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 االلتزام التنظيمي تعزيز دور اخلصائص الريادية يف

يف الشركة العامة للصناعات  من متخذي القرار  عينةآلراء استطالعية دراسة
  دياىل-الكهربائية

THE ROLE OF ENTREPRENUERSHIP CHARACTRISTICS IN ORGANIZATIONAL COMMITEMENT ENHANSEMENT 

EXPLORATORY SYUDY AT THE GENERAL COMPANY OF ELECTRICAL INDUSTRIES-DIYALA PROVINCE 

 

 
  

  

 املستخلص

 عينـة مـن االلتـزام التنظيمـي لـدى فـي  الخـصائص الرياديـة هدفت الدراسة إلـى الكـشف عـن أثـر
 اهـداف الدراسـة تـم  ، ولتحقيـق  محافظـة ديـالى- الشركة العامة للصناعات الكهربائية في متخذي القرار

عينـة  طبقـت الدراسـة علـى. الخصائص الريادية ، باإلضـافة إلـى مقيـاس االلتـزام التنظيمـي مقياس اعتماد
سـتبانة، ا (53 ) ، وزعت استبانات الدراسـة علـيهم، واسـترد منهـا ( 62) والبالغ عددهم من متخذي القرار

وتوصـلت الدراسـة . فرضـياتها استخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن أسـئلة لدراسـة واختبـار
  :إلى مجموعة من النتائج أهمها

  .إن مستوى الخصائص الريادية لدى العينة المختارة في الميدان المبحوث متوسط. 1

  .في الميدان المبحوث متوسطإن مستوى االلتزام التنظيمي لدى القادة اإلداريين . 2

  . ضعف أثر للخصائص الريادية على االلتزام التنظيمي لدى عينة الدراسة. 3

ABSTRACT 

This  study  aimed  to  detect  the  effect  of  entrepreneurship  characteristics  on  in 
organizational commitment among sample of decision takers at the general company of 
electrical  industries  –  Diyala province,  in order  to  achieve  the  study  goals  the 
entrepreneurship characteristics criterion was adopted, in addition to the organizational 
commitment criterion. 

The  study  has  been  applied  on  a  decision  takers  sample  and  hose  number  (62),  the 
study  ques onnaire  was  distributed  among  them  and  recovered  (53)  from  it.  The 
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relevant statically methods were used  in order to answer the study questions and test 
the hypothesis .group of results was reached, most important of it: 

1‐ The level of the entrepreneurship characteristics to the study sample was average. 

2‐ The level of the organizational commitment to the leaders was average. 

3‐ The weakness  effect  of  the  entrepreneurship  characteristics  on  the  organizational 

commitment of the study sample  . 

  املقدمة

إن نمــو المنظمــات و انتــشارها المــضطرد و تغلغلهــا فــي جميــع منــاحي و أنــشطة حيــاة األفــراد و 
الجماعــات، دفــع البــاحثين و غيــرهم مــن المعنيــين لمزيــد مــن االهتمــام بإنتاجيــة و أداء هــذه المنظمــات و 

لخدمـــة أهـــداف فعاليتهـــا، و ركـــزت كثيـــر مـــن الدراســـات و األبحـــاث علـــى ســـلوك األفـــراد فـــي المنظمـــات 
المنظمــة،و كــذلك تناولــت هــذه المحــاوالت و األبحــاث البحــث عــن كفــاءات اداريــة جديــدة ،و إعــادة تــصميم 
العمــل و المنظمــات، و لتحقيــق االســتفادة المثلــى مــن قــدرات و إمكانــات العــاملين ال بــد مــن الوصــول إلــى 

تنظيمـي لـه دور بـارز تخفـيض الفاعليـة درجة عالية من االلتزام التنظيمـي لـديهم ، إذ ان غيـاب االلتـزام ال
لقد تجاوزت الدراسـات التـي وظفـت فـي البحـث وتفـسير المـسؤولين عـن اتخـاذ القـرار إلـى عـد .  التنظيمية

ًوالــسلوك ، ومتغيــرا علــى درجــة عاليــة مــن األهميــة بــل  الخــصائص الرياديــة  معلمــة بــارزة لجــودة القــرار
أن الخـصائص ، ثيـر من األفعــال االسـتراتيجية لـدى متخـذي القـرارواعتبـرتها القوة األساسيـة التي تدعم الك

الريادية  أصبحت تمثل حجـر األسـاس ونقطـة انطـالق نحـو الـوعي باألهـداف ، فهـي تهيـئ قاعـدة معرفيـة 
   .  ًواستداللية تجعل المعني فيها قادرا على التفاعل مع التطورات والتحوالت التي تشهدها بيئة المنظمات

  .خصائص الريادة، التزام التنظيمي : حيةكلمات مفتا

   منهجية البحث-املبحث االول

   مشكلة البحث: أوال

مع تنامي االهتمام بدراسة موضوع الريادة وما رافق ذلـك مـن جهـود اسـتهدفت التعـرف علـى مختلـف      
اي منظمـة الجوانب التنظيمية التي مـن الممكـن ان تتـاثر بهـا سـواء علـى المـستوى الكلـي او الجزئـي فـي 

 خــصائص الــشخص الريــادي وفــي اي مجــال مــن  بأهميــةكانــت هنــاك مــسوغات منطقيــة دفعــت للتفكيــر ،
الممكن ان تكون واضحة وجلية وذلك بقصد التركيز عليها وتعميق اسـتخداماتها للوصـول بالمنظمـات الـى  ارية
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ـــــــــــذي يناســـــــــــب  ـــــــــــع ال ـــــــــــي تعمـــــــــــل فيهـــــــــــاإمكاناتهـــــــــــاالموق ـــــــــــة الت ـــــــــــي البيئ )  وطموحاتهـــــــــــا ف
Fernald&Solomon,1988,176(. ــراد فــي ــى ســلوك األف ــر مــن الدراســات و األبحــاث عل وبالمقابــل ركــزت كثي

المنظمات لخدمة أهداف المنظمة ، وتبني نماذج جديدة إلشراك العاملين فـي وضـع الـسياسات و األهـداف 
ــــــــــــة و تحــــــــــــسين االداء  ــــــــــــاج المنظم ــــــــــــن حجــــــــــــم إنت ــــــــــــد م ــــــــــــي تزي ــــــــــــرارات والت و اتخــــــــــــاذ الق

)Hitt&Camp&Sexton,2001,479-81(. ــا ــه المنظمــات  أصــبحمــن هن ــد مــن المــسؤولين عــن توجي  العدي
  ..بحاجة ماسة الى استبصار دور الخصائص الريادية في بناء وتعزيز االلتزام التنظيمي

  :  مشكلة الدراسة وكاالتي أركان اآلتية   بضوء ما تقدم تمثل االستفسارات 

  قاييسها المستخدمة؟ ما المقصود بالريادة وما خصائص الريادي؟ وما م-1

  ؟.ما هو  مستوى االلتزام التنظيمي في المنظمة المبحوثة-2

    إلى أي مدى يتمتع متخذي القرار بخصائص الريادة ؟-3

هل هناك عالقة بين ما يتمتع به متخذي القرار  من خصائص الريادة وبين التوجه نحو تعزيز األلتـزام -4
  التنظيمي ؟

   المنظمة المبحوثة في االلتزام التنظيمي ؟ ما أثر خصائص الريادة في-5

  منهج الدراسة : ثانيا  

ًتم تبنـي المـنهج التحليلـي الـذي يعتمـد علـى تجميـع الحقـائق والمعلومـات ويـوفر وصـفا تفـصيليا للحالـة     ً
 بـدر ،(  المـشكالت التـي توجـه المنظمـة إلحـدىً التـي تمثـل انعكاسـا باألرقـام ًالمبحوثة سواء بالمفردات او

ويستند هذا المنهج على التحليل الـشامل والعميـق للمـشكلة قيـد البحـث، وتفـسير العالقـات  ) 222 : 1975
  . ) 143 : 2000العنزي، . ( لمتغيري الدراسة وتحديد اثارها للوصول الى تعميمات مقبولة

  :تهدف الدراسة الى تحقيق االتي  :أهداف الدراسة: ثالثا

ي المنظمة ميدان الدراسة تشخيص واقع خصائص الريادة  ف.  
مع المنظمة قيد البحثتشخيص ومعرفة مرتكزات تعزيز االلتزام التنظيمي .  
 في المنظمات قيد البحث تحليل تأثير خصائص الريادة  على االلتزام التنظيمي.   
ــة لمتخــذي القرار ــاختالف الخــصائص الريادي ــزام التنظيمــي ب فــي تــشخيص مــدى اخــتالف درجــات االلت

     .ت قيد البحثالمنظما
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  خمطط الدراسة وفرضياتها: رابعا 

والـذي ) 1(تتطلب المعالجة المنهجية لمشكلة الدراسة وأهدافها ، تبني مخطط لها كما في شـكل  
  .يشير الى العالقة بين متغيراتها تعبيرا عن الحلول المقترحة فيها

  

  مخطط الدراسة) 1(شكلال                                

  

  
  :تمثلت فرضيات الدراسة باالتي

  توجد عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بين الخصائص الريادية وأبعاد االلتزام التنظيمي.  
 هناك تباين في مواقف المبحوثين تجاه الخصائص الريادية وأبعاد االلتـزام التنظيمـي فـي المنظمـة
  .لمبحوثة ا
  هناك تأثير لخصائص الريادة على االلتزام التنظيمي.  
 عينة الدراسة وخصائصها-خامسا

  :االتي ) 1(من الذكور واالناث وبمختلف المؤهالت العلمية الموضحة بالجدول)  3179(يعمل في الشركة

                    الخصائص الريادية
  

  االنجاز ىال الحاجة  التفاؤل  النجاح رغبة    بالنفس الثقة   المخاطرة

  االلتزام التنظيمي
  

 بالمنظمة االيمان     العمل في االستمرار رغبة   العمل جھة تجاه المسؤولية  التنظيمي الوالء
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  المؤهالت العلمية للعاملين في الشركة/ )1(جدولال
 المجموع ناثا ذكور المؤهل العلمي ت
 - - - دكتوراه 1
 3 - 3 ماجستير 2
 3 - 3 دبلوم عالي 3
 369 106 263 بكالوريوس 4
 211 68 203 دبلوم فني 5
 1309 158 1151 مركز تدريب حرفي 6
 172 88 84 اعدادية 7
 190 60 130 متوسطة 8
 759 276 403 ابتدائية 9

 103 22 81 دون مؤهل 10
 3179 778 2401  مج

   وثائق الشركة المقدمة للباحث-المصدر
  خصائص العينة ):  ب(
بــذلك يكــون عــدد ،اعــاله ) 2(مــن العــاملين الــوارد تفاصــيلهم فــي جــدول %) 10(اختيــار نــسبة تقــارب تــم

 ) 53(تــم اســترجاع ،اســتمارة والتــي تــم تــسليمها للمــشمولين ) 62(االســتمارات المفــروض االجابــة عليهــا 
وهــذا مــا يمثــل العينــة ،%)85( نــسبة االســتمارات التــي تــم اســترجاعها والــصالحةبــذلك تكــون،اســتمارة فقــط

  .االتي ايضاح للمتغيرات الشخصية للعينة، الفعلية للدراسة
  تفصيل المعلومات العامة بحسب مؤشر الجنس .1

  تفصيل المعلومات العامة بحسب مؤشر الجنس) 2(جدول ال                  
 أنثى ذكر الجنس
 15 38 العدد

% 72 28 
  من إعداد الباحث   : المصدر                                        

وهــذا مــا يعــزى الــى ،بــان عــدد ونــسبة الــذكور فــي عينــة الدراســة هــي الــسائدة ) 2(جــدولال   يتــضح مــن 
ات يـضاف الــى ذلـك سياســ،اإلنــاثتتـاح للكثيــر مـن   الـدوام التــي قـد الوأوقــاتمتطلبـات العمـل فــي الـشركة 

          .                                                          اإلناث من أكثرالتعيين التي تركز على الذكور 
  تفصيل المعلومات العامة بحسب مؤشر العمر. 2

شكلت فئة األعمار التي تقع من خمسين عاما فما فوق النسبة المئويـة األكبـر بـين بـاقي الفئـات 
بالخبرة الوظيفيـة واإلدراك الجيـد، وهـذا مـا سـينعكس علـى طبيعـة أدائهـا، إذ أن هـذه الفئـة وهي فئة تتمتع 
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 يبــين اآلتــي) 3(جــدولال. نــسبة اإلدراك الــسليم للعوامــل التنظيميــةعبــسبب ارتفــا اإلداريــة الــصدارةتعــد فــي 
  . المؤشر العمري للعينة

  تفصيل المعلومات العامة بحسب مؤشر العمر) 3(جدول ال
 % العدد العمرفئات 

 42 22 خمسين فما فوق
40-49 16 30 
30-39 12 23 
20-29 3 5 

 100 53 المجموع
  تفصيل المعلومات العامة بحسب مؤشر التحصيل العلمي. 3 

اذ يالحظ ان العدد والنسبة االكبر لحملة ،تفصيل المؤهالت العلمية لعينة الدراسة) 4(جدولاليبين 
ذا االمر حالة عامة في اغلب المنظمات العراقية خاصة ام عامة بسبب شـروط يكاد ه،شهادة البكالوريوس

  .ومتطلبات التعيين النافدة
  تفصيل المعلومات العامة بحسب مؤشر التحصيل العلمي) 4(جدول ال

 % العدد التحصيل العلمي
 9 5 دبلوم

 48 25 بكالوريوس
 38 20 دبلوم عالي
 5 3 ماجستير
 - - دكتوراه
 100 53 وعالمجم

  

  تفصيل المعلومات العامة بحسب مؤشر عدد سنوات الخدمة. 4
الـى تقـدم واضـح  ) 29 – 20(  أشارت الفئة التـي تقـع بـين مـدة خدمـة اآلتي) 5(جدولالحسب   

، فيمـا تراجعـت إعـداد مـن هـم بأعمـار وظيفيـة متقدمـة،  )19-10(  بعـدها فئـة لتـأتيبين الفئات األخرى 
  .افة المنظمة هي ثقافة فتية وهذا يشير الى أن ثق
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  تفصيل المعلومات العامة بحسب مؤشر عدد سنوات الخدمة) 5(جدول ال
 % العدد فئات سنوات الخدمة
 7 4 اربعين سنة فاكثر

30-39 12 23 
20-29 21 40 
10-19 16 30 

 المجموع 100 53
                                 

  بحسب مؤشر عدد سنوات الخدمة في موقع القرار تفصيل المعلومات العامة . 5
ويعــد هــذا ،تفـصيل عينــة الدراســة علـى وفــق ســنوات خـدمتهم فــي موقــع القـرار) 6(جــدولال         يبـين 

  . المناسبة اإلدارية لهم القدرة أفراد متميزة اذ يبين مدى االعتماد على أهميةالموضوع ذو 
  مؤشر عدد سنوات الخدمة في موقع القرارتفصيل المعلومات العامة بحسب ) 6(جدول ال

 % العدد فئات سنوات الخدمة في موقع القرار
 15 8  عام30اكثر من 

20-29 21 40 
10-19 18 34 

 اقل من عشرة سنوات 11 6
 المجموع 100 53
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  املبحث الثاني

  النظرياإلطار

  مفهوم الريادة :اوال 

فمنها يعتمد الجانب اللغوي ومنها يعتمد جانب الخصائص ،ادة او الريادية االراء بشان مفهوم الرياختلفت 
  :ولكل منها شرعة ومنهاج يقودها في ذلك, يعتمد الجوانب التنظيمية للمنظماتواآلخرالشخصية 

 وراد االرض افقـد ، اي طلبـهالـشيءوتعنـي راد ،ريادا ، في ذلك هو رودا األصلمن الجانب اللغوي فان
وهنـا يعتقـد الباحـث بـان هـذا ،)2010،معجـم الرائـد(لمراعـي والميـاه ليـرى هـل هـي زائلـة ام الما حولها من ا

 إلنقـاصمثـل تحقيـق رؤيـة محـددة او ،التفسير يقابل الجهد الذي يبذله شـخص مـا لتحقيـق مقاصـد معينـة
دة فـي وهـذا مـا يـرتبط بـالفكر الـستراتيجي الـذي يفـضي الـى ان الحقـائق الموجـو،الالتاكد بشان موضوع مـا

بذلك تكـون ،محيط معين ال تتحدث عن نفسها وانما تخضع الى تفسير المعني بالستراتيجية او الستراتيجي
ـــــة  ـــــع البيئ ـــــوب م ـــــف المطل ـــــة لتحقيـــــق التكي ـــــرة عـــــن او هـــــي جـــــوهر االســـــتباقية الالزم ـــــادة معب الري

Begley&Boyd,1987,79 ( (.  

لديـه القـدرة علـى االخـذ بالمخـاطرة من جانب اخر فان الريادة تعتبر خصيصة او صفة لـشخص معـين 
وان جذور هذا المفهوم ترتبط بالتفسير الـسيكولوجي لالفـراد علـى اخـتالف مـواقعهم واالدوار ،جزئيا او كليا 

هـذا التفاعـل ،وتتكون بشكل رئيس مـن تفاعـل العوامـل البيئيـة والبيولوجيـة فـي ان واحـد ،التي يقومون بها
التــي تــصطف بنــسق معــين لتكــون تنظــيم ) صــفات او خــصائص(هــو معبــر عــن مجموعــة مــن المكنونــات
المهـم فـي هـذا التفـسير هـو التعـرف  ،)Brockhaus،1982، 40(دينامي يكفـل التوافـق مـع البيئـة المحيطـة

على وتحديد نمط السلوك الذي يميز فرد عن اخر في ظرف مكاني وزماني وبيئي معـين والـذي يؤشـر نـوع 
  .حرجة للغايةاالستجابة لحالة معينة قد تكون 

اذ ان مواضـيع التاكـد ،وجهة نظر اخرى تعبر عن مفهوم الريادة تعتمد على البعد التنظيمـي للمنظمـات
وهـي مواضـيع تمثـل معلمـات او ،والثقة واالبداع وضرورة التحـوط للفـشل وانقـاص الغمـوض البيئـي والتنـوع

ــة ــذ ســتراتجية معين ــار التفــسير ومــع ،جــزء مــن عوامــل النجــاح الحرجــة المرتبطــة بتنفي االخــذ بنظــر االعتب
الذي يشير الى الرغبة في ) ((GELDEREN,2005,365االنم ولحد 1700االقتصادي للريادة بدءا من عام 

الولوج للمخـاطر امـال بتحقيـق ربـح معـين مـن خـالل االبـداع الـواعي المـستند الفـضل اسـتفادة مـن المـوارد 
النــشطة المختلفــة التــي هــي نتــاج  النمــاط التفكيــر وتحقيــق التكامــل فــي ا،المتاحــة وخاصــة النــادرة منهــا
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) المتقدمـــة الهادفـــة لتـــشخيص الفـــرص وتعظـــيم نتائجهـــا وتحجـــيم مواضـــع التهديـــدات الظـــاهرة والمحتملـــة
Lahti,1999,59 .(بضوء ما تقدم ، و بغض النظـر عـن االختالفـات التـي وجـدت فـي تعريفـات الريـادة ،

 الفكر االداري واالقتصادي لما اتصفت به من الموضوعية و هناك بعض التعريفات التي فرضت نفسها عن
  :وكاالتي)  5،  2006النجار والعلي ، ( )  Daft,2010, 602. (التعبير الدقيق

 تعبر الريادة عن عملية إنشاء شيء جديد ذو قيمة من خالل بـدل الجهـد و إنفـاق رؤوس األمـوال و 
و من ثـم الحـصول علـى المكافـأة ممـا يـؤدي . ة لذلكتخصيص الوقت إضافة إلى تحمل المخاطر المصاحب

  .إلى تراكم الثروة

 كونها عملية بدء عمل تجاري وتنظيم الموارد الضرورية لـه مـع افتـراض المخـاطر والمنـافع المرتبطـة 
  ".به

 الشخص الريادي هـو الـشخص الـذي ينهمـك فـي الريـادة وينـشغل بهـا مـن خـالل إدراكـه لفكـرة تـوفير 
  .ديدة في األعمال وحملها إلى التطبيق الفعليمنتج أو خدمة ج

وتكــوين ،وتحمــل مختلــف المخــاطر، المــال وبــذل الجهــد المناســب واســتثمار الوقــتإنفــاق  وهــذا مــا يتطلــب 
  . جديد ذو قيمةشيء

 ان للريـــادة معلمـــات أو مميـــزات تتحـــدد بـــاالتي اإلداريـــة علـــى ذلـــك تـــشير وجهـــة النظـــر تأسيـــسا     
)Reynierse&Fink&Ackerman,2001,266:( 

 للموارد المتاحـة للوصـول الـى منـتج األمثلتعتبر احد مدخالت عملية اتخاذ القرار المتعلق باالستخدام 
  . العملياتأساليبيتوقعها الزبون من خالل تطوير  جديد او خدمة جديدة ال

مجموعة المهارات المتراكمة والمبادرة الفردية الهادفة للتميز في االداء.  

لجهد الحداث التكامل والتنسيق للعمليات في التنظيمتركيز ا.  

 االستخدام األمثل للموارد المتاحة بهدف تطبيـق األفكـار الجديـدة فـي المؤسـسات و التـي يـتم التخطـيط
  .لها بكفاءة عالية

  )الريادي( خصائص الريادة-:  ثانيا

ــد اخ ــد مفهومهــا فق ــادة وتحدي ــاحثون فــي تعــريفهم للري ــوا فــي تعــدادهم لخــصائص      كمــا اختلــف الب تلف
الريادي وسلوكه وذلك بسبب تعدد مجاالت المعرفة الخاصة بها ، وهنا البد من التوضـيح واالشـارة الـى ان 
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، موضوع الخصائص اليمثل موضوعا مستقال بذاته وانمـا هـو تمثيـل للتكـوين الشخـصي لالفـراد بـشكل عـام
ي يمتلكهــا الريــادي، ويحتاجهــا إلدارة منــشأته فالخــصائص الرياديــة هــي القــدرات والــسمات الشخــصية التــ

بما يعني تحديد طرائق تصرفه في مختلف المواقف التي يواجهها او االدوار ) Koratko,2007,58) بنجاح،
من الجدير باالشـارة ان الخـصائص الرياديـة سـواء .  التي يقوم بها تبعا لنوع المهام المطلوب منه تنفيذها

رضة للتغير اما علـى وفـق سـنوات العمـر لالنـسان او بـسبب كونهـا التخـضع في نوعها او عددها تكون ع
فعلى سبيل المثـال ال الحـصر هنـاك ، للثبات النسبي بسبب عوامل معينة تؤثر على االفتراضات المسلم بها

ــر مــن  ــادي هــي أكث ــسمات الشخــصية للري ــرى أن ال ــد )40( مــن ي ــا )Daft ،2010 ،607(  ســمة عن   بينم
سـمة او ) 12(و)  10،  2006النجـار والعلـي ، ( سـمة كمـا هـو فـي دراسـة ) 7-5(خر حددها البعض اال

، وهنا يبرز سـؤال مهـم مفـاده اذا كانـت هـذه الخـصائص ) Action coach,2012,4(خصيصة كما ورد في
ال تتمتع بالثبات المطلوب اذا لماذا هذا االهتمـام بهـا ودراسـتها؟ واالجابـة عـن هـذا الـسؤال تكـون جوهريـة 

وذلـك مـن خـالل  كـون ان مـدى قابليـة التكيـف مـع البيئـة التـي تحملهـا هـذه ، بقدر البساطة التـي تحملهـا
والمثير في موضوع الخـصائص كونهـا مخفيـة قـد ال يعرفهـا ، الخصائص تجعلها اكثر ثباتا والعكس صحيح

ثـل الـسلوك االفـضل او يشعر بها الفرد اال في حالة ظهور الحاجة الى التكيـف مـع الظـرف البيئـي الـذي يم
  .او االستجابة الالزمة لتحقيق هدف محدد او تطبيق رؤيا معينة او تنفيذ ستراتيجية مقصودة 

  بضوء ما تقدم وما تتطلبه الضرورة النظرية نعرض لبعض اراء الكتاب والباحثين فيما يتعلق بالسمات او 
   :اآلتي) 7(الخصائص الريادية وكما ما هو معروض بالجدول
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   عدد من الكتابآلراءالخصائص الريادية ) 7(جدول ال

ـــي، النجـــار  2006والعل
،10 

المخاطرة نحو والميل االستعداد   
والرغبة في النجاح  
 والثقة بالنفس   
واالندفاع نحو العمل  
 واالستعداد الطوعي للعمل لساعات طويلة   
 وااللتزام والتفاؤل  

 واتباع المنهج النظمي. 
 Daft, 2010، 607(  أبرزهـا ولعـل سـمة ( 40 ) مـن أكثـر هـي للريادي الشخصية السمات أن 

  :يأتي كما سمات ست في تلخيصه يمكن
التحكم الذاتي أو الداخلي  
مستوى مرتفع من الطاقة  
الحاجة إلى اإلنجاز  
تحمل الغموض  
الوعي بمرور الوقت  

  الثقة بالنفس 

Suttle ,2011,8(  بالمخاطرةاألخذ ، القيادة ، هدافباألالرؤيوية ،والتكيف ،التوجيه  

Business 
Coaching 

Firm,2012,7(  
 

الثقة بالنفس ، الشعور بملكية المشروع ،القدرة على التواصـل ، الحمـاس 
نحو التعلم ، التوجه النظمي ، التفاؤل، المنهمك بالعمل ، صاحب التعبيـر 

 المستحب ، المشارك ، االندفاع ، الالخوف من المخاطرة

Hulme,2012,8  
 

 المخاطرة، االنضباط ،الذكاء ، القيادة ،  ولع االعمال

بضوء الخصائص الريادية التي عرضتها الدراسات السابقة  ، يمكن القـول أن تلـك الخـصائص قـد تختلـف 
من باحث إلى أخر، إال أن هناك خصائص  تصف إطار أي ريادي ناجح ، إذ أن وجود هذه الصفات تدعم 

ــاة العمــل  ، ومــن ثــم المــساهمة اإلجماليــة لــإلدارة عــن طريــق جعــل العمــل القيــادي  وترفــع مــن جــودة حي
إذ ان اإلدارة القائمـة .مسؤولياتها على عاتق كل فرد من المنظمة ، وبالتالي بناء وتعزيز االلتزام التنظيمي

ري نـاجح ، إذ ان على االلتزام و التي تهدف إعطاء العاملين و العمالء أكبر قيمة ممكنة تعتبر نمـوذج إدا
أفضل طريقة لتحفيز الناس هو الحصول على التزامهم الكامل لقيم المنظمـة مـن جانـب القيـادة والمـشاركة 

ً   اتـساقا مـع مـا تقـدم نـرى ).Armstrong ,2006 ، 275"(العقـول والقلـوب"،و هذا ما أطلق عليه أسـلوب 
الميـل نحـو (هـا فـي البحـث الحـالي وتتمثـل أنه ينبغـي تحديـد الخـصائص الرياديـة التـي سـيتم االعتمـاد علي

والتــي تناولتهــا العديــد مــن ) المخــاطرة ،الثقــة  بــالنفس ، التفــاؤل ،الرغبــة بالنجــاح ،  الحاجــة لالنجــاز 
 )10،  2006النجـار والعلـي،(، ودراسـة )Lorrain&Dussault,2008,155(  الدراسات ومنها دراسة كل مـن

  :  ، نعرض لها باالتي
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ّيتحمل الريادي المخاطرة، ويتقبل العمل في مواقف وحاالت تتسم بعـدم التأكـد : مخاطرة الميل نحو ال
، و المالحظ انه كلما زادت درجة الرغبة في النجاح يزداد الميل و االستعداد لتحمل مخاطر معينـة و عـادة 

نتجــات و خــدمات مـا يتميــز الريـادي إلــى الميـل إلــى المخـاطرة نتيجــة لرغبتـه القويــة فـي النجــاح و تقـديم م
  .جديدة
 الرغبة في النجاح يتميز الريادي بمعرفة األهداف التي يريد الوصول إليها بدقة  : الرغبة في النجاح

لــدلك فهــو يعمــل بدرجــة فــي تحقيــق النجــاح ويملــك درجــة اكبــر مــن الفــرد العــادي حيــث درجــة االهميــة و 
 و القدرة على حل المـشاكل المختلفـة و التعامـل المسؤولية  كبيرة للوظيفة والنشاط الذي يقوم بها الريادي

  .معها بشكل أفضل من اآلخرين ومن ثم فهو يقبل التحدي لتحقيق النجاح المنشود
ًالريادي هو الشخص الذي يبدأ العمل الحر او الخاص بحيث يكـون مـدفوعا بحمـاس : الثقة بالنفس

ٕالزبـائن والتعامـل مـع التفاصـيل الفنيـة وادامـة النجازه،لديه الثقة بالنفس التي تقوده إلى كـسب المزيـد مـن 
حركة العمل،اي بأنه يمتلك المقدرة، وشديد االعتماد على النفس والثقة بها مما يجعله ذو رغبة فـي اتخـاذ 

  . القرارات المهمة
الريـادي شـخص لديـه الدافعيـةالمتميزة إلشـباع الحاجـة لإلنجـاز بدرجـة عاليـة : الحاجة إلـى اإلنجـاز

ومتفوق يختار الظروف التي توفر له النجاح في عمله الذي يتصف بالتحدي واألهداف الـصعبة ألنه بارع 
  .ليحقق بها درجات عالية من  الرضا  

 . يميل الرياديون إلي التفاؤل فهم غير متشائمين وهم على علم بان الفشل هـو حلقـة مـن :التفاؤل
  .ير السلبي إلى التفكير االيجابيحلقات النجاح ويمكن تحويل هذا الفشل إلى نجاح و التفك

   االلتزام التنظيمي-ثالثا

االلتــزام التنظيمــي مــن المفــاهيم الحديثــة ضــمن العلــوم اإلداريــة و الــسلوكية التــي أصــبحت  يعتبــر
تحظى باهتمام الباحثين و الكتـاب و ذلـك انطالقـا مـن أهميـة االلتـزام التنظيمـي ونتائجـه االيجابيـة مـا حـذا 

عفة جهودهم في تحديد العوامل التي تـؤثر فـي تطـويره  و تعزيـزه و ترسـيخ هـذا المفهـوم بالكتاب إلى مضا
  )107 ،1997حريم ، (ضمن الفلسفة اإلدارية للمنظمات 

  : مفهوم االلتزام التنظيمي -أ 

تــشير األدبيــات اإلداريــة إلــى أن االلتــزام التنظيمــي أصــبح مــن أكثــر المــسائل التــي تــشغل بــال إدارة 
 وتطرق العديد من الباحثين إلى مفهومه من عدة جوانب ، واجتهدوا في تعريفهم له وللوقـوف المنظمات ،

علــى حقيقــة مفهــوم االلتــزام التنظيمــي و قبــل الخــوض فــي تعريفــات الكتــاب و البــاحثين لمفهــوم االلتــزام 
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يفين لاللتزام و الذي أورد تعر) BNET(التنظيمي سنورد تعريف الموقع االلكتروني لقاموس إدارة األعمال 
  :التنظيمي 

 التعريــف األول يتنــاول االلتــزام التنظيمــي علــى أنــه التــزام المنظمــة بتحقيــق أهــدافها و غاياتهــا كمــا 
وهو توجه ينظر  للتنظـيم أو المنظمـة . ٕتظهره أهدافها المعلنة وسياساتها واجراءاتها وتخصيصها لمواردها

  .ككل باعتبارها كيان موحد
 فتناول االلتزام التنظيمي على أنه درجة التزام الموظف داخل التنظيم التعريف الثاني.  
،ويأخذ االلتزام التنظيمي حسب رأي بعض الباحثين اتجاهين)Mowday et al. 1982: 26.(  

الـذي عـن طريقـه يـأتي النـاس ) Attitudinal commitment(يـشير الـى االلتـزام التـوجهي : األول االتجـاه 
م مــع المنظمــة ، بعــدة طــرق هــو يمكــن ان يكــون فكــرة فــي العقــل التــي فيهــا قــيمهم  حــول عالقــاتهاليفكــرو

ــة .  الخاصــة تنطبــق مــع تلــك الخاصــة بالمنظمــةوأهــدافهم ــر عــن حال ــزام يعب أي ان هــذ ا النــوع مــن االلت
  .شعورية لدى الفرد في عالقته مع المنظمة

الـذي يـرتبط بالعمليـة التـي عـن ) Behavioral commitment(يشير الى االلتزام الـسلوكي : االتجاه الثاني 
طريقها االفـراد يـصبحون ينظـرون الـى عالقـاتهم مـع منظمـة مـا وكيفيـة تعـاملهم مـع هـذه المـشكلة  ، أي 
االلتزام السلوكي يشير الى سـلوك الفـرد اتجـاه عالقتـه مـع المنظمـة الـذي قـد يثمـر عـن بقـاءه او مغادرتـه 

الكتاب و الدارسين و الباحثين قد تناولوا االلتزام من زوايا مختلفة أضافة لذلك  فإن . للعمل داخل المنظمة
  : االتي  ) 8(كما تورده المفاهيم في الجدول
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  مفاهيم االلتزام التنظيمي) 8(جدولال                       
  المفهوم الباحث/ الكاتب

Veccbio,1991,P20 المنظمـة تزويـد  اجل من االجتماعي التفاعل في الفرد يبديها التي الرغبة بأنه 
  الوالء ومنحها والنشاط بالحيوية

 

(Meyer & Allen, 1991.(  الحالـة النفـسية التـي تميـز عالقـة الفـرد بالمنظمـة فـي قبـول بأنـهويعرف ايـضا 
  .أهدافها الجهود الجبارة لتحقيق ةلممارس المنظمة واالستعداد أهداف

(Meyer & Herscovitch, 
2001 :301  

بهـدف واحـد او   ذات الصلةاألفعالهو القوة التي تشد فرد ما للقيام بحزمة من 
 األهداف من أكثر

 ) بــارون و جرينبــرج
2004  ،215( 

  .فيها باالستمرار اهتمامه و المنظمة في الفرد اندماج بدرجة مفهوم يتعلق بأنه
 

  91 ، 2007 ، النصر أبو
 

 بها يعمل التي المنظمة نحو لفردا اتجاهات و مشاعر على يطلق مصطلح بأنه
 . فيها االستمرار على حرصه مدى و

BNET ــع تعريــف  الموق
 إدارة لقــاموس االلكترونــي
 .األعمال

 كما غاياتها و أهدافها بتحقيق المنظمة التزام على أنه التنظيمي االلتزام يتناول
  .تخصيصها لمواردها و ٕواجراءاتها وسياساتها المعلنة أهدافها تظهره

 

   الباحثإعداد من -المصدر

ويتضح من كل ما سبق انـه علـى الـرغم مـن االخـتالف والتبـاين فـي تحديـد وبلـورة معنـي االلتـزام  كظـاهرة 
إداريــة، إال أن هــذه التعريفــات فــي معظمهــا يــسودها اتفــاق عــام يبــرز االلتــزام التنظيمــي علــى انــه عمليــة 

اقة لتحقيـق هـذه األهـداف وتجـسيد قـيم المنظمـة، فـضال اإليمان بأهداف المنظمة وقيمها والعمل بأقصى ط
ًعن هذا االتفاق يؤكد أيضا أن االلتزام التنظيمي التزاما طوعيا ينبع عن إرادة الفرد وباختياره ولـيس التزامـا  ً

  :كما انه  يتصف  .قصريا يفرض علية عن طريق قوي خارجية 

 وقيم المنظمةألهدافاعتقاد قوي في القبول .  
 لممارسة جهود كبيرة نيابة عن المنظمة  الرغبة .  
 واستمرار العضوية مع المنظمةإلبقاء ورغبة قوية  .  
 يؤثر االلتزام التنظيمي تأثيرا مباشرا على كثير من الظواهر اإلدارية األخـرى،  ويتـضح ذلـك مـن رغبـة ً ً

  .ء واإلنجازاألفراد بالبقاء في المنظمة، ومدى التزامهم بالحضور إلى العمل ومستوى األدا
 يعبر االلتزام عن حالة غير محـسوسة يـستدل عليهـا مـن خـالل ظـواهر تنظيميـة معينـة تـضمن سـلوك

  .األفراد وتصرفاتهم، وتجسد مدى والئهم لمنظماتهم
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 يأخذ االلتزام التنظيمي عدة أشكال وصور مـن أهمهـا االلتـزام كوسـيلة لتحقيـق هـدف معين،وااللتـزام  
  .تزام كامتثال لما يتوقعه اآلخرونكقيمة في حد ذاته واالل

   أهمية االلتزام التنظيمي و أثره في المنظمات -ب 

برز االلتزام التنظيمي كمتغير مهم ضمن المتغيرات الـسلوكية التـي سـلطت عليهـا األضـواء حـديثا و لتأكيـد 
ألبحـاث أن االلتـزام أهمية االلتزام التنظيمي و أثره في المنظمـات فقـد  أكـدت نتـائج العديـد مـن الدراسـات وا

التنظيمي يؤثر على كفاءة وفعالية المنظمات حيث يجنبها الكثير من الكلف االقتصادية واالجتماعيـة علـى 
وعلــى الجانــب اآلخــر فــإن ضــعف االلتــزام التنظيمــي ).58، 2003حــواس، (مــستوى الفــرد أو المجموعــات 

انخفــاض ،انخفــاض الدافعيــة للعمــل،لتــرك العمــ،انخفــاض مــستوى اإلبــداع،تحمــل كلــف الغيــاب:يترتــب عليــه
  .السلوك التطوعي

ان  سـبب االهتمــام بــااللتزام التنظيمــي كــون ســلوك )  414:  2004 جرينبــرج و بــارون  ،) أوضـح كــل مــن
  :األفراد الذين لديهم التزام  تنظيمي متميز يختلف عن غيرهم من األفراد باالتي 

  . احتمال ترك الموظف الملتزم للعمل ضئيل -١

  . الموظف الملتزم أكثر رغبة في التضحية من أجل المنظمة -٢

 أن عبء تحقيق األهداف يقع على عاتق العاملين و من خـالل ابـداعهم و جهـودهم تتحقـق األهـداف -٣
  .بأعلى قدر من الكفاءة و الفاعلية

وسين ويرفع  ارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين يخفف من عبء الرؤساء في توجيه المرؤ-٤
  .مستوى الثقة بينهم

  . كلما زاد شعور العاملين بالوالء زاد تقبلهم للتغيير و التطوير التنظيمي ألجل ازدهار المنظمة-٥

 إن شعور األفـراد باالنتمـاء يزيـد مـن درجـة رضـاهم الـوظيفي ممـا يحفـزهم علـى اإلخـالص فـي العطـاء -٦
  .للمنظمة

   أبعاد االلتزام التنظيمي-ج

عديـد مـن الدراســات إلـى تـشخيص عــدد مـن األبعـاد لالسـتدالل بهــا عـن مـستوى االلتــزام اتجهـت ال
ًرائـدا مـن الـرواد فـي هـذا ) بوتر( التنظيمي وتحديد طبيعة تأثيره في المتغيرات التنظيمية والسلوكية، ويعتبر

واالرتبــاط الجانــب، مــن خــالل إســهامه فــي تحديــد بعــدين همــا التطــابق بــين أهــداف وقــيم الفــرد والمنظمــة، 
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وقــد كانــت أعــراف االلتــزام وقيمــه هــي األبعــاد التــي ) 78 ،1996خــضير واخــرون ، (العــاطفي بالمنظمــة، 
حددها نموذج االلتزام مدى الحياة، وتم تسمية كل مـن الـوالء للمنظمـة، والمـسئولية التـي يـشعر بهـا الفـرد 

ً اإليمـان بهـا، أبعـادا يمكـن مـن خاللهـا اتجاه منظمته، والرغبة في االستمرار في العمل بهـا، باإلضـافة إلـي
 Gordon and others((التعبيـر عـن االلتـزام التنظيمـي ، والتـي تـم قياسـها بمقيـاس كـوردون و زمالئـه 

,1980 ،25 .  

 الغراض الدراسة الحالية ، وفي ضوء العالقة المفترضة بين الخصائص الريادية وااللتزام التنظيمـي ، يـتم 
الــوالء ، و الرغبــة فــي العمــل، والمــسئولية، و اإليمــان بالمنظمــة، و : أساســية و هــي اعتمــاد أربعــة أبعــاد 

افتقــاد أي مــن هــذه العناصــر األربعــة يفقــد مفهــوم االلتــزام التنظيمــي أحــد عناصــره الجوهريــة، والتــي يــرى 
بـه تلـك البحث أنها أكثر انسجاما مع متطلبات الميدان المبحوث ، فضال عن االهتمام الكبير الذي حظيـت 

  ، ونعرض لها باالتي )100، 2003،  لجندي(االبعاد من قبل الباحثين 

  : الوالء التنظيمي-1

ينصرف مفهوم الوالء كونه شعور ينمـو داخـل الفـرد باالنتمـاء للمنظمـة و أن هـذا الفـرد جـزء ال يتجـزأ مـن 
نا يتولد لدى الفرد رغبـة المنظمة التي يعمل فيها ، و أن أهدافه تتحقق من خالل تحقيق أهدافها ، ومن ه

  )414 ،2002، السيد و آخرون. (قوية في بذل مزيد من الجهد لتحقيق نجاح المنظمة 

  :)35 ، 1998هيجان ، (و هناك ثالثة أشكال للوالء كما أوضحها 

ويمثــل االنــدماج الحقيقــي بــين الفــرد ومنظمتــه والنــابع مــن قناعــة الفــرد بأهــداف وقــيم :الــوالء المعنــوي * 
يير المنظمــة التــي يعمــل بهــا وتمثلــه لهــذه األهــداف والمعــايير ، و بالتــالي فإنــه يــرى أن مــن الواجــب ومعــا

  .مساعدة المنظمة على تحقيق أهدافها

يتحــدد بمقــدار مــا تــستطيع أن تلبيــه المنظمــة مــن : الــوالء القــائم علــي أســاس حــساب المزايــا المتبادلــة * 
  يعمل على تحقيق أهدافها،حاجيات الفرد حتى يتمكن من أن يخلص لها و

  . وهو يمثل الجانب السلبي في عالقة الموظف مع المنظمة التي يعمل بها :الوالء االغترابي* 

  المسؤولية اتجاه المنظمة -2

تجاه المؤسسة تعني إحساس الفرد بااللتزام نحو البقاء في المنظمة وذلك مقابـل الـدعم الجيـد  فالمسؤولية
سبيها والسماح لهم بالمشاركة والتفاعل االيجابي، ليس فقط في تحديد اإلجراءات الذي تقدمة المنظمة لمنت
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وكيفية تنفيذ العمل بل المـساهمة فـي وضـع األهـداف ورسـم الـسياسات العامـة للمنظمـة، ممـا يجعـل الفـرد 
ًيمتنــع عــن تــرك المنظمــة لكونــه ملتزمــا أخالقيــا فــي تمكــين المنظمــة فــي تحقيــق هــذه األهــداف وتنفيــذ 

ياسات التــي شــارك فــي وضــعها وكــذلك اللتزامــه بــأخالق المهنــة التــي تحــتم عليــة البقــاء فــي المنظمــة الــس
  )394، 1998عبدالرازق، (

  رغبة االستمرار بالعمل في المنظمة -3

ٕيتمثل بعد االلتزام باالستمرار بالعمل في المنظمـة ببعـد االلتـزام التنظيمـي المـستمر، وان درجـة التـزام الفـرد 
الحالة تقاس بالقيمة االستثمارية والتي من الممكن أن يحققها الفرد لو استمر في المنظمة مقابل في هذه 

  .) 492 ، 1999يوسف، (ما سيفقده لو قرر االلتحاق بجهات أخرى، 

  اإليمان بالمنظمة-4

ومدى افتخارهم بعضويتها، ويتكون هذا البعد لدي الفرد  بإرثها يعني مدى إيمان األفراد بالمنظمة قناعتهم 
ى معرفتــه للخــصائص المميــزة لعملــه ودرجــة اســتقاللية وأهميــة وكيــان وتنــوع المهــارات المطلوبــة، وقــرب 

إن اإليمــان بالمنظمــة و أهــدافها و قيمهــا و فلــسفتها ).2 ، 2003الخــشالي، .( المــشرفين وتــوجيههم لــه
الطاقــات لــدى األفــراد مــن أجــل إنجــاح هــذه المنظمــات لمــا يمثــل هــذا النجــاح وثقافتهــا مــن شــأنه أن يفجــر 

نجاحا لألفـراد أنفـسهم و يـدفعهم لبـذل أقـصى مجهـود و إخـالص فـي تأديـة مهـامهم ، و تـوفير كافـة سـبل 
  .)Armstrong ، 2006 ،273. (الدعم للمنظمة التي يؤمنون بها
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  املبحث الثالث
  اإلحصائي االختبار 

اة القياساد  
  :تتميز الدراسة الحالية باالعتماد على مقياسين جاهزين يختصان بمتغيرات الدراسة الرئيسة وكاالتي

 Dingee.Alexandar,Brian Haslett and Leonard(تــم اعتمــاد مقيــاس : مقيــاس الخــصائص الرياديــة * 
Smollen,2009,Charactristics of a Successful Entrepreneurial-action coach, Management Team j.،Nevada, 

USA.  
  ).  ذ(تم اعتماد مقياس:مقياس االلتزام التنظيمي* 
   التحليل االحصائي-2
والتـي يتـضح . عالقات االرتباط الكلية بين المتغيـر المـستقل والمتغيـر المعتمـدألتيا)9(جدولاليبين -)أوال(

 هــذه العالقــة مــن اثبــات إليــهومــا تفــضي ، ) 0.05(مــن خاللهــا وضــوح معنويــة االرتبــاط عنــد درجــة ثقــة
  . للدراسة بوجود عالقة معنوية بين المتغير المستقل والمعتمداألولىمنطوق الفرضية 

   

  عالقات االرتباط الكلية/)9(جدولال
 المتغير المستقل                 

  
  المعتمد المتغير

 
 

 الخصائص الريادية
 **0.682 االلتزام التنظيمي     

                                         N=53      

انفا تعد من وجهة نظـر الباحـث واقعيـة لكونهـا تؤشـر ) 9(جدولالان معنوية االرتباط التي تضمنها 
بان االرتباط الخطـي بـين المتغيـرين البـد وان يكـون متـاثر بـشكل او بـاخر بمتغيـرات اخـرى لـم يقـم الباحـث 

في ذات الوقت فـان معنويـة العالقـة المـشار اليهـا  .عية في العلوم السلوكيةبدراستها وهذا من االمور الطبي
    .اآلتية الفقرة إليهوهذا ما سيتم التطرق ،انفا تحتاج الى التعمق في مسبباتها 

 عينـة الدراسـة حـول إلجابـات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة األوسـاط اآلتـي) 11(جـدولاليبين  -)ثانيا (
  .ةفقرات االستبان
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   عينة الدراسةإلجابات الحسابية واالنحرافات المعيارية األوساط/)10(جدولال       
 الوسط الحسابي  االنحراف المعياري اتفق تماما اتفق محايد  الاتفق الاتفق نهائيا

% F % F % F % F % F 

  الخصائص الريادية الرمز
 لمخاطرةا

0.6319 3.6974 0.09 5 0.13 7 0.15 8 0.37 20 0.24 13 X1  
0.67369 4.1974 0.15 8 0.33 18 - - 0.18 10 0.32 17 X2  
1.0027 3.355 0.07 4 0.16 9 0.11 6 0.26 14 0.39 21 X3  

0.83855 3.7386 0.16 9 0.07 4 - - 0.28 15 0.01 25 X4  
0.48702 4.0526 0.16 9 0.11 6 0.05 3 0.22 12 0.43 23 X5  

 لثقة بالنفسا             
0.5357 4.0784 0.13 7 0.05 3 - - 0.37 20 0.43 23 X6  
0.5661 4.3025 - - - - 0.05 3 0.33 18 0.60 32 X7  

0.86734 3.6842 0.13 6 0.16 9 0.16 9 0.22 12 0.32 17 X8  
0.91489 3.8289 0.01 1 0.09 5 0.07 4 0.35 19 0.45 24 X9  
0.8635 3.6148 0.13 7 0.20 11 0.24 13 0.13 7 0.28 15 X10  

 االصرار على االنجاز             
0.61205 3.9901 - - 0.06 4 0.17 9 0.25 13 0.51 27 X11  
0.48702 4.0526 6 4 0.09 5 0.4 2 0.21 11 0.59 31 X12  
0.53509 4.2500 - - 0.04 2 0.19 10 0.38 20 0.40 21 X13  
0.6017 3.894 0.01 1 0.06 4 0.26 14 0.23 12 0.42 22 X14  
0.9978 3.4342 - 3 - - 0.21 11 0.17 9 0.59 31 X15  

 الرغبة في النجاح             
0.47901 4.0526 0.09 5 0.05 3 0.03 2 0.22 12 0.58 31 X16  
0.63509 4.0325 - - - - - - - - 0.28 15 X17  
0.6119 3.791 0.05 3 0.13 7 - - 0.35 19 0.45 24 X18  

0.9869 3.4560 - - 0.16 9 - - 0.56 30 0.26 14 X19  
0.78405 4.0921 0.03 2 0.20 11 0.37 20 0.22 12 0.15 8 X20  

 التفاؤل             
0.68710 4.1447 0.16 9 0.33 18 0.32 17 0.05 3 0.11 6 X21  
0.57713 4.3211 - - 0.11 6 - - 0.16 9 0.71 38 X22  
0.5352 4.0233 - - - - - - 0.22 12 0.09 5 X23  

0.63105 3.8996 - - 0.09 5 0.22 12 0.26 14 0.41 22 X24  
0.58034 4.0643 0.01 1 0.03 2 0.07 4 0.35 19 0.50 27 X25  

 المعدل الكلي            3.928 0.689
 االلتزام التنظيمي             
 ميالوالء التنظي             

0.6218 4.0342 - - 0.05 3 0.01 1 0.20 11 0.71 38 X26  
0.9921 3.7334 0.03 2 0.09 5 0.05 3 0.33 18 0.47 25 X27  
0.7885 3.9396 0.03 2 - - 0.05 3 0.37 20 0.52 28 X28  
0.6098 4.3442 0.01 1 - - - - 0.37 20 0.60 32 X29  
0.8545 3.7865 - - 0.07 4 0.11 6 0.35 19 0.45 24 X30  

 المسؤولية تجاه العمل             
0.7876 3.2231 0.07 4 - - - - 0.33 18 0.58 31 X31  
0.5892 4.8113 - - - - - 7 0.30 16 0.56 30 X32  
0.9724 3.7651 - - - - - - 0.37 20 0.49 26 X33  
0.8104 3.9582 - - - - - 5 0.35 19 0.54 29 X34  
0.6087 4.2965 - - - - - 10 0.20 11 0.60 32 X35  
 الرغبة في االستمرار بالعمل            3.7981 0.8322

0.47856 4.0237 0.01 1 0.07 4 - - - - 0.94 50 X36  
0.63170 4.3095 0.09 5 - - 0.15 8 0.39 21 0.33 18 X37  
0.6109 3.8745 0.28 15 0.13 7 0.03 2 0.20 11 0.33 18 X38  
0.9897 3.4287 - - 0.15 8 - - 0.15 8 0.69 37 X39  

0.79921 4.0831 - - 0.28 12 0.09 5 0.26 14 0.41 22 X40  
 االيمان بالمنظمة             

0.6342 3.6578 0.24 13 0.33 18 0.41 22 - - - - X41  
0.68319 4.1896 - - - - - - 0.35 19 0.64 34 X42  
1.0310 3.3879  5 - - 0.20 11 0.20 11 0.49 26 X43  

0.83792 3.8761 - - - - 0.11 6 0.28 15 0.60 32 X44  
0.48313 4.1247 - - - - 0.15 8 - - 0.84 45 X45  

 المعدل الكلي            4.130 0.776

ي تـم التوصـل والتـ) اوال(  سبق وان تم التطرق الى درجة معنويـة العالقـة بـين متغيـرات الدراسـة فـي الفقـرة
 عمقا من أكثر إحصائية إجراءاتفي هذه الفقرة سيتم التطرق الى ،اليها من خالل استجابات عينة الدراسة

الــى قيمــة تتجمــع حولهــا قــيم  ) x¯( اذ يــشير الوســط  الحــسابي ، اإلجابــاتشــانها بيــان مــدى دقــة تلــك 
على كل قيم المجموعة المقصودة من بالتالي فان هذه القيمة تستخدم كنقطة توازن للحكم ،مجموعة معينة
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وكلمــا زادت قيمــة الوســط الحــسابي فــان ذلــك يؤشــر درجــة ،خــالل مــدى بعــد القــيم االخــرى عــن هــذه القيمــة
والـذي يؤشـر طبيعـة ،)3.928(كـان الوسـط الحـسابي العـام للمتغيـر المـستقل .التشتت او البعـد عـن المركـز

يــدعم ذلــك االوســاط الحــسابية لعوامــل ، عــامتــشتت االجابــات بخــصوص محــور الخــصائص الريــادة بــشكل
 :وعلى وفق ما هو موضح باالتي،المتغيرات الفرعية للمتغير المستقل

االوسـاط  اقـل (x1,x3,x4 ) وهـي كـان لـثالث منهـا,تـشكل هـذا البعـد مـن خمـسة عوامـل :المخـاطرة -أ
لين الكبيــرة بتحــدي ومــضامينها المتعلقــة برغبــة العــام (3.7386-3.355)التــي تراوحــت  بــين الحــسابية

وهــذا مــا يبــين طبيعــة ،المــصاعب وتحقيــق االهــداف الــصعبة وضــرورة مواجهــة التغيــرات البيئيــة المفاجئــة
معينـة تميـز منظمـتهم عـن غيرهـا والـذي يعـد مـن  التفكير الجمعي لعينة الدراسة الناتج عن ثقافة تنظيميـة

  .اهم اسباب سلوك العاملين في منظماتهم

من هـــذا البعــد ايـــضا كــان هنـــاك ثالثــة عوامـــل تميــزت بقلـــة اوســاطها الحـــسابية ضــ:  الثقــة بـــالنفس-ب
ومـــضامينها المتعلقـــة باســـتخدام الحـــزم  ، )3.8289-3.6184(والتـــي تراوحـــت بـــين ) x8,x9,x10(وهـــي

ان القناعـة الكبيــرة . القنـاع االخـرين وتحمـل مـسؤولية النجـاح والفـشل وعــدم التهـرب مـن القـرارات الـصعبة
 عوامـل الثقـة أهم عدها من إلىبشان هذه العوامل بداللة اوساطها الحسابية يشير بشكل جلي لدى العينة 

  . بالنفس وبالتالي صالحيتها الكبيرة الن تكون من خصائص الريادة المتميزة

 الحـسابية أوساطهاضمن هذا البعد متميزة بقلة ) x11,x14,x15(كانت العوامل: على االنجازاإلصرار -ج
 ظـروف النجـاح واالنجـاز أفضلوما تتضمنه من دقة في اختيار  ) 3.9901-3.4342(حت من والتي تراو

 الـذي يعكـس شخـصية ذات األمر،الطوعي والمفاضلة بين مجموعة من القرارات بدال من اعتماد قرار محدد
عنـد تتـوفر اال  طابع ستراتيجيى تؤسس للريادة في االعمال وتعكس النمط المتميز من الخـصائص التـي ال

  .الرياديين

 الحـسابية التـي تراوحـت األوسـاطضمن هذا البعد كان هناك عاملين فقط تميـزا باقـل : الرغبة في النجاح-د
 اضـافة الـى االيمـان األعمـال إلنجـاح الوقت والكلفـة بأهميةومضامينها المتعلقة ) 3.791-3.4560( بين

وســاط الحــسابية لبــاقي العوامــل يالحفــظ عنــد المقارنــة مــع اال،بــان النجــاح هــو جــزء مــن االرث التنظيمــي
ان هذه النتائج تعكس قناعة المستجيبين باكثر العوامل قربا منهم السباب متعددة منها هيئـاتهم ،ارتفاعها 

او علـى االكثـر ضـعف قنـاعتهم ،الفكرية او مدى نضجهم الوظيفي او نوع السياسات المتبعـة فـي المنظمـة
  .ئص الريادية من غيرهابان هذه العوامل اكثر تمثيال للخصا
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ومـضمونه ) 3.8996(باقـل وسـط حـسابي والبـالغ ) x24(ضمن هـذا البعـد تميـز فقـط العامـل :  التفاؤل-ه
ان اتفـاق اكثـر العينـة حـول هـذا العامـل يعـود الـى ان .المتعلق بالشعور بالسعادة عنـد الـتعلم مـن االخطـاء

 مـن صـلب الخـصائص الرياديـة واكثـر تعبيـرا مـن الشعور بالسعادة يرتبط بمدى امكانية تحقيق الـذات وهـو
  .اضافة الى ارتباط هذا البعد باالبعاد االخرة المارة الذكر ،باقي العوامل بهذا الشان

بمـا توضـحه هـذه النتيجـة مـن ) 4.130(اما بخصوص المتغير المعتمد فقد كان الوسط الحـسابي العـام لـه 
 بخــصوص متغيــر إجابــاتهم اتــساقا مـن أكثــريــة هـي ان اجابـات العينــة بخــصوص متغيـر الخــصائص الرياد

 .االتي توضيح لالوساط الحسابية الخاصة بعوامل ابعاد هذا المتغير التابع.االلتزام التنظيمي

ــوالء التنظيمــي-ا ــزت  :ال ــاك ثــالث عوامــل تمي ــان هن ــد ك ــلمــن هــذا البع   الحــسابية وهــياألوســاط بأق
x27,x28,x30) ( ومـضمونها المتعلـق باعتبـار المنظمـة كانهـا ملـك  (7865-3-3.7334) وتراوحـت بـين

ان هــذه ،التفكيــر نهائيــا بمغادرتهــا شخــصي ومــا يتطلبــه ذلــك مــن االهتمــام بمــشاكلها والــدفاع عنهــا وعــدم
المــشاعر تعتبــر نــادرة الوجــود اال عنــد الريــاديين الــذين الهــم لهــم اال االنجــاز العــالي المــستوى العمــالهم 

  .ى الحياة الشخصية لهموتقديسها وتفضيل المنظمة عل

في هذا البعد كان هناك خمس عوامل تميز ثالث منهـا باقـل االوسـاط الحـسابية :المسؤولية تجاه العمل-ب
 والتــي تمحــورت حــول عــدم تــاخير االنجــاز )3.9582-3.2231(والتــي تراوحــت بــين ) x31,x33,x34(وهــي

ان هـذه الـسلوكيات تعبـر عـن ،للمعوقـاتوعدم التهاون في تطبيـق التعليمـات اضـافة الـى الرصـد المـستمر 
وهــذا مــا يوصــفه الفكــر ،مــستويات االداء الراقــي المــستندة الــى وعــي وادراك لمقتــضيات المهــام التنظيميــة

  .الستراتيجي بهندسة البشر الهادفة الى التفكير فيما ينبغي عمله بشكل اساس وهذا ما اساسيات الريادة

ــزا باقــل االوســاط الحــسابية فــي هــذا:الرغبــة فــي االســتمرار بالعمــل-ج  البعــد كــان هنــاك عــاملين فقــط تمي
كــان مــضمونهما بــشان الرغبــة فــي مــشاركة  ،)3.8745-3.4287(والتــي تراوحــت بــين ) x38,x39(وهمــا

ان هـذه النتيجـة تعكـس تـصور .المهام المتعددة وشعور االرتياح في بيئة العمل بغض النظر عـن الظـروف
 عالية المـستوى التـي واإلدراكقيق التفوق دائما نتيجة عمليات الحس عقلي منهجي ومتكامل يستهدف تح

  .يتميز بها الرياديون
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اذ تعنـي القـيم ،) δ( تم التوصل الى قيم االنحرافات المعياريـة الجابـات العينـةأنفا) 10(جدولالفي 
دى درجــة تــشتتها عــن اوســاطها الخاصــة بــاالنحراف المعيــاري درجــة التجــانس فــي البيانــات مــن خــالل مــ

كــان ،مــن هنــا تظهــر فائــدة هــذا المؤشــر االحــصائي فــي الحكــم بــصورة ادق علــى اجابــات العينــة.الحــسابية
ايضا فان هـذه ،)0.776(في حين كان بالنسبة للمتغير لمعتمد) 0.689(االنحراف المعياري للمتغير المستقل

ــال متغير المــستقل افــضل مــن تجانــسها فــي المتغيــر النتيجــة تبــين بــان درجــة تجــانس البيانــات الخاصــة ب
ان هذه النتائج تفضي الى اثبات منطوق الفرضية الثانية المتعلق بوجـود تبـاين .المعتمد كونها بدرجة اقل 

 .في اجابات العينة حول متغيرات الدراسة

 التاثير)العالقات السببية -(ثالثا

 بقـصد معرفـة , ة للمتغيـرات المـستقلة والمعتمـدة عرضـا عامـا للعالقـات الـسببياآلتـي( 11)جـدولاليبـين 
والـذي يعتمـد علـى  مـن خـالل معرفـة تـأثر المتغيـرات الفرعيـة الخاصـة بـه مـستقل لمتغيـر التأثير المباشـر 

   :أهمها أساسيةمجموعة افتراضات 

  . العالقة بين المتغيرات السببية والتأثيرية تكون خطية وبسببية شمولية *
  .تكون قابلة للقياس جميع المتغيرات * 
العالقة السببية للمتغيرات تكون أحادية االتجاه وغير معكوسة لـذلك يعـد هـذا األسـلوب هـو األفـضل فـي * 

بـين المتغيـرات ) R(دعم هذا البحث وذو فائدة كبيرة، كذلك يعمل هذا األسلوب على تجزئة معامل االرتبـاط 
  :الى مكوناته التالية

  .بب في األثر المباشر للس التاثير ) 1(
  .التاثير الغير مباشر للسبب في األثر من خالل مسارات متعددة عبر مسببات أخرى ) 2(
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  العالقات السببية بين متغيرات الدراسة) 11(جدول ال
 المخاطرة ت

 التـــــــــــــــــأثير
 المباشر

 الغيــــر التــــأثير
 مباشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  معام
 R2%)(التحديد

 1X 0.501 0.673 42.8 .اشعر برغبة كبيرة في تحدي المصاعب
2X 68.1 0.458 0.723 .للحد من اثارها والتحكم في نتائجها، لمخاطر العملأتحسب 
3X 69.7 0.183 0.721 .ارغب بتحقيق االهداف الصعبة لتحقيق درجات عالية من الرضا 
4X 69.6 0.212 0.701 .اؤمن بضرورة مواجهة تغيرات البيئة الفجائية 
5X 68.3 0.208 0.756 .الارضى بالوقوف عند مستوى معين من النجاح 

     الثقة بالنفس                   
X6 0.09 0.321 0.165 .اشعر باي تردد النجاز المهام  ال 
X7 42 0.301 0.751 .اتمسك برايى عند مواجهة االخرين 
X8 26.5 0.402 0.189 . ودة االنجازاستخدم الحزم القناع االخرين بضرورة ج 
X9 68.00 0.230 0.602 .اتحمل مسؤولية النجاح والفشل لوحدي 

X10 26 0.615 0.247 .الاتهرب من اتخاذ القرارات الصعبة 
    الرغبة في االنجاز                  

X11 43.8 0.446 0.222 .اعتمد الدقة في اختيار الظرف المناسبة للنجاح 
X12 55.9 0.502 0.198 .عر بسرور كبير عند النجاحاش 
X13 47.1 0.346 0.430 .ارغب باالبداع وان تجاوز ذلك متطلبات العمل 
X14 23.9 0.509 0.165 .انجز اعمالي قبل ان يطلب ذلك مني او يفرضه الظرف 
X15 22.6 0.485 0.167 .اعتمد سلة القرارات الختيار اكثرها مالئمة لمهامي 
    االصرار على االنجاز                
X16 58.4 0.241 0.603 .اعتمد تحديد استراتيجيات بديلة للوصول الى الهدف 
X17  53.7 0.334 0.534 . التقنيات لتطوير االداءأفضللدي رغبة كبيرة بتعلم ومعرفة 
X18 61.2 0.211 0.667 .اعتمد محاور الوقت والزمن والكلفة النجاح خطط االعمال 
X19 21.8 0.498 0.191 .أؤمن بان النجاح هو جزء من ارث المنظمة 
X20 20.4 0.455 0.201 .افكر كثيرا باختيار افضل الوسائل لتحقيق نجاح يعجز عنه االخرون 

    التفاؤل                         
X21 44.5 0.185 0.346 .اعتبر التفاؤل البداية الصحيحة لكل عمل 
X22 57.1 0.237 0.421 .ى جعل الفشل حلقة من حلقات النجاحاحرص عل 
X23 نهائيا بشكل سلبي 
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 37.6 0.288 0.398 .الافكر
X24 63.1 0.331 0.502 .اشعر بسعادة عندما اتعلم من االخطاء 
X25 26.7 0.201 0.252 .انظرالى الفشل بكونه محطة مؤقتة 

    الوالء التنظيمي
X26  43.2 0.174 0.312 كوني احد اعضاء المنظمةاشعر بالفخر الكبير 
X27 56.1 0.217 0.461 اعتبر مشاكل المنظمة هي مشاكلي الشخصية 
X28 36.4 0.285 0.378 الاتحمل مجرد التفكيربمغادرة المنظمة 
X29 63.0 0.321 0.532 انظر للمنظمة وكانها ملك لي 
X30 26.3 0.204 0.249 ادافع عن المنظمة في كل الظروف 
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    المسؤولية تجاه العمل
X31 42.8 0.188 0.258 .الاؤخر انجاز االعمال مطلقا 
X32 55.9 0.239 0.455 . قيمة الواجب أثمن 
X33 36.6 0.276 0.364 .ارصد بشكل مستمر معوقات العمل 
X34 62.9 0.331 0.541 .اتهاون في تطبيق تعليمات العمل ال 
X35  27.1 0.234 0.289 .ديدة لتطوير االنجاز الجاألفكارابحث عن 

    الرغبة في االستمرار بالعمل 
X36 43.8 0.204 0.385 .اتطلع للحصول على مرتبة وظيفية متميزة 
X37 56.9 0.185 0.402 .احافظ على مستوى االداء بغض النظر عن الموقع الوظيفي 
X38 38.7 0.208 0.390 .اتطلع للمشاركة في مهام متعددة 
X39 62.9 0.368 0.501 .اشعر باالرتياح في بيئة العمل بغض النظر عن صعوبة الظرف 
X40 26.4 0.191 0.242 .اشغل وقتي دائما بما يخص العمل 

    االيمان بالمؤسسة 
X41 44.7 0.285 0.316 .اليوجد افضل من منظمتي 
X42 56.5 0.287 0.400 .يوجد توافق بين قيمي وقيم المنظمة 
X43 37.6 0.301 0.358 .اهتم كثيرا برفع سمعة المنظمة 
X44 63.4 0.291 0.498 .اشعر بالفخر عندما اتحدث لالخرين عن المنظمة 
X45 25.7 0.271 0.262 .اثق بقدرة المنظمة على تجاوز الظروف الصعبة 

  

الرغم مـن معنويـة انفا يتبين ان متغيرات الخصائص الريادية وعلى ) 11(جدولالمن خالل ما تضمنه 
اال انه ومن خالل اسـتخدام معامـل التحديـد الـذي يفـسر قـوة او ،عالقتها مع متغيرات االلتزام التنظيمي

) 12(جـدولالتبـين بـان فقـط المتغيـرات التـي يـضمها ،مدى تاثير المتغير المستقل في المتغير المعتمـد
بلغـت نـسبتها المئويـة قياسـا ، المعتمـداالتي هي التي امتـازت بتاثيرهـا المباشـر علـى متغيـرات المتغيـر

ان هذه النتيجة تفضي الى ان ما يقارب نصف المتغيرات المعتمدة ).0.48(بمجموع المتغيرات المستقلة
  .تؤثر في المتغير المعتمد اجماال

  :يــــــرى الباحــــــث ان االســــــباب المحتملــــــة التــــــي ادت الــــــى ظهــــــور هــــــذه النتــــــائج تتمثــــــل بــــــاالتي
اسة بشان دقة مفهوم الخصائص الريادية نظرا لحداثته النسبية في االدارة  اختالف رؤى عينة الدر-1

  .العراقية
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الرغبـــة ،المخـــاطرة،التفـــاؤل ( ان ممارســـات العمـــل اليـــومي لعينـــة الدراســـة تجعـــل مـــن مفـــاهيم -2
هي مجرد مصطلحات لها دالالت لفظية اكثر مـن كونهـا دوافـع ) الرغبة بالنجاح،الثقة بالنفس،باالنجاز
وبالتالي فمن الممكن ان تكون بعض اجابات العينـة معبـرة عـن هـذا ، ترفع من مستويات االداءصادقة
  .المفهوم



  } 91    {................                                               استطالعية دراسة/االلتزام التنظيمي تعزيز دور اخلصائص الريادية يف
 

علــى الــرغم مــن ايــضاح مفهــوم مــصطلح المتغيــر المــستقل لعينــة الدراســة مــن قبــل المعنيــين فــي -3
مـصطلح ترسـخ فـي اذهـانهم بـان ،اال ان العديد منهم وبسبب تعدد اسناد مناصـب اداريـة لهـم ،الشركة

فهـم بـذلك ينظـرون الـى النتـائج النهائيـة ،هـو االكثـر قبـوال لـديهم مـن بـاقي المـصطلحات)قيم االنجـاز(
  .للمهام المكلفين بها بغض النظر عن دالالتها اللفظية او مسمياتها المعتمدة علميا

  .االستبانة الصحيح ازاء فقرات بالتأشير المحتملة ايضا عدم االهتمام الكافي األسبابقد يكون من -4
الفـــرص ،طبيعـــة الـــدور( بثالثـــة مكونـــات جوهريـــة وهـــييتـــأثرمـــن المعـــروف ان االداء البـــشري -5

هــذه المكونـات يكـون لهــا الـسيادة فـي تفـسير المواقــف التنظيميـة لـدى اغلــب ، )درجـة التوقـع،المتاحـة
لحــصول علــى  يقــود بالتفــسير المحــدود للظــرف الــسائد وبالتــالي اأحــداهاوان االهتــزاز فــي ،العــاملين 
  . المواضيع المطروحةإزاء او تفسيرات تمتاز بعدم الدقة إجابات

 منطـوق الفرضـية الثالثـة إثبـات إمكانيـةانفـا يـؤدي الـى عـدم )  12(جدولال   ان ما تقدم عرضه في 
  .للدراسة الحالية

   المؤثرات المباشرة والغير مباشرةأهم/)12(جدولال

 المؤثرات المباشرة البيان  ت
 المــــــــــــؤثرات

ـــــــــــــــــــــر  الغي
 مباشرة

ــــــــــــــــــــــــــل  معام
 %)(التحديد

 2X 0.723 0.458 68.1 .للحد من اثارها والتحكم في نتائجها،اتحسب لمخاطر العمل
3X 69.7 0.183 0.721 .ارغب بتحقيق االهداف الصعبة لتحقيق درجات عالية من الرضا 
4X 69.6 0.212 0.701 .اؤمن بضرورة مواجهة تغيرات البيئة الفجائية 
5X 68.3 0.208 0.756 .ى بالوقوف عند مستوى معين من النجاحالارض 

X9 68.00 0.230 0.602 .اتحمل مسؤولية النجاح والفشل لوحدي 
X12  55.9 0.502 0.198 .اشعر بسرور كبير عند النجاح 
X18  61.2 0.211 0.667 .اعتمد محاور الوقت والزمن والكلفة النجاح خطط االعمال 
X24  63.1 0.331 0.502 .ا اتعلم من االخطاءاشعر بسعادة عندم 
X29  63.0 0.321 0.532 انظر للمنظمة وكانها ملك لي 
X34  62.9 0.331 0.541 .الاتهاون في تطبيق تعليمات العمل 
X39  
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 62.9 0.368 0.501 .اشعر باالرتياح في بيئة العمل بغض النظر عن صعوبة الظرف
X44 63.4 0.291 0.498 . عن المنظمةاشعر بالفخر عندما اتحدث لالخرين 
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  االستنتاجات والتوصيات
  : االتيأهمها    من خالل ما تقدم عرضه برزت مجموعة من االستنتاجات والتوصيات 

  االستنتاجات
حداثة واهمية مصطلح الريادة كونه من المتغيرات الحرجة في ادارة المنظمات عموما.  
لخصائص الفراد يتميزون عن غيرهم بهاتعتبر الريادة ممثلة لمجموعة من ا.  
 تمثل الريادة احد المدخالت المهمة في صناعة القرار وذلك مـن خـالل امكانيـة التوزيـع العـادل للمـوارد

  .الحرجة في المنظمة
 ان المثير في موضوع خصائص الريادة كونها من المتغيرات التي تبـرز اهميـة االدوار القياديـة خاصـة

  .المنظمة باتجاه االعمال ذات القيمةفي مجال حشد طاقات 
فقــد تــم مقايــستها مــع متغيــر االلتــزام ،لغــرض اظهــار اهميــة خــصائص الريــادة فــي المنظمــة المبحوثــة

التنظيمــي الــذي يعــد الغــراض الدراســة الحاليــة معبــرا عنهــا فــي مجــاالت التعبيــر عــن قــوة تمــسك العــاملين 
  .بمنظمتهم

الترابط المنطقي بينهماأساس وضوح العالقة بين متغيري الدراسة على .  
 للعـاملين عنـد تفـضيلهم البقـاء فـي منظمـتهم تحـت كـل األخالقيـةيعبر االلتزام التنظيمي عن المنـاحي 

  .الظروف
 يوضح االلتزام التنظيمي القيمة االستثمارية التـي يرغـب العـاملون بتحقيقهـا وذلـك لكونهـا معنويـة فـي

  .المقام االول ومادية في المقام الثاني
 يمثــل االلتــزام التنظيمــي الــسلوك العقالنــي للعــاملين وذلــك مــن خــالل التــرابط بــين القــيم التنظيميــة فــي

  .المنظمة والقيم الشخصية للعاملين
 تتوضح جوهرية العالقة بين الخصائص الرياديـة وااللتـزام التنظيمـي مـن خـالل تـوفير مقومـات التنفيـذ

  . الالتاكد البيئي في مجال الموارد البشريةإنقاص الناجح لستراتيجيات المنظمة اعتمادا على
اال ان هذه المعنوية لم ،من خالل نتائج التحليل االحصائي ظهرت معنوية االرتباط بين متغيري الدراسة

  .المتغير المستقل في المتغير المعتمد تكن كافية لدرجة اثبات مدى قوة تفسير تاثير
بان ما يقارب من نصف المتغيـرات المـستقلة كـان لهـا ،دراسة اظهرت نتائج قياس االثر بين متغيري ال

 .تاثير على المتغيرات المعتمدة
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  التوصيات  -  ب
 التعمق في دراسة العالقة بين الخصائص الريادية وبين متغيرات تنظيمية اخرى لتحديد اهميتهـا الحقيقـة

  .في امكانية تحقيق النجاح التنظيمي
ف المنظمـات تـستهدف اظهـار الحجـم الحقيقـي الهميـة الخـصائص الرياديـة اجراء دراسات مقارنـة لمختلـ

  .والتاكد من كونها من المواضيع الحرجة في ادارة المنظمات
 اختبــار الخــصائص الرياديــة للعناصــر القياديــة حــصريا كــونهم المــسؤولين عــن التوجيــه واتخــاذ القــرارات

  .المصيرية
 الرياديـة لـدى العنـصر النـسوي كـونهن فـي يومنـا الحاضـر يقترح الباحث التاكيد على دراسـة الخـصائص

  .يمثلن نسبة غير قليلة من قوة العمل في المنظمات عموما
يرى الباحث ضرورة التاكد من كون الخصاص الريادية صالحة لالختبار اذا ،الغراض البحوث المستقبلية

صية ام انــه باالمكــان تعلمهــا تــم اعتبارهــا متغيــرا تابعــا بمعنــى هــل انهــا فطريــة وتــرتبط بعوامــل الشخــ
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