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 الخالصة

تهدف الدراسة إلى تشخيص مستوى اهتمام  المظمماة دياد ال )اع لمسمات سامظف اللوداة المدغادي امتحيا   ال )اع       

, دضااع  اات ارت اامر  عداامر التااتغي  ااايت متحياا ار ال )ااع ال  يسااة  لالقياام ا ال غم غااة زيمهرغااة رال الماام( ال شاا  ي

زالف  يااة ا الق ااب ال )ااع ماات مشاال ة زادسيااة تمساادر امل)ميااة الممسااة الااى تسرغاار يمهرغااة ر ل الماام( ال شاا   داا  

 تمام  المسمت ليلون دم راً   ى موايهاة الت)ادغمر ال يةياة زالتحييا ار المتسامر ة زالمظمدساة ال)ام ا زخلا  مات راع( ا

لمااا القياام ا ال غم غااة لت)قيااب خلاا ا اخ مة ااف القياام ا ال غم غااة المتحياا  المسااتقت داا  ال )ااع ال)اامل  اتاسم هاام ا راسااة  

لالتواصاات , الت)فياار, التوياااا ا ساات اتيم , الاااد ا الشخراا ي زيمهرغاااة ر ل الماام( ال شااا   اتاسم هاام لالمس داااة, 

الت) ي ا  الا   غتايل ل  مااع الممام( لتقادغا ا ظا  الظم غاة زالفل غاة  المهمرا, زالقياي, زا تمد ال )ع المظهج الوصاف 

لمتحي ار ا)ةا ززصفهم لسيظة ال )ع مات راع( اساتممرا ا سات يمن التا  ا ادر لها ا الحا   اوصافهم ا  اا ال  يساة 

ي دا  ا  193السيظاة للممع ال يملمر زالمس وممر زمت غا ارتيمر ا سمليب ا ارم ية المظمس ة لت) ي هما ايع غ  غ اما 

لالقيام ا ال غم غاة زيمهرغاة ر ل المام(  اخ تلولاف ا سات ملة مات مممو اة مات الفقا ار توى اف   اى متحيا   ال )اع

ال ش  ي اإاسم همم الف  ياة تاا تراميمهم ام  تمام    اى مقامغية   مياة م)لماةا دضاع  ات خلا  سايتا ت) يات ايملتهام 

زاسااد التساا ف   ااى لتاام ج ال )ااع ساايتا التوصاات الااى   SMART plsام  تماام    ااى ال  لااممج ا اراام   الماامهر 

وادسية ز  ى ضو هم سيقد  ال ماةون  د ا مات التوصايمر مسارىا اتليامر السمات التا  مات مممو ة مت ا ستظتميمر ال

 شتلهم ان تسم د المسمت ديد الدراسة د  تسرغر يمهرغة ر سمملا ال ش   ليلون دم را لموايهة الت)دغمر القم مة ا

 

 المس دة   الت)فير  التواصت  القيم ا ال غم غة  يمهرغة رال المم( ال ش   : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study aims to diagnose the level of interest of the organization under research (the 

new Kufa Cement Factory) in the research variables (entrepreneurial leadership and 

human capital readiness), as well as to test the influence relationships between the main 

and sub-variables of the research. The research started from a realistic problem 

embodied in the urgent need to enhance the readiness of human capital in the laboratory 

to be able to face environmental challenges, rapid changes and intense competition, by 

adopting a pioneering leadership style to achieve this          . 

As the entrepreneurial leadership represented the independent variable in the current 

research with its four dimensions (communication, motivation, strategic direction, 

personal support) and the readiness of human capital with its dimensions (knowledge, 

skill, and values), the appropriate statistical methods for analysis. As the size of this 

sample reached (193) employees, The questionnaire consisted of a set of paragraphs 

distributed on the two research variables (entrepreneurial leadership and human capital 

readiness) with their sub-dimensions, which were designed based on accurate scientific 
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standards. In addition, its data was analyzed using the ready-made statistical program 

SMART pls. The research reached a set of conclusions, the most prominent of which 

are: The entrepreneurial leadership has a significant impact on the readiness of human 

capital, in addition to that, the practices followed by the examined laboratory concerning 

the dimension of motivation have no actual impact on the readiness of human capital. 

 

Keywords: entrepreneurial leadership, human capital readiness, communication, 

motivation, knowledge 
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  : المقدمة

 صااا ل مفهاااو  رغااام ا األ مااام( را ًمااام ألز( مااا ا دااا   ااام         

ي الا    شامر إلاى McGrath & MacMillanي مت د ت ل2000ل

 ن لوً اام يدغااًدا ماات القياام ا مق ااوب داا  األسااواق الدغظمميليااة ايااع 

المظممامر ا غام ا األ مام( غتراغد  د  التتكد التظمدس   اى ا  اهتمم  

داا  السااظوار األرياا ا  اساا ب التقااد  التلظولااوي  ز هااور السولمااة 

زالخرخرة الت  كامن لهام تاتغي  ك يا    اى ايةاة األ مام(  زال يةاة 

التظمدساااية ل مظممااامر الم) ياااة زالدزلياااة زالسملمياااةا ممااام ا ى تراغاااد 

لادزل  ا هتمم  اه ا الموضوع   لمم لا مت  زر دا  لماو ا دترام  ا

  ااى المسااتوى الل اا   زلمااو المظمماامر زتوسااسهم ززصااولهم إلااى 

ت)قياب المااوار  الممليااة زالمم غااة   كماام  ن موضااوع رغاام ا األ ماام( 

ماات الموضااو مر المهمااة زمااع تساامرع مسااد ر التحيياا  داا  ايةااة 

األ مم(   اى ا ر  همية الموضوع كتاد الخيمرار التا  ت مات إليهام 

مر ال يةاة التظمدساية زالتحييا    زهظام غ ا ى المظممة ل تليف مع متق  

 زر القيم ا ال غم غة ات)قيب يمهرغة ر ل المم( ال شا   مات راع( 

ت)فياار هاا م المظمماامر موار هاام ال شاا غة  زتوييههاام ل)ااو الوداام  

امساالزليمتهم  اخ  صاا )ف المظمماامر ا  ماام( اااإ راي تاام  اتهميااة 

صاا  داا   ااات هم  هااا  ظرااا  ماات السظموصاافالمااوار  ال شاا غة   ا

التحياا ار زالمظمدسااة السملميااة ااايت المظمماامر ل وصااو( الااى ت)قيااب 

دا  القا ن  مميرا تظمدسية د  السوق  ص ل لما القيم ا ال غم غاة مهما

القياام ا ال غم غاة داام را   اى ت)فياار زكاا ل  داإن ال)ام   زالسشا غت  

زدااد ا داا ا  ل)ااو التحياا  زا اتلاامر للسااب الفاا ، ا سااتةممرغة  

 )اع األز( مظهمياة الدراساة   مام الم )اع الةامل  دقاد استس   الم

ساا ا الضااو    ااى الظاامر الظماا   ل دراسااة امتحي غهاام  لتتسااية 

ركياارا مس ديااة غسااتظد اليهاام داا  اظاامر السماات المياادال   ديماام ز ااف 

الم )ااااع الةملااااع لتظاااامز( ا سااااتظتميمر التاااا  تااااا التوصاااات اليهاااام 

 استظتميمرازالتوصيمر المستواما ممم تا التوصت اليا مت 

 

 أوال:مشكلة البحث

ا ىر مشل ة ال )ع  كون مسما المظمممر اليو  تفتق  إلى يمهرغة 

ر ل المم( ال ش     زالخفم  د  اللتميية لتيمة  لسادا  اللفام ا 

مماام غاظسلة ساا  م   اى ا ا  المظممااة  زاغضام غااو     لادى السامم يت

دااا  مساااتوغمر ا لتاااما ز الخااادممر  المقدماااةا اصااا )ف  مالخفمضااا

 سمليب القيم ا  ااد األركامن األسمساية لظمامم المظممامر دا  ت)قياب 

 ااى خلاا    لرغااد هاادادهم داا  القاا ن ال)اام   زالسشاا غت  زغملظظاام  ن 

 همية زيو  دم ا غملظها تسرغر القدرار ال غم غة زاستةممر القمدامر 

  كملقيااام ا ال غم غاااة التااا  تو اااف الادا ياااة ل سااامم يت دااا  المظمماااة

الاااداع زالتلتيلاامر الم تلاا ا داا  ضااو  اململياامر المااوار  ال شاا غة 

اااا ىر  ااات ا تممهااامر زالقااا ق  [ 1]لت)قياااب  هاااداف المظمماااة

ال ارغاة ال)دغةااة   هااور دياام ا را اادا تسااسى إلااى تسرغاار ا سااتخدا  

ت األمةت ل موار  ال ش غة زد ، ا ستةممر مع تمظاب المخامظ ا ما

 يت ت)سيت زتقدغا ردممر  ملية الماو ا  زمات هظام ال ةقاف اسامليب 

يدغدا مت ا تممهمر زاألسمليب ال ارغاةا تساسى الاى التخفياف مات 

شاااادا المظمدسااااة زالراااا ا مر التظميميااااة داااا  ال يةتاااايت الدار يااااة 

زالخمريية  زمت رع( ه ا المظق ب ت  ورر  ت مشل ة  زادسية د  

ايظتهاام اسااتممرا الف)ااص ا زليااة اسااد  مسماات اساامظف اللودااة التاا  

يمهرغة رال المم( ال ش   اشل هم ا زل  اسب را  السمم يت دا  

المسماات الم )ااون زاظاام  لاا ل  صاايغ التساامت( الاا  ية ا تاا  ل هاات 

غسااها ت ظاا  لمااا القياام ا ال غاام ا داا  تسرغاار يمهرغااة ر ل المااام( 

ت ر ال ش   د  مسمت سمظف اللودة المدغدي؟ زتف  ف  ظاا التسام

 ا تية 

 مم مستوى اهتمم  المسمت الم )وغة املقيم ا ال غم غة  ؟ -1

ماام مسااتوى ا هتماام  اممهرغااة رال الماام( ال شاا   ز اساام م داا   -2

 المسمت الم )ون  ؟

 مم مدى تتغي  القيم ا ال غم غة د  يمهرغة رال المم( ال ش   ؟ -3

 

 -ثانيا:أهمية البحث:

يقة  ن موضوع ال )اع مهاا زاياو  تظ ع  همية الدراسة مت اق     

لااا ساايمظل إداا  اقاام  المظمماامر داا   ااملا األ ماام( اليااو    ايااع 

المظممة صفة التمير   ى ا را غت زت)قياب ديام ا التظميمياة مله اة 

لمواك ة الر اع التظمدس  مت  يت ال)رو(   اى  وا اد    اى مات 

 المتوساااا زهااا ا اااادزرم   غت)قاااب إ  مااات راااع( القيااام ا ال غم غاااة
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زه ا اادزرم   زمممرسة يمهرغة ر ل المم( ال ش   مت د ت األد ا 

ن إغااظسلة ات)قيااب   اً   مليًااما ا إن  هميااة ال )ااع متتتيااة ماات ايااع 

موضوع ال )ع مها زايو  د  اقام  المظممامر دا   املا األ مام( 

 اليو اا

لقاااد اساااتمدر الدراساااةا  هميتهااام مااات  همياااة  راساااة متحي اتهااام  -1

 ال غم غة ز يمهرغة رال المم( ال ش    يلالقيم ا 

اململيااة ا سااتفم ا ماات ا سااتظتميمر زالتوصاايمر التاا  تتوصاات  -2

 اليهم الدراسة د  يميع المستوغمر التظميميةا 

ا تسرغااار يمهرغاااة رال المااام( ال شااا    دااا  المظمماااة   زيسااات -3

 ردممتهم تمتمى الولهم خار ص حة مستق  يةا

 

 اهداف البحث -ثالثا:

 غسسى ال )ع ال)مل  الى ت)قيب األهداف التملية      

التسااا ف   اااى مساااتوى مممرساااة القيااام ا ال غم غاااة  دااا  المسمااات -1

 الم )ونا

ت)دغااد مسااتوى اهتماام  المسماات الم )ااون اممهرغااة رال الماام( -2

 ال ش    د  المظمةا

ا ارت اامر زت) ياات تااتغي  القياام ا ال غم غااة داا  يمهرغااة رال الماام( 3

 ال ش    ا

التس ف   ى  ال سد ا كة  تاتغي ا مات ااسام  القيام ا ال غم غاة  دا   -4

 يمهرغة رال المم( ال ش    ا

 

 مخطط البحث -رابعا :

غمةت مخقا ال )ع الف ض    ى اهداف ال )ع زاتممم السعدة      

ا ساات اتيم  التويااا ااايت المتحياا  المسااتقت القياام ا ال غم غااة زااسم مل

ت يلااى ال ااماةإالشخراا ي ام سااتظم  الااد ا  زالتواصاات   الت)فياار   

زالمتحي  التماع يمهرغة رال المم( ال ش   زااسم ملالمس دة,   [ 2]

زكمام غوضا)ا الشالت  [ 3]المهمرا, زالقياي ام  تمم    ى ال مااع 

 اي1ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسا: فرضيات البحث 

اظيااف الدراسااة ال)مليااة   ااى يم ااة د ضاايمر يساادر اهااداف      

   تتالدراسة الت  لسسى إلى ت)قيقهم  كمم مم غ

 د ضيمر التتغي   -

الف ضية ال  يساية ل تاتغي   توياد  عداة تاتغي  خار   لاة اارام ية 

ل قيم ا ال غم غة د  يمهرغة رال المم( ال ش     ى المستوى الل   

    ى الظ)و ا ت زتف ع مظهم اراع د ضيمر د  ية 

الف ضية الف  ية األزلى  تويد  عداة تاتغي  خار   لاة اارام ية - 

يمهرغاة رال المام( ال شا     اى  ل سد التويا ا ست اتيم  دا 

 المستوى الل  ا

الف ضية الف  ية الةملية  تويد  عدة تتغي  خار   لاة اارام ية -ب

ل ساااد التواصااات دااا   اسااام  يمهرغاااة رال المااام( ال شااا     اااى 

 المستوى الل  ا

الف ضية الف  ية الةملةة  تويد  عدة تاتغي  خار   لاة اارام ية -ا

مهرغاااة رال المااام( ال شااا     اااى اساااد الت)فيااار   اااى  اسااام  ي

 المستوى الل  ا

الف ضية الف  ية ال ااسة  تويد  عدة تتغي  خار   لة اارم ية  - 

ل سااد الشخراا    ااى  اساام  يمهرغااة رال الماام( ال شاا     ااى 

 المستوى الل  ا
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 سادساً: مجتمع البحث وعينته

شلت السمم ون دا  مسمات سامظف اللوداة المدغاد ممتمسام ل  )اع      

الخ  م ممت غ)م ون ملهعر   خ تا الت كير   ى ا د ا  خإال)مل  

ي زتااا ارتياامر  يظااا  شااوا ية ا حااف 365ل اكم غميااة , اخ ا ااغ  ااد ها

ي دقااا ا 21ي دااا  ا لعيمااااة  ااات دقااا ار ا سااات يمن ال ملحاااة ل193ل

ي دقاا ا 12م ا ال غم غااة اوادااع لتوى ااف   ااى متحياا   ال )ااع القياا

 ي دق ارا9ل زيمهرغة ر ل المم( ال ش   اوادع

 

 مقياس البحث :  سابعاً: صدق وثبات

غتق ب الت)قب مت يو ا ال يملمر د ت ارت مرهم  ز يت خل  دام       

ال ماةيت املت)قب مات تظمساب ال يملامر زمادى التمم هام الاى متحي اتهام 

الم)تاوىي  ,اخ تااا  اا   ا اا القياامل  لالرادق الماامه    زصاادق 

لاسااتممرا ا ساات يمني   ااى  ااد  ماات لالخ اا ا ي خز  الخ اا م داا  

دضااع  اات خلاا  تااا    امعاماامتهاامماام ر ارترمصااها, زتااا ا راا

اماتساامب  كمدااةمتحي اتااا ال  يسااة زالف  يااة اارت اامر غ اامر المقياامل 

 ي 1ي  زكمم د  المدز( لCorhbach Alphaل مسممت

 

 ( اختبار ثبات مقياس البحث1) جدول

 Cronbach Alpha عدد الفقرات متغيرات الدراسة

ا0 3 بعد التواصل 797 

ا0 3 التحفيز 728 

ا0 3 التوجه االستراتيجي 873 

ا0 3 الدعم الشخصي 814 

ا0 12 القيادة الريادية 919 

ا0 3 بعد المهارة 817 

ا0 3 بعد المعرفة 814 

ا0 3 بعد القيم 775 

ا0 9 جاهزية رأس المال البشري 853 

ا0 21 كامل المقياس 924 

 

 ياSPSS V.23ن ام  تمم     ى مخ يمر ا لممج لوالمردر  ال ماة

 

 Corhbachي الخمصااة  امسااممعر  1ل غت اايت ماات لتاام ج ياادز(

Alpha ن ا اا دياامل ال )اااع  تترااف املة ااامر المق ااوب   اااى    

ي , اماام   ااى 92%المسااتوى الل اا , اخ ا ااغ مسمماات الة اامر الل اا  ل

 – 728ا0مستوى متحي   ال )ع زااسم همم الف  ية ت ازااف اايتل

كملاف كمداة ي  زاه ا ت)قب الة امر المق اوب  ن المساممعر 919ا0

 ي67ا0اك   مت ل

 

 ر النظري للبحثالمبحث الثاني : االطا

 القيادة الريادية -1

   مفهوم القيادة الريادية. -اوال:

غشي  مفهو  ال غام ا الاى ساس  ا  ارا لت)قياب الفا ، المتمااة      

ال غم غون ها  زالقم ا [  4]ل مظممة د  ضو  ا ململيمر الم)دز ا  

 زلة  ال غت غستخدمون مسامردها زدادراتها الف غادا مات  يات تسمايا 

  [ا5]ا اتلمر زاستلشمف د ، يدغدا 

تمةت القيم ا ال غم غة لوع يدغد زلمشئ مت القيم ا زالت  تممع ايت    

اتلهاام خلاا  ا ساا وب  [  6]الراافمر القيم غااة زرزم الم اام را ل قم ااد 

ا   ى توليد ا دلمر ا سمساية زالقما ياة   اى القيم   المتمير زالقم ر

تشميع الم تزسيت   ى تظفي  ال زى  ر غت اظم  ا  ت مر السوامات 

ال يةياااة زاألرعدياااة  ظاااد اتخااامخ القااا ارار مااات  يااات ر اااب ديماااة 

ف اغضمً   ى  لهم  سا وب ديام ا د غاد غ كار   اى  است اتيميةا زتُس َّ

لسماات مًساام لتلااون  كةاا  مساامهمة المواهااب المتظو ااة ل مظممااة   ااى ا

إاااداً م زااتلاامًرا ماات  ياات ا سااتمماة ل يةااة األ ماام(  ياا  الملكاادا 

 [ا2]ل م ية ا اتلمري زإلتما است اتيميمر زلتم ج مقظسة 

ه   م ية تلمم ية ت كر د  التاتغي    اى المظممامر مات راع(       

ب التلممت  الم مش ا ايت القيم ا ز ا اتلمر أليات ر اب ديماة ألصا)م

المر )ة  اتلمر د ، د غدا ز  تودي  ارمة مت الموار   لت)قياب 

  [ا2]لعستمماة الس غسة 

ت الهااا غمهاا زن التساامظف مااع يزماات رراام ص القاام ا ال غاام غ      

 لفسااها ز ماامكت  م هااا  زغتخاا زن الياا ا ار زغقااورزن الفاا ، 

التاا  تولااد ديمااة لشاا كمتها ز صاا)مب المراا )ة زالممتمااع كلاات    

 ايدغاد ما ارغا مالخ ا ايت القيم ا ال غم غة ز ال غم ا  كولهم لهمغظ ح  
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 مل ًم مم غ كر   ية رزا  األ مم( كتلوغت   مم( تممرغاة يدغاداا از 

 [ا7]ال )ع  ت الف ، رمرا   مملها التممرغة الخمصة 

 دا زدقًم لأل ايمر الخمصة ا غام ا األ مام( هظامي  راساة متق  امر   

  ا د  المظممةااألدت تسرى لشمظ ال غم

 زيو  رتغة رغم غة زالتواصت الفسم( مسهما-1

السم يمر الت  ت  ى زتد ا م ام را رغام ا األ مام(   مةات  لمماة -2

 الترميا الس غع ل مظتج   زالتقوغ    زالتسوغبا

زيو   م يمر مظمس ة لتوليد  ز تتميت الماوار  زالخ ا ار لمهاو  -3

 رغم ا األ مم(ا

 [ا8]القدرا   ى تسهيت ا ستلشمف المستم  زتوليد األدلمر -4

القيم ا ال غم غة ه  إادى مممرسمر القيم ا الف غدا الت  توياا القام ا 

ل)و ت)قيب رتغة المظممة ز هدادهم زا ستفم ا مات الفا ، المدغادا 

 [ا9]لت)قيب لأل ا  الفسم( ل مظمممر 

 

 ثانيا. أهمية القيادة الريادية :

ام  ه ا الظوع مت القيام ا امهتمام  متراغاد مات كات مات الس مام       

زالمممرساايت لمااً ا ألهميتااا داا  ت)ساايت القاادرا التظمدسااية زالظماامم 

 زن ماات زالظمااو لمميااع  لااواع األ ماام( زلاات غلتماات الااظهج ال غاام   

ا ت اف القيم ا املمملب األرعد  لأل مام(    اى الا  ا مات اقيقاة 

 زا  األ مم(  دإن لمم  القيا هاو المفتامم  ن األرعق مهمة صس ة ل

ل ظم  لهج  رعد  ل ا اد األ مام( دا  يمياع القا ارار ال)مسامة مات 

رع( إ همر الردق زالظراهاة زاألراعق التا  تملات القم اد ات)قياب 

الفاا ، الف غاادا  كماام تقااورر  ا)اامن  رعدياامر القياام ا ال غم غااة 

ا زتسمات القيام ا ال غم غاة   اى  [6]زاص )ف ت)مك  يميع ا د ا   

ت)ساايت ا اتلاامر ماات رااع( تقااوغ  رتغااة رغم غااة م همااة  لت)قيااب 

ت تسرغار مواداف يال تغة  لت)قيب الهدف   غمب   ى القام ا ال غام غ

مو فيها زكفم تها ال اتية د  ااتلمر  دلامر يدغادا  زكا ل  تاوييهها 

 [ا10]لوضع  دلمر يدغدا موضع التظفي   

لقياااام ا ال غم غااااة ماااات  هااااا ملولاااامر  م يااااة الظمااااو ا [  11]  اااادم

 ا دترم   ل مظمممر  تمه   هميتهم د  الظقمظ التملية 

  ممعً امسممً د  ر ب ال)يوغة زا اتلمر د  المظممةا تسد -1

  غقتر   زرهم   ى اكتشمف التلظولوييم زت)وغ هام   اات   اى - 2

 تحيي   زيا القرور  ز  د  اللفم ا د  ا دترم 

 األ اا ال)مسمة لددع التحيي  د  المظمممر اشلت  م ا  در -3

ا زسي ة لتقوغ  األ مم( زىغم ا السوا د زتسرغر ال ا)ياة زإضامدة 4

 القيمةا

 

 

 ثالثاً: ابعاد القيادة الريادية:

   ى الظ)و التمل   ه  راسة  اسم  ل قيم ا ال غم غة ز[  2]اد       

 :بعد التوجه االستراتيجي -1

ال سااد ا ساات اتيم  اقاادرا المظممااة   ااى ت)دغااد لمممهاام  غُسظااى    

اق غقاااة شااامم ة  ماااع م ا اااما موار هااام ز د ا هااام زاسااات اتيميتهم 

خلا  دملاا غسقا  المظمماة م زلاة اك ا   دضاع  اتزلموخا   مملهم 

امتخمخ الق ارار زالممهرغة  لموايهة  اد  التتكاد ال يةا ا إن القادرا 

ساب مات راع( دهاا الفماوا اايت الواداع   ى التفلي  د  الوداف المظم

ال)ااامل  زالململيااامر المساااتق  ية ساااترغد مااات ياااو ا اتخااامخ القااا ار 

زساا  تا   كمتظاامز( ال سااد دما يااة المظممااة   ااى زضااع د ضاايمر 

زارت مرهاام الفاام ا داا  ساايمق ايةااة السماات المسقاادا زالمتحياا ا  اااد  

رمة م اات تم  اهم ا ست اتيمية لضاممن ت)قياب الظمامم  [  12]

خلق القيمة ،تطوير االستتراتيجية ،ارترار االستتراتيجية، ل مظممة  

 التنفيذ االستراتيجية ، مراربة تنفيذ االستراتيجية

 بعد التواصل. -2

اساااد التواصااات اليفياااة توىغاااع هااا م ال تغاااة ل ململيااامر  غُسظاااى      

المستق  ية د  يمياع  ل)ام  المظمماة  اغضام غتسممات ماع القادرا   اى 

إدظاامع ا داا ا  زإ ارا الظرا اامر زتسرغاار إ ارا المس دااة ماات رااع( 

التساا ف   ااى المشاام   داا  التفاام عر ا يتمم يااة  التواصاات  ماا  

سملة  الت  ت د  اإدظمع ا ر غت املسمت املغ األهمية ل قيم ا ال غم غة الف

 ل)و هدف مشت يا

التواصت مها لقيم ا رغم ا األ مم( الفم  ة  الت  تتسممت  ز  مع      

التتغي    ى ا ر غت ل)و هادف مشات ي مات راع( تتشامري القيام ا 

ال غم غة رتغة الململمر المستق  ية التا  تملات المظمماة مات ت)وغات 

ال)مليااة إلااى  م يااة ر ااب القيمااة ألصاا)مب  مممو اامر المسااممعر

المراااا )ة الاااا غت غسااااتخدمون ا اتلاااامر زمممو ااااة ماااات المااااوار  

 لعستمماة ل ف ، المست ف اهم لت)قيب الميرا التظمدسيةا 

 البعد التحفيزي .  -3

املسا وي ال شا    ارات المظمماة   زالا    غُسظىال سد الت)فير       

الادادع ال شا   مهًمام دا   غيساد  هاا لا تتغي    ى ت)فير الظمل زإ راك

 م ية تظميا المشامرغع غ كار   اى القادرا   اى تشاميع الماو فيت   

زالتس ف   ى ا اتيميمر التظميمية   زال)فم    ى رزم الم ام را 

 ايت المو فيت   زامتعي الةقة املظفة ل تتغي    ى ا ر غتا 

دا ا  دا  المظمماة ال سد الت)فير  املقادرا   اى ت)فيار األ  غُسظى     

لفها ااتيميمر المظممة  زال)فم    ى رزم الم م را ايت الماو فيت 

زاكتسمب الةقة املظفة مت  يات التاتغي    اى ا را غتا تادزر القيام ا 

ال غم غااة اااو( اسااتخدا  الاادادع الغمااما  ل ارا زر ااب الت)ااو ر 

تلغ   قو( ا د ا  زخكم ها زتظو ها الف    د  المخامظ ا  [  13]
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زر ماتها د  ال غم ا زلتم مهم  غخت ف ال)مدر الا   غمها م ا دا ا  

تماامم رغاام ا األ ماام(  غًضاام اسواماات رمرييااة مةاات تلاامليف الف صااة 

 دضع  اتال دغ ة  زتواد  الموار  زالسم دار زالظفقمر زمم إلى خل  

 سقت ال ش   الدزر األك   د  ت)فير ال غم    ال غل  زتود  السوق  

 :بعد الدعم الشخصي أو التنظيمي -4

غ كر ه ا ال سد   ى ا اتلمر زا ستق ار زتخرايص الماوار         

الاداع املقدرا   ى  غُسظىزالمظمس ة لالو يفة المظمس ةي زا لض مظا 

 [ا14]  زر تتظي  الت)د  زغل  تظميا الموار  المق واة 

ا ستق ار غتس ب ام ساتق ار السامظف  ل فا    دضاعً  ات شاحف      

المظمماااة زتفمليهااام دااا  لشااامظ رغااام ا األ مااام(ا غتسممااات ا لضااا مظ 

التظميماااا  مااااع اظاااام  يساااا  غاااا اا ااااايت رغاااام ا األ ماااام( زال ارا 

ا ساات اتيمية   ايظماام غشااي  تخراايص المااوار  المظمسااب إلااى إ ارا 

لدغظمميليااة لتسرغاار إ ارا المس دااة المااوار  زال)فاام    ااى القاادرار ا

  ارت المظممة   الت  غملت  ن تد ا يهو  التس ف   ى الف ،ا

 

  :رابعاً : مفهوم جاهزية رأس المال البشري 

غملااات إرياااامع  صاااو( ر ل الماااام( ال شااا   إلااااى آ   سااااميع     

ي   الاا   خكاا  داا  تس غفااا ال ااااع لاا  ل الماام(   ااى  لااا 1776ل

اكتسمب المواهب مت رع( التس يا  ز الدراساة  ز التادرغب المهظا    

اضاامف الااى  ن التل فااة ال)قيقيااة ل خ اا ا  زهاا  ت اا  المواهااب التاا  

   هاو ماور  دلا     زكا ل  تتلون مظهم غ زتا  ر ل المام( ال شا

مراادر ل مهاامرار زالموادااف التاا  تسااها اشاالت غااوم  داا  تشااحيت 

 [ا15]المظمممر 

ان يمهرغاااة ر ل المااام( ال شااا   تساااد مااات  كةااا  [  16]خكااا       

السم يااامر التظميمياااة  تسقياااًدا اسااا ب الق يساااة الدغظمميلياااة ل سظمصااا  

مسماااا دااا  الو يفاااة التظميمياااة   اياااع توياااد    سااايممال شااا غة   

الماوار  ال شا غة   ااى الا  ا ماات  ن المتحيا ار ال شاا غة داد تساا ب 

الفشات التظميما    دسام ا مام غتفم ات ا دا ا  ماع التسادغعر غالغ زن 

   يهما

ر ل الماااام( ال شاااا   هااااو المساااامرف زالمهاااامرار زاللفاااام ار      

زالسممر المتمسدا د  األدا ا  زالتا  تساهت ر اب ال دامم الشخرا  

  [ا17] زا يتمم   زا دترم  

تسااا ا األ ايااامر الضاااو    اااى  ن التس ااايا زالمس داااة زالمهااامرار   

 زالخ ا ا التاا  غتمتااع اهاام رزا  األ    اا مم( تساارى القاادرار المس ديااة

زاللتميية ل مظممة  زه ا مام توكادم الدراسامر اوياو  تا ااا زغياب 

ااايت را   اا ة الماام( ال شاا   زال غاام ا ا  ماام(  غلكااد ملغاادز ر ل 

المم( ال       ش    ن مستوى يمه    رغة ر ل المم( ال ش   ل غم ا 

ر ل المااام( [  19]  ااادز [  18] األ مااام( غااالغ  اشااالت إغ  ااا مما 

لمامم المشا زع زلماوم لا ل    غماب   اى  ال ش   مات  هاا ركام ر

ال ارا الس ياام ا سااتسملة ااامألد ا  الاا غت غمت لااون المس دااة زالخ اا ا 

زالمهاامرا   اضاامدة الااى القاادرا   ااى الاااداع زا اتلاامر ماات  ياات 

ا ستفم ا مات مسامهممتها دا  تقاوغ  األلمماة زاأللشاقة زاأل مام(  

شاا زع زتشااليت زكاا ل  تقااوغ  اساات اتيمية تضاامت اسااتم ارغة الم

 ميرا تظمدسية مستدامةا

يي ر ااااية الفاااا ع األم غلاااا  لشاااا كة Paul Hausaللغاااا ى   

يي اليماملية   لا د  الممض  كملاف المظممامر خار ا  ر Sharpلل

زالمسدار المتقورا تتمتع اميرا تظمدسية   زللات الياو  تمت ا  يمياع 

  للات ا راتعف  لفساهم ت   المظمممر ا  ر زالمسادار المتقاورا

ااايت ت اا  المظمماامر هااو غتس ااب اااملموار  ال شاا غة زماام تمت لااا ماات 

 مهمرار ت)قب التممغر ايت ت   المظمممر

ن المظممااة مهماام كملااف ظ يستهاام إلااى   Peter Druckerغشااي     

زلو يتهم زم ليتهم دمن لهم مور ا اقيقيم زاادا هو السظر  ال شا   

زمردر ت)قيب الميرا التظمدسية مات   دهو مردر الاداع زا اتلمر 

ف  دا   [  20]راع( ا ساتةممر اللممات لقمدمتاا زددراتاا   كمام  ا  

 راسااتهمم يمهرغااة ر ل الماام( ال شاا     ااى  لااا الماادرعر التاا  

ت)رااات   يهاااام المظممااااة ماااات راااع( تاااادرغب موار هاااام ال شاااا غة 

 زاستخدامهم ل تفوق   ى المظمممر المظمدسة األر ىا

ساا ب ان يمهرغااة رال الماام( ال شاا   هاا  القاادرا  غتضاال مماام     

  ااى توليااد  دلاامر مخت فااة م ت قااة اااملظمو الااادا   زا ساات اتيم  

لأللممة زاأللشقة زالسم يمر زا ست اتيمية  ممم غو   الى  ت)ست 

 القدرار اللتميية زالتظمدسية ل مظمممرا

 غمليم  اهمية  يمهرغة رال المم( ال ش  ا

مم( ال شا    زًرا مهًمام دا  المظممامر ال)دغةاة   ر ل ال غل       

 رمصة د   ر  ادترم  المس دة زالسولمةا 

  شاا   ن ا سااتةممر داا  ر ل الماام( ال شاا   هااو مق ااب مق ااب 

 [ا3] ل ش كمر د   ر  ادترم  المس دة

غسها ر ل المم( ال ش   ال   غمت   المس دة المظممة د  ر ب      

القيمة ا دترم غة لخ ب ميرا تظمدسية لت  ية ااتيميامر السماع   زان 

ديمة ر ل المم( ال ش   تستد اشلت ك ي    ى الممهرغة  كمام غساو  

٪ مت المظممامر لساد  يمهرغاة رال المام( لتظفيا  90-70س ب دشت

يمهرغااااة ر ل المااام( ال شاااا   هااا  الةاااا زا [  21]اسااات اتيميمتهم

ال)قيقية لألما  ده   سمل الاداع زا اتلمر   زتست ا  مات القادرار 

المميرا أللهام  يا  دما اة ل تق يادا دا  الوداف لفساا    غملات زصاف 

د  المس دااة اماا زر الودااف ار ل الماام( ال شاا   اتلااا لاادرا ألن تااو

  ل المم( ال ش  ا ززيو  القدرا   ى الاداع كمديمن لخ ب ر

 السوامت التملية تسمها د  ت)قيب  همية يمهرغة الموار  ال ش غة  
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إن مفتاامم التقااد  ا دتراام   زا يتماام   هااو تظميااة القاادرار  - 1

 ال ش غة المله ة القم را   ى ا اتلمر زالاداعا

المظمدسة ز التمير م ظ    ى  سامل الخ ا ار ال شا غة الادا ياة  -2

 ى ا اتلمرازالقدرا   

السظرا  ال شا   مات  هاا  ظمصا  اللتاما   زا ساتةممرار  غسد   -3

الرحي ا د  ر ل المم( المم    ز ال شا      ز ارغام ا الماوار  

 لهم تتغي  ك ي    ى اللتماا الت  المخررة

 اللفم ار ال ش غة ه   سمل ال )ع الس م  زالتقوغ ا -4 

تساامها المااوار  ال شاا غة داا  لقاات المس دااة زالتماامرب زالس ااو   -5

 اممم غسم د   ى التقد  التقظ    زالةقمدمر ايت الشسوب

 

 :خامسا: أبعاد جاهزية راس المال البشري 

ااسم  لممهرغة ر ل المم( ال ش   دا   راساتها  ةغعغ[  3]اد      

 د  ا لمما ميتا تظمزلهي زسالمعرفة  ، المهارة ، القيمه  ل

 المعرفة :-1

اصاا ل  الشااحت  الشاام   ألكاام غمييت زا ساات اتيميون داا  مماام(     

ا  ارا اكةااا  إل)مًاااام دااا  القااا ن ال)ااام   زالسشااا غت كولاااا مااات 

المتق  مر ا سمسية التسرغر إلتميية ا د ا  د  ممم( المس داة   ان 

لمامم المظممااة زتقااوغ  القيمااة    صا )ف المس دااة زاااادا ماات  هااا 

يااات صاااقت مس ومااامر ا دااا ا  زتسرغااار القاااوى الدادساااة ا  ارا أل

  دااف المس دااة اتلهاام مااور   [ 22]مساامردها ماات رااع( التاادرغب 

تظميم  غستمد   ى مهمرار زر  ار المو فيت   دإن الق غقة التا  

غاااتا اهااام إ ارتهااام زاساااتخدامهم سااات)د  مراغمهااام ل مظمماااة   ن إ ارا 

المساامرف مهماااة اسم ياااة إ ارا اشااالت راام، كولهااام سااايمق لتاااودي  

لماااا زف التاااا  غملاااات داااا    هاااام إلشاااام  المس دااااة زمشاااامركتهم ا

زاسااتخدامهم لت)قيااب األهااداف التظميميااة  دقااد اسااتةم ر السدغااد ماات 

المظمممر معغيت الدز رار د   لممة إ ارا المس دة ال سمية   ى 

 مت توليد المس وممر زتظميمهم زتقوغ هم زلش هم دا  يمياع  ل)ام  

 [ا23]المظممة 

 المهارات:-2

مراااااق ل المهااااامرار اااااادغةًم   اااااات غااااا ت ا اسمااااات  غيساااااد         

يي زالتظمااايا الس مااا  ل سمااات   اياااع ظملاااب كااات دااا   F.Taylorلل

امكتسمب مهمرا مسيظة د  ممم( تخررا   مت  يت   ا   م اا دا  

 دضاات ظ غقااة ز  ااى  ا  ااى مسااتوى   ايااع تااا اسااتخدا  مفهااو  

ا  زرزام لتيماة المهمرا رع( س سيظيمر الق ن السش غت د   م غلم غ

 المظمدسة الشدغدا اسد  هور السولمة

  دهم املهم القادرار زالململيامر الظام را التا  تتمتاع اهام الماوار   

ال شاا غة التاا  تمت لهاام المظممااة   ااى  لااة المظمماامر األراا ى   

زالت  تشلت  سمل الميرا التظمدسية الت  تتمتع اهم  ارات ال يةاة التا  

 [ا24]تسمت ديهم 

إلهم مهمرار ا دا ا  دا  تقادغا األدلامر الادا ياة  [ 25]  دهم      

التاا  تاالغ    ااى ا راا غت ماات رااع( الخ اا ار زالمس وماامر التاا  

غمت لولهم مت رع( الخ  ار الملتس ة مت التادرغبا  ا ف داممول 

 زكساافور  اللم ياار   التاادرغب اتلااا تس اايا ا داا ا  مهاامرا  ز لااوع 

( المممرسااة زالتس يماامر المظتممااةا  ن مساايت ماات الساا وي ماات رااع

التاادرغب غشااي   اام ا إلااى تس ااا مهمااة  ز ز يفااة مسيظااة   غااتا ت)دغااد 

 [ا26]مهمراتهم زس وكيمتهم   ى زيا الت)دغد 

 القيم :-3

األد ا  خزز القيمة المويهة ها  كة  ددرا   ى التسممت ماع  ا زف 

اتيم ا  ظادمم ال)يما المتحي ا أللها دم رزن   ى التفلي  اشلت اسات 

غتس ااب األماا  اتوييااا الفلاا   تخاامخ داا ار م)ااد    دااإن القاايا هاا  

 ملش ار امسمةا

املهاام مممو ااة ماات األسااة التاا  تشاالت رتغااة  [ 27]   دهاامز     

الماادغ  لتمليظااا ماات إ ارا السم يااة التظميميااة لت)قيااب األهااداف زاماام 

 غتوادب مع آمم( زتق سمر الممتمعا  

ف القيمااة اتلهاام  مممو ااة المستقاادار التاا  غ)م هاام الفاا   اااو( تُساا َّ

مخت اااف األشااايم  زالمسااامل  زيوالاااب الظشااامظ التااا  توياااا ر  متاااا 

زموادفا تممههم زت)د  الس وي المق و(  ز  ي  المق و(   سوا  كمن 

 ص)يً)م    رمظةًما

غملاات  ن غتخاا  ر ل الماام( الةقاامد  شاالت   ماام( دظيااة م موسااة      

 شيم   يا   دضع  تيمكت  ر ى   زلوامر زمظ)وتمر زم مل  زه

م موسة مةت الموسيقى زاأل ب زالقيا زالمستقدار زالتقمليد  غساتخد  

 [ا28]مرق ل ر ل المم( الةقمد  د  ممم ر  ر ى 

 

 :المبحث الثالث : الجانب العملي للبحث

 :أوال: التحليل الوصفي لمتغيرات البحث

 . التحليل الوصفي لمتغير القيادة الريادية  1

يااااا ى ااتسااااامب الملشااااا ار الخمصاااااة ام ارااااام  الوصاااااف    

ا اراااام   لالوسااااا ال)سااااما , ا ل)اااا اف المسياااامر , زالظساااا ية 

ي, زغتضل مات مسقيمتهام  ان الوساا 2المةوغةي الممه ا د  يدز( ل

ي زهاو غفاوق 14ا4ال)سما  ل متحيا  المساتقت القيام ا ال غم غاة ا اغ  ل

ي   تماام  ال )ااع 3غ لالوسااا الف ضاا  المستمااد داا  ال )ااع ز ال اامل

ي زاظسااية 834ا0ماادرا  ليلاا ر الخممساا , زااامل) اف مسياامر  ل

يا اماام   ااى مسااتوى ااساام  القياام ا ال غم غااة ,  د)راات 82ا0اهتماام  ل

اسااااد الااااد ا الشخراااا  املت تيااااب ا ز(  زامهتماااام  ك ياااا  اوادااااع 

%ي , يم  اسدم اساد الت)فيار   املت تياب الةامل  اظسا ة اهتمام  9ا84ل
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زاري ا   ي%5ا82اهتمم  ل  ة اظس  غملةمً   التواصت اسد   %ي, غا83ل

 زالماادز(  ا%ي81ل  اهتماام    اظساا ة   ساات اتيم  ا  التويااا  اسااد

 ي غور  ه م المسقيمرا2ل

 

 

 ( نتائج التحليل الوصفي2جدول ) 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات
األهمية 

 النسبية
 ترتيب الفقرات

 3 0.825 0.757 4.124 بعد التواصل

 2 0.834 0.733 4.172 التحفيز

 4 0.810 0.885 4.049 التوجه االستراتيجي

 1 0.849 0.815 4.247 الدعم الشخصي

  0.828 0.834 4.141 القيادة الريادية

 2 0.587 0.983 2.933 بعد المهارة

 3 0.487 1.052 2.434 بعد المعرفة

 1 0.616 0.980 3.079 بعد القيم

  0.555 1.083 2.777 جاهزية رأس المال البشري

 

 SMART PLSالمردر  مخ يمر ا لممج 

 

 . التحليل الوصفي لمتغير االرهاق الوظيفي 2

ياااا ى ااتساااامب الملشاااا ار الخمصااااة ام اراااام  الوصااااف      

ا اراااام   لالوسااااا ال)سااااما , ا ل)اااا اف المسياااامر , زالظساااا ية 

ي, زغتضل مات مسقيمتهام  ان الوساا 2المةوغةي الممه ا د  يدز( ل

ي 77ا2ال)ساما  ل متحيا  التااماع يمهرغاة ر ل الماام( ال شا   ا ااغ  ل

ي 3زهااو اداات ماات الوسااا الف ضاا  المستمااد داا  ال )ااع ز ال ااملغ ل

 , زاااامل) اف مسيااامر    تمااام  ال )اااع مااادرا  ليلااا ر الخممسااا

يا امام   اى مساتوى ااسام  يمهرغاة 55ا0ي زاظسية اهتمام  ل083ا1ل

ر ل الماام( ال شاا  ,  د)راات اسااد القاايا املت تيااب ا ز(  زاظسااية 

ي , يم  اسادم اساد المهامرا   املت تياب الةامل  اظسا ة %6ا61اهتمم  ل

ي زان %48ي, زاريا ا اساد المس داة   اظسا ة  اهتماام ل%58اهتمام  ل

الظسب تلش  زيو  مشل ة دس ياة دا  المسمات الم )اون رمصاة  ه م

 ي غ يت ه م الظتم جا2اممهرغة ر ل مملا ال ش    ا زالمدز(ل

 غمليم ارت مر د ضيمر ال )ع 

الف ضية ال  يسة  هظمل  تتغي  ظ  غام خار   لاة اارام ية  ل قيام ا  

ال غم غة  د  يمهرغة ر ل المام( ال شا     اى المساتوى ا يمامل  

 ل  )عا

 زتف  ف مظهم الف ضيمر ا تية 

ا غلغ  اساد التواصات  تاتغي ا ظ  غام خار   لاة اارام ية  امتحيا  1

 يمهرغة ر ل المم( ال ش  ا

ا غاالغ  اسااد الت)فياار  تااتغي ا ظ  غاام خار   لااة ااراام ية  امتحياا  2

 يمهرغة ر ل المم( ال ش  

اارااام ية  ا غااالغ  اساااد التوياااا ا سااات اتيم   ظ  غااام خار   لاااة 3

 امتحي  يمهرغة ر ل المم( ال ش  

ا تلغ  است اتيمية  الاد ا الشخرا   ظ  غام خار   لاة اارام ية  4

 امتحي  يمهرغة ر ل المم( ال ش  

زمااات ايااات التتكاااد مااات صااا)ة هااا م الف ضااايمر تاااا ا  تمااام    اااى  

يا اخ  تا ترميا الماوخا اراتص افقا ار  SMART PLSا لممجل

ي دقاا ا موى ااة    ااى متحياا   ال )ااع 21مقياامل ال )ااع ال ملحااة ل

ي دق ار لمتحي  يمهرغة ر ل 9ي دق ا ل قيم ا ال غم غة, زل12اوادع ل

المااام( ال شااا  ا زت ااايت  ان يمياااع دقااا ار المقيااامل ارااا ف   اااى 

تشااا سمر  مم ياااة ا  اااى مااات ال)ااادز  الااادليم المق ولاااة زالم)اااداا ب 

 ي التااا  لاااا ت)رااات   اااى التشااا عq13ي امساااتةظم  الفقااا ا  ل50ا0ل

 المق وب زتا ا دهم ا

ي 2امااام لتااام ج ارت ااامر د ضاااية التاااتغي  ال  يساااية كمااام دااا  الشااالت ل

 يا4زالمدز( ل
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 ( انموذج اختبار فرضية التأثير والرئيسة2شكل )

 SMART PLSالمردر  ا لممج 

 

ي اتضل ان 4ي زالمدز( ل2املظم  الى المسقيمر الوار ا د  شلت ل

القيم ا ال غم غة تلغ  تاتغي ا مسظوغامً موي ام دا  متحيا  يمهرغاة ر ل 

ي  ظاد مساتوى مسظوغاة  813ا0المم( ال ش  ا اخ ا حف ديمة التاتغي  ل

ي ,  زهااا ا غسظااا  ان  يمهرغاااة ر ل المااام( ال شااا    تااار ا  01ا0ل

تتحي  القيام ا ال غم غاة  زاادا زاااداا  دضاع  ي  ظدمم%81امقدار ل

ي ماات ممماات %66 اات هاا ا  داامن متحياا  القياام ا ال غم غااة تفساا  ل

التحياا ار ال)مصاا ة داا  متحياا  يمهرغااة ر ل الماام( ال شاا   زهاا  

ي زهاا م القيماة تسااد يياادا غملاات  R2=660ا0ديماة مسمماات التفسااي  ل

 مدياااااة ا  تمااااام     يهااااام دااااا  تفساااااي  التحيااااا ار, امااااام الظسااااا ة ال

ي دهاا  تخااص متحياا ار اراا ى لااا غتضاامظهم ا)ةظاام %34زال ملحااةل

ال)اامل ا زام تماام  هاا م المحقياامر  تق اات هاا م الف ضااية التاا  لرااف 

وجود تأثير طردي ذات داللة احصائية  للقيادة الريادية في   ى  ل

 ياجاهزية رأس المال البشري  على المستوى العام للمتغيرين

 

 

 ( مخرجات فرضية التأثير الرئيسة4) جدول

 

 SMART PLSالمردر  مخ يمر ا لممج 

 

اماام  ياات ارت اامر تااتغي  الف ضاايمر الف  يااة تااا ترااميا الموخياام 

ي ل قيام ا 12لفق ار ال )ع موى اا   اى متحي اتاا زااسام م  اواداع ل

ي دقاا ار  اساام  يمهرغااة ر ل الماام( ال شاا  ا زت اايت  9ال غم غاة, زل

ان يمياع دقا ار المقياامل ارا ف   اى تشاا سمر  مم ياة ا  اى ماات 

ي امساااتةظم  الفقاااا ار  50ا0)اااداا ب لال)ااادز  الااادليم المق ولاااة زالم

ي الت  لا ت)رت   اى التشا ع المق اوب زتاا اا دهم q3,q10,q13ل

 ي3مت لموخا ا رت مر كمم د  الشلتل

نتيجة 

 الفرضية

مستوى 

 المعنوية
 Tريمة 

االنحراف 

 المعياري

 ريمة

R2 

معامل 

βالتأثير   
 مسار الفرضية

جاهزية رأس المال البشري < -القيادة الريادية    813ا0 660ا0 062ا0 13.114 0.000 مق ولة  
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 ( انموذج اختبار فرضيات التأثير الفرعية3شكل )

 SMART PLSالمردر  ا لممج 

    

 

ي 5ل ي زيااادز(3ااااملظم  الاااى المسقيااامر الموضااا)ة دااا  شااالت ل

 الخمصيت اظتم ج ارت مر الف ضيمر الف  ية ل تتغي  غت يت ا ت  

ا غلغ  اسد التواصت تتغي  مسظو  مويب د  يمهرغاة ر ل المام( 1

مسظوغاااة ي زامساااتوى 434ا0مقااادارم لال شااا  , امسممااات تاااتغي  

ب ا لااى ماات مسااتوى المسظوغااة المق ااو( زالم)ااد   ي زهااو001ال

زهااا ا غسظااا  ان يمهرغاااة ر ل المااام( ال شااا   تااار ا   يا05ا0ل

 ي  ظد ىغم ا اسد التواصت زادا زااداا %43امقدار ل

ات اايت  ااد  زيااو  تااتغي  مسظااو  ل سااد الت)قياار داا  يمهرغااة ر ل 2

ي زامساتوى 132ا0المم( ال ش  , اخ ا حف ديمة مسممات التاتغي  ل

ب زالم)اد ا  المسظوغاة المق ولاةاك ا  مات  ي زهو0720امسظوغة ل

 يا05ا0ل

ا غلغ  اسد التويا ا ست اتيم  تتغي  مسظو  موياب دا  يمهرغاة 3

ي زامسااتوى 535ا0مقادارم لت تاتغي  ر ل المام( ال شا  , امسمما

ا لى مت مستوى المسظوغة المق و( زالم)د   ي زهو000امسظوغة ل

يازهاا ا غسظاا  ان يمهرغااة ر ل الماام( ال شاا   تاار ا  05ا0لب 

 ي  ظد ىغم ا اسد التويا ا ست اتيم  زادا زاادا %53امقدار ل

ا غلغ  اسد الد ا الشخر  تتغي  مسظو  مويب د  يمهرغة ر ل 4

مسظوغاة ي زامستوى 334ا0مقدارم لمم( ال ش  , امسممت تتغي  ال

ب ا لااى ماات مسااتوى المسظوغااة المق ااو( زالم)ااد   ي زهااو003ال

غسظااا  ان يمهرغاااة ر ل المااام( ال شااا   تااار ا   زهااا ا يا05ا0ل

 ي  ظد ىغم ا اسد الد ا الشخر  زادا زااداا %33امقدار ل

قيم ا ال غم غاة  ا راساة  دضع  ت ديا المسممعر التتغي غة ان ااسم  ال

ي مت مممت التحيا ار ال)مصا ة دا  متحيا  يمهرغاة %6ا58تفس  ل

ي  R2=6ا58ا0ر ل الماام( ال شاا   زهاا  ديمااة مسمماات التفسااي  ل

زه م القيمة تسد ييدا غملت ا  تمم     يهم د  تفسي  التحي ار, امام 

ي دهاا  تخااص متحياا ار اراا ى لااا %4ا41ل الظساا ة ال مديااة زال ملحااة

ظهم ا)ةظاام ال)اامل ا زاظاام    اى هاا م المسقياامر تق اات د ضاايمر غتضام

التااتغي  الخمصااة اتاساام  ل التواصاات التويااا ا ساات اتيم , زالااد ا 

الشخر  ي  زت دض الف ضية الخمصة ا سد الت)فيار   اى مساتوى 

كولهام  يا  مسظوغاة ا زالمادز( ا)ةظم ال)امل  زضامت اادز   يظتااا 

 ي غ يت مسمرار ه م الف ضيمرا5ل
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 ( نتائج فرضيات التأثير الفرعية5) جدول

 

 SMART PLSا لممج مخ يمر المردر  

 

 المبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات

 أوالً: االستنتاجات 

املقياام ا ال غم غااة زامسااتوغمر  مسظاا   ا ت اايت إن المسماات الم )ااون 1

زهااا ا غسظااا  ان المسمااات مااادري ييااادا  همياااة ت ساااي     ملياااة

 مممرسمر القيم ا ال غم غة د  السمتا  

اسد الد ا الشخر  زالتظميم    ى ا  ى مستوى اهتمام  ا ام  2

الاى  ةمت د ت ا ارا المسمت الم )ون, زه ا غسظ  ان ا  ارا م تفت

اهمية الد ا الشخر  زض زرتا لمام لاا مات السلمسامر اغمماياة 

   ى  مت المسمتا  

المق اوب ,  املسظمغاةمتحي  يمهرغاة ر ل المام( ال شا    ا لا غ)ظ  3

   متااادن    ظمغاااةاخ يااام ر لتيماااة ا ارااام  الوصاااف  امساااتوى 

غتظمساااب ماااع اهمياااة هااا ا المتحيااا  الااا   غساااد ضااا زرا   لمااامى 

 ا  مم( املشلت المق وبا 

ماات د اات ا ارا المسماات   ظمغااةا ساامت اسااد المس دااة ا لااى مسااتوى 4

ديمسم ا مد  ااسم  يمهرغاة ر ل المام( ال شا  , ا ما  الا   غساد 

 ا سااا  يمً   اااى المسمااات اساااب زيهاااة لمااا  ادااا ا  السيظاااة ملشااا

 الم )وغةا  

اتضاال ان القياام ا ال غم غااة لهاام اسااهم  إغمااما  دساام( داا  تسرغاار  ا5

يمهرغااة ر ل الماام( ال شاا   ,ا  ان مممرساامر القياام ا ال غاام ا 

املمساااتوى السااام  تااالغ  تاااتغي اً ك يااا ا دااا  يمهرغاااة ر ل المااام( 

 ال ش   ا

سمات الم )اون ممات مممرسامر رغم غاة رمصاة ان مم غقو  ااا الم ا6

اتاسم  التواصت زالد ا الشخرا  غاد ممن تسرغار يمهرغاة ر ل 

 المم( ال ش  ا 

 مسظاا   ان ل مسماات الم )ااون تويهاامر اساات اتيمية زاضاا)ة زهااو  ا7

اهم لتيمة   ركا ألهمية التويا ا ست اتيم  , زان ه ا ا هتمم  

ا سات اتيم  مات شاتلا ان غلغ  د  الممهرغة , امسظى ان التويا 

 غسها مسمهمة اغمماية د  تسرغر يمهرغة ر ل المم( ال ش  ا 

ان المممرسااامر التااا  ت سهااام المسمااات الم )اااون زالخمصاااة ا ساااد  ا8

د  يمهرغة ر ل المم( ال شا  , ا   الت)فير لية لهم تتغي  دس    

ان هاا م المممرساامر زا ياا ا ار الت)فيرغااة   تساارى الممهرغااة 

  ل المم( ال ش  ا الخمصة ا 

 

 ثانياً: التوصيات

المسمااات الم )اااون   ظمغاااةضااا زرا الم)مدماااة   اااى مساااتوغمر  ا1

امممرسمر القيم ا ال غم غاة زالسمات   اى ت سايخهم لادى السامم يت 

زيست غقمدة ال غم ا ير  مت مممرسمر السمت اليوم  لمام لاا مات 

 السلمسمر اغمماية   ى يمهرغة ر ل المم( ال ش  ا

ا سااتم ار اتقاادغا الااد ا الشخراا  زالتظميماا  الااى المسااتوغمر  ا2

ماات د اات  املسظمغااةداا  السماات  لااا غشااس  الساامم يت كمدااة ا  ارغااة 

ا  ارا اهااااا, ا ماااا  الاااا   غااااظسلة اغممااااام   ااااى اسااااتسدا اتها 

 زيمهرغتها ل سمت املشلت ال   غ)قب مستوغمر ا ا  متقدمةا

ر ل المام( ال شا   مات  ض زرا اغع  ا هتمم  المام  اممهرغاة ا3

د ت ا ارا المسمت  ن الموار  ال ش غة غمة ون المور  ا ها لادى 

 المسمت زمت رعلها غملت ت)قيب اهداف المسمت املشلت المتودعا

ا ضااا زرا الت كيااار زا هتمااام  ا ساااد  المس داااة زال)ااا ،   اااى 4

اكتسااامب السااامم يت مسااامرف يدغااادا زخلااا  مااات راااع( اشااا اكها 

متخررااة زادممااة زرل  ماات لظقاات المساامرف اادزرار تدرغ يااة 

زالمهمرار الفظية زالتخررية الى اك    د  مملت مات السامم يت 

 ألهميتهم د  السمتا

ر الت)فيرغاااة المت ساااة امليااامً,  اضااا زرا ا ااام ا الظمااا  اااام ي ا ا5

زا تماام  اساامليب زظاا ق ت)فياار اراا ى ماات شااتلهم ان ترغااد ماات 

نتيجة 

 الفرضية

مستوى 

 المعنوية
 Tريمة 

االنحراف 

 المعياري

 ريمة

R2 

معامل 

βالتأثير   
 مسار الفرضية

 065ا0 677ا6 0.000 مق ولة

ا0 586 

جاهزية رأس المال البشري< -التواصل    434ا0  

جاهزية رأس المال البشري< -التحقيز    132ا0 114ا0 157ا1 0.077 م دوضة  

جاهزية رأس المال البشري< -التوجه االستراتيجي    535ا0 072ا0 430ا7 0.000 مق ولة  

جاهزية رأس المال البشري< -الدعم الشخصي    334ا0 102ا0 273ا3 003ا0 مق ولة  
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السماات املشاالت الاا   غ)قااب يمهرغااة الساامم يت زاسااتسدا اتها ل)ااو 
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