغير الوسيط   
% وهي قيمة  35التفسيرية للمتغيرات الوسيطة  والتوجه الريادي ( حيث بلغت القيمة

% بما يظهر  5.8االفتراضي بمقدار  قيمة معامل التحديد للنموذج البديلتزيد عن 
 نتيجة معنوية العالقة

 (2شكل رقم )

 االجتماعيالتأثير الوسيط لرأس المال التنظيمي 

 
  القيادة البارعة المرتفعة         القيادة البارعة المنخفضة       
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( الذي 3( والشكل رقم )6بالجدول رقم )المتغيرات الوسيطة بالعالقة كما يظهر 
العمر التنظيمي ونمط  منأما فيما يتعلق بتأثيرات كل . يظهر قيم مسارات النموذج 

االرتباطات بين العمر التنظيمي، ونمط الملكية ،  (يوضح5الملكية  فالجدول رقم )
  = P<0.05; β,0.139والتوجه الريادي والتي بلغت قيمتها على التوالي 

0.220,P<0.05  ) =β(. 
كذلك أظهر الجدول تأثير كل من نمط الملكية والعمر التنظيمي على األداء 
التشغيلي  حيث أكدت النتائج فرضيات الدراسة والتي افترضت أن نمط الملكية 
يتوسط العالقة بين التوجه الريادي واألداء التشغيلي ،حيث أظهرت النتائج أن 

ن المنظمات ذات انماط الملكية األخرى ، في حين لم المنظمات األجنبية ُتعد أقوى م
يظهر تأثير واضح وقوي للعمر التنظيمي في هذه العالقة الوسيطة بين التوجه 

 الريادي واالداء التشغيلي .
 اختبارات الفروق الجوهرية بين )العمر التنظيمي ، ونمط الملكية (  -5

محددات العمر التنظيمي ،ونمط  تم اختبار االختالفات  الجوهرية )الفروق ( بين 
وذلك لتحديد االختالفات  ( Critical Ratio) CRطريق اختبار  الملكية عن

االحصائية بين انحدار األوزان فيما يتعلق باألقدم واألحدث عمرًا ، ونمط الملكية  
وعن طريق تحديد  (Arbuckle ,2010)الخاصة والحكومية واألجنبية وفقًا لدراسة 

( والذي 7الفروق االحصائية بين كل زوج من المقارنات كما يظهر بالجدول رقم )
جوهرية في العالقة بين التوجه الريادي واألداء التشغيلي فيما يتعلق أظهر فروق 

بنمط الملكية من حيث )االستثمار االجنبي ، االنماط األخرى (. في حين لم يتم 
األحدث (، وبالتالي –تحديد اختالفات جوهرية فيما يتعلق بالعمر التنظيمي )األقدم 

ر الوسيط في العالقة بين التوجه الريادي فإن النتائج تدعم أن نمط الملكية يلعب الدو 
 واألداء التشغيلي في نموذج الدراسة القياسي .
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 (6جدول رقم )

 نتائج تحليالت االنحدار المقارنة للنماذج

 المتغيرات
النموذج 

 األساسي
النموذج 

 االفتراضي
النموذج 

 المعدل
 0.185 - - األداء التشغيلي والقيادة البارعة -1

 EOالتوجه الريادي  -

 العمر التنظيمي ×التوجه الريادي -

 نمط الملكية ×التوجه الريادي -

0.677 0.679** 0.683** 

- 0.143 0.139 

- 0.221 0.220* 

 ***0.683 ***0.683 ***0.685 التوجه الريادي والقيادة البارعة-2

القيادة  ×رأس المال التنظيمي االجتماعي  -

 البارعة
- 0.354** 0.354** 

التوجه  ×رأس المال التنظيمي االجتماعي  -

 الريادي
- 0.173 0.174 

 *0.125 *0.165 *0.165 العمر التنظيمي

 *0.194 *0.194 *0.194 نمط الملكية

 2Rمعامل التحديد 

F 

درجة المعنوية
 

0.220 0.296 0.350 

26.30 36.52 42.17 

0.02 0.01 0.00 

 

 

 (3شكل رقم )

        قيم مسارات النموذج   

 
                 0.567 

   0.683      

                                                                                                 0.165 
               0.354                           0.139 

                                               0.220  

                                                                                                      0.194  

              

 
 
 

القيادة 

 البارعة 
األداء 

 التشغيلي
        التوجه 

 الريادي

رأس المال التنظيمي 

 االجتماعي 
  نمط الملكية

 التنظيمي العمر
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 المناقشة والتوصيات 
 Theoretical Implicationsالجوانب النظرية  -

 وفقًا لنتائج البحث وفي نفس اتجاه األدبيات اإلدارية فيما يتعلق بمتغيرات البحث 
( (AL: ساهم البحث الحالي في إضافة نموذج جديد للقيادة وهو القيادة البارعة    أوالً 

حيث ساهم ذلك  (EO)واألداء التشغيلي وعن طريق الدور الوسيط للتوجه الريادي 
القيادة البارعة )السلوكيات المنفتحة ، السلوكيات البحث فيما يتعلق بسلوكيات 

المنغلقة ( في تحديد مدى مساهمتها في اتباع أو تبنى التوجهات الريادية معتمدًا 
، وذلك على عكس  (Rosing et al.,2011)على السلوكيات التي حددها 

 اهتمامات الباحثين بالدراسات السابقة بدراسة 
 (7جدول رقم )

 المقارنة بين مجموعتينتحليالت 
 Pathالمسار 

النموذج 
 الكلي

 المقارنات
النسبة 

 CRالحرجة 

 العمر التنظيمي -
التوجه الريادي      األداء 

 التشغيلي

 Low High  

0.467** 0.446** 0.463** 0.101 

 نمط الملكية -
التوجه الريادي       األداء 

 التشغيلي

 
االستثمار 

 االجنبي
  أخرى

0.467** 0.715*** 0.081 5.031 

                                                                                                  P<0.001 *****P<0.01, 

 
 Harsanto and)العالقة بين القيادة التحويلية وقدرتها على تفعيل االبداع 

Roelfsema,2015; overstreet et al.,2013)  .البارعون يمتلكون القدرة  فالقادة
عن طريق سلوكياتهم القيادية المنغلقة على توجيه سلوكيات العاملين نحو تحقيق 

تكيفًا مع التغييرات الجديدة أو مداخل  األهداف والخطط الموضوعة و أن يكونوا أقل
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اإلدارة األخرى ، في حين امتالكهم القدرة على اكتشاف القدرات االبداعية لدى 
 العاملين واستغاللها .

 
: يزيد البحث الحالي من العمق في دراسة العالقات المرتبطة باألداء التشغيلي ثانياً 

وبخاصة عالقة سلوكيات القيادة البارعة والتوجه الريادي كسوابق لألداء التشغيلي 
حيث تمثل رافعة لتحسين األداء التشغيلي لكونها تشجع على االبداعية والتأقلم مع 

اخل اإلدارة التي تتميز بالجودة وكل الجوانب المتعلقة التكنولوجيا الحديثة ، واتباع مد
بتحسين األداء التشغيلي والتي لم يتم تحديدها بشكل كامل فبدون تبني مدخل التوجه 
الريادي كفرضية للتغيير يكون العاملون أقل تحفيزًا للمشاركة والمبادأة في اتباع 

الجديدة وتحويل تلك الطاقات إلى استراتيجيات الريادة والتطبيق االبداعي للتكنولوجيا 
منتجات ابداعية بما ينعكس على األداء التشغيلي للمؤسسات . كما تم تفسير تأثير 
التوجه الريادي على األداء التشغيلي عن طريق القيمة المعتمدة على الموارد 

(RBV)  وعن طريق نظرية القدرات الديناميكية التي تم افتراض توسطها للعالقة بين
 جه الريادي واألداء التشغيلي.التو 

كسوابق لمدخل الريادة  (OSC)ادخال رأس المال التنظيمي االجتماعي  تم: ثالثاً  
(Declercq et al.,2013)  باعتباره صاحب الدور الوسيط في العالقة بين القيادة

البارعة والتوجه الريادي ، ودلت النتائج على أن المسار من اتباع سلوكيات القيادة 
بارعة إلى اتباع السلوكيات الريادية يحتاج إلى عوامل محفزة وضرورية لتحقيق ذلك ال

وهو ما يتمثل في مكونات رأس المال التنظيمي االجتماعي والتي تظهر في الرابطة 
 السيكولوجية بين العاملين. 

يلي بما تم دراسة العالقة ونقطة االلتقاء بين اتباع التوجه الريادي واألداء التشغ:  رابعاً 
الريادة وذلك عكس األدبيات التي ركزت على األداء بشكل  ادبياتيساهم في إثراء 

فالبحث الحالي ركز على األداء التشغيلي  (Buttar and Kocak , 2011)عام 
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ين التوجه الريادي في العالقة بالموجه بالمنافس كذلك تم ادخال متغيرات أخرى 
من كونها  متغيرات وسيطة أكثركواألداء التشغيلي كالعمر التنظيمي ونمط الملكية 

حيث وجد عدم وجود عالقة أو ارتباط بين العمر التنظيمي والتوجه  متغيرات حاكمة
السابقة فيما يتعلق بالتوجه الريادي الريادي والتي ال تتوافق مع االثباتات بالدراسات 

ثقافات الغربية والتي منها المنظمات األصغر سنًا تسعى لتكون أكثر ابداعًا داخل ال
 Wiklund and)والمنظمات األكبر سنًا تحتاج إلعادة تجديد عملياتها 

Shepherd, 2005)  والذي ربما يرجع إلى عدم التأكد أو ما يتعلق بقيم التخطيط
التوجه الريادي والذ ي يرجع كما تناول البحث العالقة بين نمط الملكية و  المركزي.

إلى الدور الثقافي في تشكيل التوجه الريادي وفق أنماط الملكية المختلفة والمحددة 
التباع أو تبني المدخل الريادي في األعمال، وتوصل البحث لوجود ارتباط بين نمط 

 ل الملكية ومفهوم الريادة الذي يعتبر سمة للمنظمات التي تطبق مفاهيم ريادة األعما
 التطبيقات االدارية  -

أظهرت نتائج البحث التطبيقية أن التحسين في األداء التشغيلي ال يتم بدون وجود 
مثال التوجه الريادي )من وجهة نظر  Soft Changeعوامل التغيير الناعمة 

الباحث (. هنا يجب على قادة المنظمات عدم االعتماد على العوامل المادية فقط 
سين األداء التشغيلي مثال )التكنولوجيا/الموارد ( ولكن يجب عند وضع آليات تح

تحقيق التوازن بين متطلبات التحول التكنولوجي وغرس قيم الريادة في القيام 
باألعمال بين العاملين وبما ينعكس على احداث تغييرات جوهرية على رؤية اإلدارة ، 

 وهنا يجب على قادة المنظمات القيام باآلتي :
 عنبرامج التدريب التي تساهم في زيادة المعرفة لدى العاملين ليس فقط تصميم -1

التكنولوجيا الجديدة ولكن بالمداخل اإلدارية التي تهتم بجودة األداء حتى يتم التكيف 
 والتأقلم معها .
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يجب على القادة بناء القيم الريادية وغرسها في عقول العاملين من خالل البرامج -2
 التدريبية

توجهات والحلقات النقاشية المستمرة ، ووضع السياسات اإلدارية المحفزة على تبني ال
 الريادية والمبدعة في القيام باألعمال .

القدرة على استخدام سلوكيات القيادة المنفتحة لتكون مصدرًا إللهام العاملين -3
Inspire  وانفتاحهم على استخدام التكنولوجيا الجديدة أو المداخل اإلدارية الحديثة ،

ليب اإلدارية التي تعتمد التي تركز على تحسين األداء والجودة ، واالبتعاد عن األسا
 على االجبار للتكيف مع التكنولوجيا الجديدة وتطبيقاتها .

القدرة على استخدام سلوكيات القيادة المنغلقة إلعادة تجميد القيم الريادية ، -4
بالمعايير  والخطط الموضوعة وعدم االنحراف عنها واتخاذ االجراءات  موااللتزا

 ة .التصحيحية المطلوبة وقت الحاج
يجب على القادة تحقيق التوزان بين السلوكيات المنفتحة والمنغلقة بحيث يمكنهم -5

إللهام العاملين بالمشاركة في ادخال التحسينات اإلدارية  لمنفتحةاستخدام السلوكيات ا
المطلوبة ، وكذلك استخدام السلوكيات المنغلقة لتشجيع العاملين ذوي التكًيف 

اتهم وجدراتهم في القيام بعمليات التغيير المطلوبة المنخفض على استغالل قدر 
 لتحسين األداء التشغيلي .

أما فيما يتعلق بدور رأس المال االجتماعي التنظيمي في العالقة بين القيادة -6
البارعة وتأثيرها على التوجه الريادي ، وهنا يجب على القادة بناء األهداف التنظيمية 

هتمامات العاملين بها وذلك عن طريق وضع وتحقيق االتساق بينها وبين ا 
االستراتيجيات باستخدام المداخل المزدوجة من أعلى ألسفل ومن اسفل ألعلى 

(Pascale and Sternin ,2005) . 
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العمل على مساعدة القادة التنظيميون على اتباع سلوكيات القيادة البارعة كنموذج -7
من خالل تأهيل القادة سلوكيًا إداريًا من قيادي محفز لتبني التوجهات الريادية وذلك 

واألخرى المنغلقة ،  باإلنفتاحية خالل تحديد طبيعة ونوعية القرارات التي تتميز
وكذلك الجوانب السلوكية التي تساهم في دعم القدرات القيادية وتحقيق التوازن بين 

 تلك السلوكيات .
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Relationship Between Ambidextrous leadership, 

and Entrepreneurial Orientation  Mediated the role 

of Organizational social capital and organizational 

determinants 

Abstract 
 

      The purpose of this Research is to investigate the role of 

ambidextrous leadership in fostering entrepreneurial orientation 

(EO) and organizational  performance. The research also seeks 

the moderating role that organizational social capital (OSC) 

plays on the relationship between ambidextrous leadership and 

EO. The responses to the questionnaire survey were collected 

from 183 managers from HI technology  companies in Egypt 

include  (37) firms . The data analysis verified the positive effect 

of ambidextrous leadership on EO , which was positively 

moderated by OSC. The research results also shown the 

predictive role of EO for the organization’s operational 

performance. The results shown - Organizational determinants-

impact of ownership pattern on EO and performance but not 

shown any impact of Organizational age on relationships or 

predict with it .    
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