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 (م0202-0202)الفرتة من 
 اعداد

 تغريد عوض عبد الحليم / د
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  مرسالمنى النيل  /د 
التقانة، كلية العلوم جامعة العلوم و 

 السودان -إدارة أعمال -إلادارية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الملخص

في التساؤل إلى أى مدى تساهم القيادة الريادية بابعادها  تمثلت مشكلة البحث

فى تحقيق المسؤولية االجتماعية؟، وهدفت ( الرؤية، االلهام، الثقة، التواصل)المختلفة 

التعرف على مفهوم القيادة الريادية وابعادها، التعرف على مفهوم المسؤولية إلى 

ية فى تحقيق برامج المسؤولية االجتماعية االجتماعية وابعادها، دراسة أثر القيادة الرياد

بالمنظمات السودانية، التعرف على مدى تطبيق المنظمات السودانية للمسؤولية 

القيادة الريادية االجتماعية، واختبرت الفروض توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

ولية الرؤية والمسؤتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين والمسؤولية االجتماعية، 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فى شركة زين سودان لالتصاالت،   االجتماعية

توجد عالقة ذات  شركة زين سودان لالتصاالت، االلهام والمسؤولية االجتماعية فى

، فى شركة زين سودان لالتصاالت الثقة والمسؤولية االجتماعيةداللة إحصائية بين 

شركة زين التواصل والمسؤولية االجتماعية فى بين  توجد عالقة ذات داللة إحصائية

تركز الشركة على االهتمام ، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها سودان لالتصاالت

الثقة جانب مهم للقيادة الريادية ، بالقيادة الريادية، القائد الريادي بالشركة له رؤية

ركة على مسؤوليتها تجاه أن الشركة تهتم بالتواصل، حرص إدارة الش، بالشركة

على إدارة الشركة العمل على زيادة االهتمام المجتمع، كما اوصت بعدد من التوصيات 

بالقيادة الريادية، ينبغى على إدارة الشركة عقد دورات تدريبية فى القيادة اإلدارية 

من خالل  وخارج الشركة داخل وثيقة تفاعلية عالقات بناء على بصورة منتظمة، العمل

والتواصل المستمر بين اإلدارة والعاملين، فسح المجال  الشخصية العالقات تطوير شبكة
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 مناخ أمام االفكار الخالقة للوصول إلى رؤية واعية لدى العاملين، العمل على توفير

 .التعاون بين العاملين وروح المتبادلة الثقة على قائم تنظيمي

 المسؤولية االجتماعية/ ة الرياديةابعاد القياد/ القيادة: الكلمات المفتاحية

Abstract:   

The problem of research was to question the extent to which the 

leadership contributes to its different dimensions (vision, 

inspiration, trust, communication) in achieving social 

responsibility, and aims to identify the concept of leadership and 

its distance, identify the concept of social responsibility and its 

dimensions, Social responsibility programs in Sudanese 

organizations, the extent to which the Sudanese social 

responsibility organizations are applied, and the hypotheses are 

examined. There is a statistically significant relationship between 

leadership and social responsibility. There is a statistically 

significant relation between vision and responsibility there is a 

statistically significant relationship between social responsibility 

and inspiration in Zain Sudan Telecom Company. There is a 

statistically significant relationship between trust and social 

responsibility in Zain Sudan Communication Company. There is a 

statistically significant relationship between communication and 

social responsibility in Zain Sudan And the study reached a 

number of results, the most important of which is the company's 

focus on interest in pioneering leadership, the company's leading 

leader, a vision, confidence is an important aspect of the company's 

leadership, that the company is interested in communication, the 

management of the company is its responsibility towards society, 

With a number of recommendations on the management of the 

company to increase the interest in leadership, the management of 

the company should conduct training courses in the administrative 

leadership on a regular basis, working to build close interactive 

relationships inside and outside the company through the 

development of the network of personal relations and continuous 

communication between management and employees, Creative 
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ideas to reach a conscious vision of employees, working to provide 

an organizational climate based on mutual trust and the spirit of 

cooperation among employees. 

Key words: Leader ship/ Leading leadership dimensions / Social 

Responsibility 

 المقدمة

إن أساسيات نجاح الفرد وبلوغه حالة الريادة يمكن أن تنبثق من فحوى 

، وإن الريادة الناجحة لها قيم مستقلة (االبداع، المخاطرة، النمو)المصطلحات اآلتية 

وابداعية إلمتالكها القدرة على انتقاء الفرص المتاحة فى السوق والتى لم يدركها 

الناجحة حسن استثمار الوقت وممارسة الفعل القيادى  اآلخرون، فمن أساسيات الريادة

السليم دون التركيز على أعمال تصريف المنتوج فحسب، فالقيادى الريادى الناجح يميل 

ً إلى إناطة األعمال االجرائية التنفيذية للغير وينصرف هو إلى التفكير االبداعى  دوما

 .للتطوير وإلى ممارسة القيادة والتوجيه

ً ال زالت مدلوالته كما تعد    ً حديثا المسؤولية االجتماعية للشركات مفهوما

وحدوده وتطبيقاته محل جدل بين المفكرين والباحثين وكما هى المفاهيم األخرى فى 

العلوم اإلنسانية فإن المسؤولية االجتماعية للشركات تطورت عبر مراحل زمنية وشهدت 

ً فى األدبيات المعاصرة لوضع إطار نظ رى يشمل التعريف والمبادئ اهتماما

والنظريات، وفى مجال ممارسة المسؤولية االجتماعية للشركات تعمل األطراف ذات 

نحو تطوير الجهود واألدوار لجعل هذه ( الحكومات، الشركات والمجتمع) العالقة 

 .المسؤولية أكثر فاعلية

 :مشكلة الدراسة

دى تساهم القيادة الريادية بابعادها إلى أى م" :يحاول البحث اإلجابة عن التساؤل األتي

 فى تحقيق المسؤولية االجتماعية؟ ( الرؤية، االلهام، الثقة، التواصل)المختلفة 

 :أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة من خالل تحقيق إضافات ومساهمات للمكتبة البحثية 

لى أهمية وتزويدها بالمعارف العلمية من خالل النتائج المتوصل إليها والتعرف ع

متغيرى القيادة الريادية والمسؤولية االجتماعية فى المنظمات السودانية، كما يقدم البحث 

 .معلومات مفيدة لمتخذى القرار وقد يفتح آفاقاً لدراسات جديدة

 :أهداف الدراسة

 :تسعي الدراسة لتحقيق األهداف التالية

 .التعرف على مفهوم القيادة الريادية وابعادها/ 1

 .تعرف على مفهوم المسؤولية االجتماعية وابعادهاال/ 2
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دراسةةةة أثةةةر القيةةةادة الرياديةةةة فةةةى تحقيةةةق بةةةرامج المسةةةؤولية االجتماعيةةةة بالمنظمةةةات / 3

 .السودانية

 .التعرف على مدى تطبيق المنظمات السودانية للمسؤولية االجتماعية/ 4

 :فروض الدراسة

توجد ) -:الرئيسية التاليةلإلجابة على تساؤالت البحث تمت صياغة الفرضية 

، وتتفرع منها (القيادة الريادية والمسؤولية االجتماعيةعالقة ذات داللة إحصائية بين 

 -:الفرضيات اآلتية

فى شركة زين   الرؤية والمسؤولية االجتماعيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين / 1

 .سودان لالتصاالت

شركة زين  اللهام والمسؤولية االجتماعية فىاتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين / 2

 . سودان لالتصاالت

فى شركة زين  الثقة والمسؤولية االجتماعيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين / 3

 . سودان لالتصاالت

شركة زين التواصل والمسؤولية االجتماعية فى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين / 4

 . سودان لالتصاالت

 :الدراسةمنهجية 

المتبع فى هذه الدراسة هو المنهج الوصفي، وكذلك المنهج االستنباطى  المنهج 

 .واالستقرائى ومنهج دراسة الحالة

 : البيانات مصادر جمع

 . اإلستبيان: األولية

 .الكتب والمراجع والدوريات والبحوث: الثانوية

 : البحث مجاالت 
 .، والية الخرطومشركة زين سودان لإلتصاالت -:المجال المكاني

 .م2212م إلى2212يغطي البحث الفترة من  -: الزماني المجال

 .جميع الرؤوساء والعاملين بشركة زين سودان لإلتصاالت عدا العمال -:المجال البشري

 :الدراسات السابقة

هنالك العديد من الدراسات التى اجريت فى هذا السياق نستعرض عدداً منها 

- :على النحو اآلتى

 م9102آمال وعبد القادر، : دراسة /0

هةدف البحةةث إلةى تحديةةد مةةدى مسةاهمة القيةةادات الرياديةةة فةى تعزيةةز المسةةؤولية 

االجتماعية لدى العاملين فى مجموعةة اإلتصةاالت الفلسةطينية، وذلةك مةن خةالل التعةرف 

وم على مفهوم وواقع القيادة الريادية واألبعاد المختلفة لها، إضةافة إلةى التعةرف علةى مفهة

المسؤولية االجتماعية وأبعادها وتجربة مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية فةى هةذا المجةال، 
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اإلبةداع، الرؤيةة االسةتراتيجية، )التعرف إلى مدى توافر أبعاد القيةادة الرياديةة المتمثلةة بة  

فى مجموعةة اإلتصةاالت الفلسةطينية، تحديةد مسةتوى إمةتال  ( تحمل المخاطرة، والمبادأة

تصةةاالت الفلسةةطينية ألبعةةاد المسةةؤولية االجتماعيةةة مةةن خةةالل المتغيةةرات مجموعةةة اإل

، الكشف عن العالقة بةين (المسؤولية االقتصادية، القانونية، األخالقية، واالنسانية: )التالية

توصةةل البحةةث ، كمةةا القيةةادة الرياديةةة ومةةدى مسةةاهمتها فةةى تعزيةةز المسةةؤولية االجتماعيةةة

اإلبداع، المخاطرة، المبةادأة )ستوى توافر أبعاد القيادة الريادية أن ملعدد من النتائج أهمها 

مةةن وجهةةة نظةةر العةةاملين فةةى مجموعةةة اإلتصةةاالت ( ، اإلسةةتباقية، الرؤيةةة االسةةتراتيجية

القانونيةةةة، )الفلسةةةطينية كةةةان مرتفعةةةاً، أن مسةةةتوى تةةةوافر أبعةةةاد المسةةةؤولية االجتماعيةةةة 

جهةةة نظةةر العةةاملين فةةى مجموعةةة اإلتصةةاالت مةةن و( االقتصةةادية، األخالقيةةة، واالنسةةانية

الفلسطينية كان مرتفعاً، وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين أبعاد القيادة الرياديةة 

اوصةى البحةث وتعزيز المسؤولية االجتماعية فةى مجموعةة اإلتصةاالت الفلسةطينية، وقةد 

االجتماعيةةة  بعةةدة توصةةيات منهةةا ضةةرورة بلةةورة رؤيةةة واضةةحة فيمةةا يخةة  المسةةؤولية

فضةةالً عةةن إدراجهةةا ضةةمن أهةةدافها االسةةتراتيجية، إنشةةاء قسةةم متخصةة  يعنةةى بةةإدارة 

المسةةؤولية االجتماعيةةة، السةةيما فةةى مةةل إحتةةدام حةةدة التنةةافم بةةين الشةةركات فيمةةا يخةة  

أنشطة المسؤولية االجتماعية، وما يمكن أن يؤثر على فةرص التميةز، بنةاء ثقافةة تنظيميةة 

 .ئ المسؤولية االجتماعيةتقوم على أسم ومباد

 م9102دراسة سالم، / 9

هدف البحث إلى تعريف بالقيادة الريادية، والتعرف على خصائصها وأبعادها 

ومهاراتها، وعناصرها، وقواسمها المشتركة في الجامعات وأهميتها، ومراجعة تطبيقاتها 

البحث إلى عدد بجامعة الملك سعود، واقتراح إطار لها في الجامعات السعودية، وتوصل 

من النتائج منها مهور نمط جديد من القيادات اإلدارية وهو ما اتفق على تسميته 

، وبروز العديد من النماذج القيادية التي تتميز بخصائ  القيادة "القيادة الريادية"ب 

الريادية، وأن األدبيات العربية ما زالت بحاجة للمزيد من الدراسات المتعمقة حول هذا 

ع، وأن القيادة الريادية قادرة على تعزيز قدرة المنظمات وخاصة الجامعات الموضو

على المنافسة والوصول للتميز والريادة العالمية في وقت قياسي، ونجاح الكثير من 

القيادات الريادية في المنظمات العامة والخاصة في اتخاذ قرارات ذات مخاطر عالية 

ادات جامعة الملك سعود في العقد األخير والنجاح في تحقيق أهدافها، وتميز قي

بخصائ  ومزايا القيادات الريادية، وأوصى البحث بعدد من التوصيات أهمها استخدام 

اإلطار المقترح في بناء وتطوير القيادات الريادية في الجامعات السعودية، وتشجيع 

ت على وجه القيادات اإلدارية في المنظمات الحكومية بالمملكة بشكل عام والجامعا

الخصوص على تبني نمط القيادة الريادية وتشجيع ذلك، والحرص على اختيار القيادات 

العليا في األجهزة الحكومية والجامعات من بين هؤالء القادة الرياديين، وإجراء المزيد 
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من الدراسات الميدانية واالستطالعية على المؤسسات والمنظمات التي تتبنى مفهوم 

 .دية عند اختيارها لقيادييهاالقيادة الريا

 م9102، احسان وحميدةدراسة / 3

 األهلية الكليات في الجامعية اإلدارات شروع مستوى هدف البحث إلى بيان

 الفرص استثمار خالل من الكليات تلك لتغيير واقع الرؤيوية السيناريوهات بصياغة

 البشرية مواردها وحشد بتعبئة األهلية الكليات إدارات اضطالع مدى البيئية،  تحديد

 الكليات، اختبار لتلك المرغوبة المستقبلية الحالة نحو المطلوب تنفيذ التحول على القادرة

ًً  الريادية القيادة بين االرتباط عالقة وقوة ونوع طبيعة  السيناريو بصياغة عنها معبراً

 لمحافظات هليةاأل الكليات في للتابعين أالبتكاري األداء ومستوى البشرية وحشد الموارد

 داللة ذات ارتباط عالقة االوسط، توصل البحث لعدد من النتائج منها وجود الفرات

 ذات ايجابية عالقة تأثير ووجود االبتكاري واالداء الريادية القيادة بين موجبة معنوية

االبتكاري، واوصى البحث بعدد من  واالداء الريادية القيادة بين ايجابية معنوية داللة

 سمات تبني على التركيز من بالمزيد االهلية الجامعات اهتمام صيات أهمها ضرورةالتو

 بجانب والمستقبل بالحلول الثقة ومنح الهمم وشحذ والتحفيز اإللهام تؤكد على وخصائ 

 واإلبداع، ضرورة واالستباقيه المخاطرة تحمل من الرياديين بها التي يتصف الخصائ 

 بمعالجة المشاكل المشاركة في منتسبيها امام الفرص اتاحة على االهلية الجامعات قيام

لألفكار  جيد  كمصدر المنتسبين من باإلفادة الجامعات هذه تواجه التي والمعوقات

 .واالبداعية االبتكارية

 االطار النظرى -أوالا 

 الريادة -:المبحث األول

 :مفهوم الريادة

ة فى اللغة الفرنسية فى بداية الريادة أو الريادية مفهوم قديم استعمل ألول مر

القرن السادس عشر، وقد تضمن المفهوم آنذا  معنى المخاطرة وتحمل الصعاب التى 

رافقت حمالت اإلستكشاف العسكرية، بقى هذا المفهوم مستعمالً فى نفم السياق على 

الرغم من شموله لألعمال التى تحمل فى طياتها روح المخاطرة خارج الحمالت 

األعمال الهندسية وبناء الجسور، وقد دخل مفهوم الريادة إلى النشاطات العسكرية ك

الذى وصف التاجر الذى ( كانتلون)االقتصادية فى مطلع القرن الثامن عشر من قبل 

ً بأنه ريادى، مهما  ً بسعر محدد ليبيعها فى المستقبل بسعر ال يعرفه مسبقا يشترى سلعا

أحمد وبرهم، .)بقيت مالزمة لمفهوم الريادة يكن األمر فإن روح المخاطرة والمغامرة

 (7:م2212

 :استراتيجيات ريادة األعمال

يمكن تعريف استراتيجية الريادة بانها تلك االستراتيجية التى تتبناها  المنظمة أو 

اإلبداع، واإلبتكار، )التي تشجع على بعد واحد أو مجموعة من أبعاد استراتيجية الريادة 
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بقصد المنافسة والتكيف مع البيئة واستراتيجية ( اطر، والمبادأةوالتميز، وتقبل المخ

الريادة التى توضع من قبل فرد قوى التفكير بالتركيز على الفرص والمشكالت الثانوية 

 (393:م2213حسين،. )والقرارات الكبيرة والجزئية بهدف نمو المنظمة

بتكار والتفرد هى تلك االستراتيجيات التى تشجع المنظمات على اإلبداع واإل

وأخذ المخاطرة والمبأداة، وكذلك تشجيع العاملين على إتخاذ القرارات وأخذ المسئولية 

السكارنة، ) -:عن هذه القرارات وترتبط استراتيجيات الريادة بعدد من المفاهيم كما يلى

 (92-99: م2229

جديدة لتأتى بشئ يعنى التجديد بوصفه إعادة تشكيل أو إعادة عمل األفكار ال: اإلبداع/ 1

جديد ويتم التوصل إلى حل خالصة لمشكلة ما أو فكرة جديدة وتطبيقها وأن اإلبداع هو 

الجزء الملموس المرتبط بالتنفيذ أو التحويل من الفكرة إلى المنتج، كما يعتبر اإلبداع 

القدرة على جمع أو مشاركة المعلومات بطرق تطوير أفكار جديدة أى تطوير األفكار 

كارية التى تعكم الحاجات المدركة وتستجيب للفرص فى المنظمة، وهو يعتبر اإلبت

الخطوة األولى لإلبتكار ويساهم فى نجاح المنظمة على المدى الطويل، كما أنه يحسن 

من عملية صنع القرار من خالل تشجيع العصف الذهنى كأحد األساليب المستخدمة فى 

 .ديدة بحرية وعفوية دون إنتقادجمع أعضاء الجماعة معاً لتطوير أفكار ج

هو الوصول إلى فكرة جديدة ترتبط بالتكنولوجيا وتؤثر فى المؤسسات : اإلبتكار/ 2

المجتمعية واإلبتكار هو الجزء المرتبط بالفكرة الجديدة، كما أن المنظمة اإلبتكارية هى 

والعمليات  تلك المنظمة التى تبتكر أشياء ذات قيمة فى الخدمات واألفكار واإلجراءات

ضمن مجموعة من العاملين مع بعضهم بعضاً فى مل اإلطار االجتماعي للمنظمة الذى 

يتكون من األفراد والجماعات للتأثير فى السلو  اإلبتكارى الذى يحدد اإلبتكار التنظيمى 

 .للمنظمة

هى أن يقوم الريادى بأخذ المجازفة فى طرح منتجات جديدة : أخذ المخاطرة/ 3

 .آخذاً بعين اإلعتبار ما يوجد فى السوق من مخاطر الغموض وعدم التأكدباألسواق 

هو إدخال طرق جديدة سواء أكانت تكنولوجية أم منتجات جديدة أم طريقة : التفرد/ 4

جديدة فى تقديم المنتج أو الخدمة أو فى إدارة التنظيم وهيكلته وذلك بصورة مختلفة عن 

األعمال من خالل قدرتها على التميز عن غيرها  اآلخرين، أن التفرد يكون فى منظمات

من المنظمات األخرى المنافسة فى نفم قطاع األعمال سواء أكان ذلك بطبيعة المنتجات 

 .أم الخدمات التى تقدمها وكذلك طبيعة الموارد التى تمتلكها

هى المشاركة فى مشاكل المستقبل والحاجات والتغييرات ومدى تقديم : المبادأة/ 2

جات جديدة وتكنولوجية وتقنيات إدارية، وتكون المبادأة بتنفيذ األعمال الريادية بحيث منت

 .يكون من أخذ هذه المخاطرة مسئوالً عن الفشل وعدم تحقيق النجاحات المتوقعة
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 :القيادة الريادية

لقد مهر مفهوم القيادة الريادية فى القرن الحادى والعشرين كفكرة قوية وبصفة 

سات التى عليها أن تتكيف بسرعة إذا ارادت تحقيق قيمة عامة ومن بين خاصة للمؤس

تلك المؤسسات الجامعية، والشك أن الطبيعة األساسية لمثل هذه القيادة من حيث التفاعل 

بين األشخاص المشاركين فى هذه العملية سواء القادة أو االتباع ليست عمل شخ  

ً بين أفراد التنظيمواحد بل يمكن تفسيرها وتعريفها باعتباره . ا مجهوداً تعاونيا

 (422: م2217القحطانى، )

 :ابعاد القيادة الريادية

ينظر إلى القيادة الريادية على أنها القيادة التى تتبنى رؤية واضحة للمنظمة وتعمل على 

حشد طاقات العاملين خلف هذه الرؤية والهامهم وشحذ هممهم لتحقيق قيمة استراتيجية 

تضمن اربعة ابعاد  أساسية هى الرؤية وااللهام والثقة والتواصل ويمكن للمنظمة، وت

  -:استعراضها فيما يلى

من ابعاد القيادة الريادية القدرة على تطوير وتحديث رؤية مناسبة لمستقبل  :الرؤية

المنظمة وتنفيذ تلك الرؤية على أرض الواقع بطريقة فعالة والقادة الرياديون بكل تأكيد 

ؤية جيدة فلديهم مهارات اليجاد حاالت مستقبلية مرتبطة بشكل ناجح مع هم ذوو ر

أهداف المنظمة عن طريق اقامة عالقات ناجحة مع التابعين واستحداث الكثير من العمل 

 (449: م2217القحطانى، .)المتسم بالحماس النجاز مثل هذه الرؤى وتحقيقها

وحانية المبنية على قوة االلهام ومن ثم قوة القيادة الريادية تقوم على الجودة الر :االلهام

حث اآلخرين على اتباع القيادة ويتصرف القادة الرياديون بالطريقة التى تؤدى إلى 

تحفيز والهام من حولهم وذلك عن طريق الشفافية وتزويد العاملين بمعلومات طافية عن 

الطراف ويثيرون اعمالهم وعما يقوم به اآلخرون، وما يشكلبه ذلك من قيمة لجميع ا

بينهم روح الفريق ويظهرون الحماس والتفاؤل بينهم ويشجع القادة اتباعهم ويدفعونهم 

للمشاركة فى تصور حالة المستقبل الجذابة ويرسكون توقعات واضحة يسعى االتباع إلى 

القحطانى، .)الوفاء بها كما يبينون لهم الحاجة لاللتزام باألهداف والرؤية المشتركة

 (422: م2217

حينما يكون هنا  تطابق بين أقوال القادة وافعالهم أى عندما تتفق مشاعرهم : الثقة

وتصرفاتهم مع أهدافهم وأهداف منظماتهم فإن الثقة تبرز بشكل واضح وتمثل الثقة أحد 

الجوانب المهمة للقيادة الريادية ويبنى القائد الثقة عن طريق تجسيد الكفاءة والمقدرة 

خصية التى تجعل الثقة ممكنة والثقة التى تجعل القيادة ممكنة وذلك هو واالرتباط والش

 (34-33: م2212فريدان وآخرون، .)قانون األرض الصلبة

يعد التواصل من أهم االبعاد للقائد الريادى حيث يتوقف عليها جزء كبير من : التواصل

سائل لنقل األفكار فاعليته وتأثيره ونجاحه ويعرف التواصل بأنه سلو  أفضل السبل والو

والمعلومات واآلراء من فرد إلى أشخاص آخرين والتأثير فى افكارهم واقناعهم بما يريد 
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ً من تبادل الحقائق  سواء كان ذلك بطريقة لغوية أم غير لغوية، ويشكل التواصل نوعا

واألفكار واآلراء واالنفعاالت بين أفراد مجموعة معينة بحفز من القائد حتى يتحقق فهم 

 (122: م2229مريزيق والفقيه، .)موحد وتتوافر المعلومات واالفكار لجميع األطراف

 المسؤولية االجتماعية -:المبحث الثانى

تعددت التعريفات التى قدمها الفكر اإلدارى لماهية تلك المسؤولية االجتماعية   

نبها وتناول كل تعريف منها المسؤولية االجتماعية مركزاً على جانب معين من جوا

فعرفت بأنها التزام من قبل رجال االعمال ومنظماتهم فى أن يرسموا تلك السياسات وأن 

ينجزوا تلك القرارات وأن يسلكوا كل السبل الممكنة من أجل انجاز وتحقيق أهداف معينة 

 (32: م2223الصيرفى، .)وقيم مرغوبة وتوقعات منتظرة ألفراد المجتمع

- :االجتماعية هى كالتالى أن هنا  أربعة أنواع للمسؤولية

يقصد بها على سبيل المثال قيام المنظمة بعمل الخير وتقديم : المسؤولية الخيرية/ 1

االعانات والمساعدات للمجتمع بما يساهم فى تحسين نوعية الحياة لسكان هذا المجتمع، 

ً يدخل تحت المسؤولية الخيرية للمنظمة قيامها بالتبرع للجمعيات االهلية  أيضا

للمستشفيات التى تقدم الرعاية الصحية للفقراء واألطفال وتقديم المساعدات للمعاقين و

 .وااليتام واالرامل

يقصد بها قيامها بعمل الصواب وليم الخطأ أو بعمل ما هو : المسؤولية األخالقية/ 2

صحيح وعادل مع عدم االضرار باآلخرين على سبيل المثال على المنظمة االلتزام 

الحميدة وباحترام األديان السماوية ومراعاة ثقافة المجتمع وذلك فى كل باألخالق 

تصرفاتها مع العاملين وأسرهم ومع العمالء ومع المنظمات االخرى المنافسة لها أو غير 

ً تشمل المسؤولية األخالقية أن تراعة المنظمة القيم  المنافسة لها والمجتمع ككل، أيضا

القيات العمل واإلدارة عند قيامها بإنتاج السلع أو بتقديم واألخالقيات المهنية وقيم وأخ

ً أن تحترم وتلتزم وتطبق مواثيق الشرف أو الدساتير  الخدمات وعلى المنظمة أيضا

 .األخالقية للمهن التى ينتمى إليها العاملون بها

بطة تتمثل فى إحترام المنظمة للوائح والتعليمات المنظمة المرت: المسؤولية القانونية/ 3

 .مثل االعالن العالمى لحقوق اإلنسان

يقصد بها قيام المنظمة بتقديم السلع والخدمات التى انشأت من : المسؤولية االقتصادية/ 4

أجلها أصالً على أن تكون حريصة وملتزمة بتقديم هذه السلع والخدمات بكفاءة وفعالية 

احتكار أو استغالل أو وبالشكل المطلوب والمتوقع وبالسعر المناسب دون مغاالة أو 

إهدار لموارد المجتمع أو زيادة التلوث أو زيادة الميل االستهالكى الزائد عن الحد لدى 

سكان المجتمع كما عليها أن تراعى مواصفات الجودة الشاملة فى تلك السلع والخدمات 

 (32-29:م2212ابو النصر، .)التى تقدمها للعمالء والمستهلكين
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ا   الميدانيةالدراسة  -:ثانيا

 اإلجراءات المنهجية -:المبحث األول

 أداة الدراسة/ أ
اعتمدت هذه الدراسة على وسيلة االستبانة كأداة رئيسية للحصول على البيانات 

أداة من أدوات البحث تتألف من مجموعة ) وتعرف االستبانة بأنها . والمعلومات الالزمة

نها، أو بفراغ لإلجابة عندما تتطلب من المفردات مصحوبةً بجميع اإلجابات الممكنة ع

إجابة مكتوبة، وعلى الفرد أن يحدد ما يراه أو ينطبق عليه فيها، أو يعتقد أنه اإلجابة 

الصحيحة على كل مفردة من المفردات، أو أن يكتب في الفراغ المحدد ما يعتقد أو يراه 

تصميم استمارة  بهدف  ، تحقيقاً لهذا الهدف تم(أو يشعر به تجاه ما تقيسه هذه المفردات

اثر القيادة الريادية علي المسؤولية ) معرفة رأى أفراد العينة حول موضوع البحث 

 :وتتكون االستمارة من  قسمين(. االجتماعية

وهى البيانةات الشخصةية : يشتمل على البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة: القسم األول

 .المؤهل العلمي، سنوات الخبرة ، النوع ، العمر: المتعلقة بوصف عينة الدراسة وهى

وهةةى المحةةاور والتةةي مةةن خاللهةةا يةةتم : يشةةمل عبةةارات الدراسةةة األساسةةية: القسممم الثمماني

عبارة تمثل محاور الدراسة وفقةاً ( 24)القسم  ويشتمل هذا، التعرف على فروض الدراسة

 :لما يلي

 (.عبارات 4ويتكون من ( )القيادة الريادية )يقيم : المحور األول

 (.عبارات 4ويتكون من ( )الرؤية)يقيم : المحور الثاني

 (.عبارات 4ويتكون من ( ) االلهام)يقيم :  المحور الثالث

 (.عبارات 4من ويتكون ( ) الثقة)يقيم :  المحور الرابع

 (.عبارات 4ويتكون من ( ) التواصل)يقيم :  المحور الخامم

 (.عبارات 4ويتكون من ( )المسؤولية االجتماعية)يقيم :  المحور السادس

 مقياس  الدراسة/ ب

درجة االستجابات المحتملة على الفقرات إلى تدرج خماسةي حسةب  كما تم قياس

فى توزيع اوزان اجابات أفراد العينةة والةذى ، (Likart Scale)مقياس ليكرت الخماسى 

درجةات والةذى يمثةل فةى حقةل االجابةة ( 2)يتوزع من اعلةى وزن لةه والةذى اعطيةت لةه 

درجةةة واحةةدة وتمثةةل فةةى حقةةل ( 1)إلةةى أدنةةى وزن لةةه والةةذى اعطةةى لةةه ( أوافةةق بشةةدة)

حة المجةال وبينهما ثالثة اوزان، وقد كان الغرض من ذلك هو اتا( ال أوافق بشدة)االجابة 

أمام أفراد العينة الختيةار االجابةه الدقيقةة حسةب تقةدير أفةراد العينةة، كمةا هةو موضةح فةي 

 (.1)جدول رقم 
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 مقياس درجة الموافقة( 1)جدول رقم 
 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الداللة اإلحصائية

 أوافق بشدة 2 فأكثر%  92من "درجة موافقة مرتفعة جدا

 أوافق 4 %92إلى أقل من  72من  موافقة مرتفعةدرجة 

 محايد 3 %72إلى اقل من  22 درجة موافقة متوسطة

 أوافق ال 2 % 22إلى أقل من  22 درجة موافقة منخفضة

 أوافق بشدة ال 1 %22أقل من  جة موافقة منخفضة جدارد

 م9108إعداد الباحثان من نتائج الدراسة الميدانية، : المصدر           

 :عليه يصبح الوسط الفرضي للدراسة

(/ 1+2+3+4+2)الدرجة الكليةة للمقيةاس هةي مجمةوع درجةات المفةردة علةى العبةارات 

وهو يمثةل الوسةط الفرضةي للدراسةة وعليةه إذا زادت متوسةط العبةارة ( 3( =12/2.=)2

 .دل ذلك على موافقة أفراد العينة على العبارة ( 3)عن الوسط الفرضي 

 اسةعينة الدر/ ج

شةركة زيةن )تمَّ اختيةار مفةردات عينةة البحةث عةن العينةات مةن مجتمةع الدراسةة   

( 22)اسةةتمارة وتةةم اسةةترجاع عةةدد ( 22)، حيةةث تةةم توزيةةع عةةدد (سةةودان لالتصةةاالت

 :بيانها كاآلتي(% 122)استمارة  بنسبة استرجاع بلغت 

 االستبيانات الموزعة والمعادة( 9)جدول 

 النسبة العدد البيان

 %122 22 تبيانات الموزعةاالس

 %122 22 االستبيانات التي تم إرجاعها

 2 2 االستبيانات التي لم يتم إرجاعها

 2 2 االستبيانات غير صالحة للتحليل

 %122 22 االستبيانات الصالحة للتحليل

 م9108إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، : المصدر      

 لمستخدم في الدراسةأساليب التحليل اإلحصائي ا /د

 :لوصف خصائ  مفردات عينة الدراسة من خالل وذلك : أساليب اإلحصاء الوصفي 

وذلةك للتعةةرف علةةى التوزيةةع التكةةراري : التوزيمع التكممراري لعبممارات فقممرات االسممتبانة -

 .إلجابات أفراد العينة على عبارات فروض الدراسة

وب االحصةةائى لوصةةف أراء أفةةراد تةةم اعتمةةاد هةةذا األسةةل: الوسمما الحسممابي الممموزون -

وهةةو أكثةةر ، العينةةة حةةول متغيةةرات الدراسةةة باعتبةةاره أحةةد  مقةةاييم النزعةةة المركزيةةة

حيةث أن الوسةط الحسةابي االعتيةادي يعةد حالةة خاصةة مةن ، عمومية من الوسط الحسابي

 (.الوزن)الوسط الحسابي المرجح عندما ينظر إلى كافة المفردات بنفم األهمية 
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تم استخدام هذا المقياس لمعرفة مدى التشتت فةي أراء المسةتجيبين : ف المعيارياالنحرا -

 . قياساً بالوسط الحسابي المرجح

تةةةم اسةةةتخدام هةةةدا االختبةةةار الختبةةةار الداللةةةة : لداللمممة الفمممرو  ( كممماى تربيمممع)اختبمممار  -

ويعنةةى ذلةةك أنةةة إذا كانةةت قيمةةة % 2اإلحصةةائية لفةةروض الدراسةةة عنةةد مسةةتوى معنويةةة 

يرفض فرض العدم وهةذا يعنةى % 2المحسوبة عند مستوى معنوية أقل من ( تربيع كاى)

( كةاى تربيةع)، أمةا إذا كانةت قيمةة (وجود فروق ذات داللة معنوية وتكون الفقرة ايجابية)

فةةذلك معنةةاه قبةةول فةرض العةةدم وبالتةةالي عةةدم وجةةود % 2عنةد مسةةتوى معنويةةة اكبةةر مةن 

 .ة سلبيةفروق ذات داللة إحصائية وتكون الفقر

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات -:المبحث الثانى

 تحليل البيانات الشخصية/ أ

 : فيما يلي توزيع عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الشخصية

 : توزيع إفراد العينة حسب النوع

 التوزيع التكراري إلفراد العينة وفق متغير النوع( 3) جدول رقم

 النسبة المئوية العدد النوع 

 %42 22 ذكر

 %32 32 انثي

 %122 22 المجموع

 م9108إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، : المصدر              

 التوزيع التكراري لمتغير النوع( 0)شكل رقم 

 
 

 مExcel ،9108إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، برنامج : المصدر
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نةةوع ألفةةراد عينةةة الدراسةةة، حيةةث يوضةةح  ال( 1)والشةةكل رقةةم ( 3)الجةةدول رقةةم 

فةةةرد وبنسةةةبة ( 32)و ، مةةةن المبحةةةوثين ذكةةةور %(42)فةةةرداً وبنسةةةبة ( 22)نالحةةةن أن 

 . من المبحوثين اناث%( 32)

 :توزيع إفراد العينة حسب العمر

 التوزيع التكراري إلفراد العينة وفق متغير العمر  ( 4) جدول رقم

 النسبة المئوية العدد فئات العمر 

 %32 32 سنه32ن اقل م

 %34 17 سنه32-42

 %3 3 سنه42-22

- -  فاكثر 22

 %122 22 المجموع

 م9108إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، : المصدر              

 التوزيع التكراري لمتغير العمر( 9)شكل رقم                 

 
 مExcel ،9108رنامج إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، ب: المصدر      

يوضةةح الفئةةة العمريةةة ألفةةراد عينةةة الدراسةةة، حيةةث ( 2)والشةةكل رقةةم ( 4)الجةةدول رقةةم 

سةنة فاقةل  32من المبحوثين أعمارهم تتراوح بةين%( 32)فرد  وبنسبة ( 32)نالحن أن 

افةةةراد  ( 3)و،سةةةنة  42-32أعمةةةارهم تتةةةراوح مةةةا بةةةين %( 34)فةةةرد وبنسةةةبة ( 17)و، 

 .سنة  22-42بحوثين أعمارهم تتراوح بين من الم%( 3)وبنسبة 

 :توزيع إفراد العينة حسب المؤهل العلمي
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 التوزيع التكراري إلفراد العينة وفق متغيرالمؤهل العلمي( 5) جدول رقم

 النسبة المئوية العدد المؤهل  العلمي

- -  ثانوي

 %24 27 جامعي

 %43 23 فوق الجامعي

 %122 22 المجموع

 م9108إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، : مصدرال           

 التوزيع التكراري لمتغير المؤهل العلمي(  3)شكل رقم 

 
 مExcel ،9108إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، برنامج : المصدر
يوضح المسةتوي التعليمةي ألفةراد عينةة الدراسةة حيةث ( 3)والشكل رقم ( 2)الجدول رقم 

( 23)و، من المبحةوثين مسةتواهم التعليمةي جةامعي%( 24)فرد وبنسبة  (27)نالحن أن 

ويتضةح ان اغلةب ،  من المبحوثين مستواهم التعليمي فةوق الجةامعي%( 43)فرد وبنسبة 

 .المبحوثين مستواهم التعليمي جامعي

 :توزيع إفراد العينة حسب سنوات الخبرة

 سنوات الخبرةالتوزيع التكراري إلفراد العينة  حسب ( 2) جدول رقم

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة

 %2202 22 سنه  فاقل   2

 %2202 11 سنه12 – 2 

 %2902 14 سنه12 – 12

- -  فاكثر 12

 %122 22 المجموع

 م9108إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، : المصدر           
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 التوزيع التكراري لمتغير سنوات الخبرة( 4)شكل رقم  

 
 مExcel ،9108إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، برنامج : المصدر

سةةنوات الخبةةرة ألفةةراد عينةةة الدراسةةة حيةةث ( 4)والشةةكل رقةةم ( 3)يوضةةح الجةةدول رقةةم 

فةةرد ( 11)و، سةةنوات 2سةةنوات الخبةةرة  اقةةل مةةن %( 22)فةةرد وبنسةةبة ( 22)نالحةةن أن

%( 29)فةرد وبنسةبة ( 14)و ، سةنة 12-2سنوات الخبرة تتراوح مةابين%( 22)وبنسبة 

 .سنة 12 -12سنوات الخبرة تتراوح ما بين

 تحليل البيانات األساسية/ ب

من خالل تحليل البيانات ومناقشة النتائج إلةي امهةار مسةتويات اجابةات  يسعي الباحث

وتحقيقةاً لهةذا الغةرض ، افراد عينة البحث فيما يتعلق بمتغيرات البحث التةي جةري تناولهةا

االوسةاط الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة )ام االدوات االحصائية المناسبة مثل تم استخد

 (.والتكرارات والنسب المئوية

 : تحليل االجابات المتعلقة بالقيادة الريادية

من افراد عينة البحةث مةوافقين علةي ( % 80.5)أن اجابات ( 7)حيث اتضح من الجدول 

( % 7.0)وأن ، راد العينة  محايةدين فةي اجابةاتهم من اف( % 12.5)وأن ، القيادة الريادية

 .من افراد العينة غير موافقين علي االطالق

 (.0.92)وانحراف معياري عام قدره  (4.19) مقدارهم وكان ذلك بوسط حسابي عا

 : تحليل االجابات المتعلقة بالرؤية
الريةةادي  مةةن افةةراد عينةةة البحةةث مةةوافقتهم علةةي رؤيةةة القائةةد( % 75.0)اكةةدت اجابةةات 

وأن ، مةن افةراد العينةة غيةر متاكةدين أو محايةدين فةي اجابةاتهم( % 22.0)وأن ، بالشركة

 ( .9)وهذا ما يوضحه الجدول ، من افراد العينة غير موافقين علي ذلك( % 3.0)

 (.0.83)وانحراف معياري عام قدره  (4.12) مقدارهم وكان ذلك بوسط حسابي عا
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 : االلهامتحليل االجابات المتعلقة ب

مةةن افةةراد العينةةة يوافقةةون علةةي االلهةةام ( % 79.5)أن اجابةةات ( 9)يتبةةين مةةن الجةةدول  

مةن ( % 5.0)وأن ، من افراد العينة غير متاكدين من اجاباتهم( % 15.5)وأن ، بالشركة

 .افراد عينة البحث ال يرون ذلك

 .(0.94)وانحراف معياري عام قدره  (4.09) مقدارهم وكان ذلك بوسط حسابي عا

 : تحليل االجابات المتعلقة بالثقة

من افراد عينة البحةث مةوافقين علةي أن ( % 80.0)أن اجابات ( 12)اتضح من الجدول  

مةن افةراد العينةة  محايةدين فةي ( % 14.5)وان ، الثقة جانب مهم للقيادة الريادية بالشركة

 .من افراد العينة غير موافقين علي ذلك( % 5.5)أن ، اجاباتهم

 (.0.92)وانحراف معياري عام قدره  (4.16) مقدارهم وكان ذلك بوسط حسابي عا

 : تحليل االجابات المتعلقة بالتواصل

وأن ، من افةراد عينةة البحةث علةي أن الشةركة تهةتم بالتواصةل ( % 78.0)اكدت اجابات 

نةة مةن افةراد العي( % 3.0)وأن ، من افراد العينة  غير متاكدين مةن اجابةاتهم( % 19.0)

 ( .11)وهذا ما يوضحة الجدول ، غير موافقين علي ذلك

 (.0.86)وانحراف معياري عام قدره  (4.11) مقدارهم وكان ذلك بوسط حسابي عا

 : تحليل االجابات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية

مةن افةراد العينةة مةوافقين علةي أن ( % 83.0)أن اجابةات ( 12)حيث اتضح من الجدول 

من افةراد العينةة غيةر متاكةدين ( % 11.5)وأن ، سؤولية اجتماعية واضحةلدي الشركة م

 .من افراد عينة البحث غير موافقين علي ذلك( % 5.5)وأن، من اجاباتهم 

 (.0.87)وانحراف معياري عام قدره  (4.25) مقدارهم وكان ذلك بوسط حسابي عا

راف المعياري الجابات التوزيع التكراري والنسبي والوسا الحسابي واالنح(  2)جدول 

   عينة البحث حول القيادة الريادية 
رقم 

المؤشر 

 باالستبيان

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
الوسا 

 الحسابي

االنحراف 

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد المعياري

1 26 52.0 17 34.0 5 10.0 2 4.0 - - 4.34 0.82 

2 24 48.0 18 36.0 4 8.0 4 8.0 - - 4.24 0.92 

3 21 42.0 17 34.0 6 12.0 5 10.0 1 2.0 4.04 1.07 

4 20 40.0 18 36.0 10 20.0 2 4.0 - - 4.12 0.87 

معدل 

النسبة 

 المئوية

 45.5  35  12.5  6.5  0.5   

 0.92 4.19 الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام
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 م9108الباحثان من نتائج الدراسة الميدانية، إعداد : المصدر

التوزيع التكراري والنسبي والوسا الحسابي واالنحراف المعياري الجابات ( 8)جدول 

   عينة البحث حول الرؤية 
رقم 

المؤشر 

 باالستبيان

 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
ال أوافق 

 بشدة
 الوسا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة ددع نسبة عدد

1 16 32.0 21 42.0 11 22.0 1 2.0 1 2.0 4.00 0.9 

2 18 36.0 25 50.0 5 10.0 1 2.0 1 2.0 4.16 0.84 

3 23 46.0 10 20.0 17 32.0 - - - - 4.32 0.71 

4 16 32.0 20 40.0 12 24.0 2 4.0 - - 4.00 0.86 

معدل 

النسبة 

 المئوية

 36.5  38.5  22.0  2.0  1.0   

 0.83 4.12 الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

 م9108إعداد الباحثان من نتائج الدراسة الميدانية : المصدر

التوزيع التكراري والنسبي والوسا الحسابي واالنحراف المعياري الجابات (  2)جدول 

 معينة البحث حول االلها
رقم 

المؤشر 

 باالستبيان

الوسط  ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق وافق بشدةأ

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 23 46.0 18 36.0 7 14.0 2 4.0 - - 4.24 0.85 

2 15 30.0 23 46.0 8 16.0 1 2.0 3 6.0 3.92 1.05 

3 19 38.0 23 46.0 5 10.0 1 2.0 2 4.0 4.12 0.96 

4 18 36.0 20 40.0 11 22.0 1 2.0 - - 4.08 0.88 

معدل 

النسبة 

 المئوية

 37.5  42.0  15.5  2.5  2.5 

  

 0.94 4.09 الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

 م9108إعداد الباحثان من نتائج الدراسة الميدانية، : المصدر
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النسبي والوسا الحسابي واالنحراف المعياري التوزيع التكراري و( 01)جدول 

   الجابات عينة البحث حول الثقة 
رقم 

المؤشر 

 باالستبيان

الوسط  ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 23 46.0 20 40.0 3 6.0 3 6.0 1 2.0 4.22 0.95 

2 22 44.0 16 32.0 8 16.0 4 8.0 - - 4.12 0.96 

3 18 36.0 21 42.0 9 18.0 1 2.0 1 2.0 4.08 0.90 

4 23 46.0 17 34.0 9 18.0 1 2.0 - - 4.22 0.88 

معدل 

النسبة 

 المئوية

 43.0  37.0  14.5  4.5  1.0 

  

 0.92 4.16 الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

 م9108إعداد الباحثان من نتائج الدراسة الميدانية، : المصدر

التوزيع التكراري والنسبي والوسا الحسابي واالنحراف المعياري ( 00)جدول 

   الجابات عينة البحث حول التواصل  
رقم 

المؤشر 

 باالستبيان

الوسط  ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 19 38.0 19 38.0 11 22.0 1 2.0 - - 4.10 0.89 

2 16 32.0 23 46.0 9 18.0 1 2.0 1 2.0 4.04 0.88 

3 21 42.0 18 36.0 9 18.0 2 4.0 - - 4.16 0.87 

4 18 36.0 22 44.0 9 18.0 1 2.0 - - 4.14 0.78 

معدل 

بة النس

 المئوية

 0.37  41.0  19.0  2.5  0.5 

  

 0.86 4.11 الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

 م9108إعداد الباحثان من نتائج الدراسة الميدانية، : المصدر
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التوزيع التكراري والنسبي والوسا الحسابي واالنحراف المعياري (  09)جدول 

   سؤولية االجتماعية  الجابات عينة البحث حول الم
رقم 

المؤشر 

 باالستبيان

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد المعياري
نس

 بة
 نسبة عدد

1 28 56.0 17 34.0 4 8.0 1 2.0 - - 4.44 0.73 

2 26 52.0 18 36.0 4 8.0 2 4.0 - - 4.36 0.80 

3 28 56.0 16 32.0 6 12.0 - - - - 4.44 0.71 

4 16 32.0 17 34.0 9 18.0 4 8.0 4 8.0 3.74 1.23 

معدل 

النسبة 

 المئوية

 49.0  34.0  11.5  3.5  2.0   

 0.87 4.25 الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

 م9108إعداد الباحثان من نتائج الدراسة الميدانية، : المصدر

 اختبار المحاور / ج

 :اختبار المحور الرئيسي للبحث 

سيتم اوالً اختبار ، لغرض اختبار اثر القيادة الريادية علي المسؤولية االجتماعية

المحاور الفرعية المنبثقة عن هذا المحور باستخدام معامل ارتباط الرتب لسبيرمان وكما 

 :هو موضح ادناه 

 (:القة بين المسؤولية االجتماعية والقيادة الرياديةاختبار الع)المحور االول / 1

من خالل اختبةار معامةل ارتبةاط الرتةب لسةبيرمان الختبةار االرتبةاط والعالقةة بةين هةذين 

هةى قيمةة ( 5.80)المحسةوبة ( T)وبلغةت قيمةة ، ( rs=0.381)تبين أن قيمةة ، المتغيرين

قةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةين وهةةذا يشةةير إلةةي وجةةود عال( 0.00)اكبةةر مةةن القيمةةة الجدوليةةة 

ودرجةةة حريةةة ( p<0.05)المسةةؤولية االجتماعيةةة والقيةةادة الرياديةةة عنةةد مسةةتوى معنويةةة 

 (.13)كما هو موضح في الجدول ، (198)

 (:اختبار العالقة بين المسؤولية االجتماعية والرؤية )المحور الثاني / 2

هةى (2.84) المحسةوبة   Tوبلغةت قيمةة، ( rs=0.198)مةن خةالل النتةائج تبةين أن قيمةة 

وهذا يشير إلي وجةود عالقةة ارتبةاط معنةوي بةين ( 0.005)قيمة اكبر من القيمة الجدولية 

 .المتغيرين

 :(ماختبار العالقة بين المسؤولية االجتماعية وااللها)المحور الثالث / 3

تةةم اجةةراء   ملغةةرض التاكةةد مةةن وجةةود عالقةةة ارتبةةاط بةةين المسةةؤولية االجتماعيةةة وااللهةةا

االختبةةةةار بواسةةةةطة اسةةةةتخدام معامةةةةل ارتبةةةةاط الرتةةةةب لسةةةةبيرمان حيةةةةث بلغةةةةت قيمةةةةة 

(rs=0.282.) ،وبلغةت قيمةةT   هةى قيمةة اكبةر مةن القيمةة الجدوليةة ( 4.14) المحسةوبة

 .مما يؤكد اثبات هذا المحور( 0.00)
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 (:اختبار العالقة بين المسؤولية االجتماعية والثقة)المحور الرابع / 4

هةى ( 3.88) المحسةوبة   Tوبلغةت قيمةة، (rs=0.266)ج تبةين ان قيمةة مةن خةالل النتةائ

وهذا يشير الي وجود عالقة ارتبةاط معنةوي بةين ( 20222)قيمة اكبر من القيمة الجدولية 

 . المسؤولية االجتماعية والثقة

 (:اختبار العالقة بين المسؤولية االجتماعية والتواصل )المحور الخامم / 2

ود عالقةة ارتبةاط بةين المسةؤولية االجتماعيةة والتواصةل تةم اجةراء لغرض التاكد مةن وجة

 = rs)االختبةةار بواسةةطة اسةةتخدام معامةةل ارتبةةاط الرتةةب لسةةبيرمان حيةةث بلغةةت قيمةةة 

( 2022)هى قيمة اكبر من القيمةة الجدوليةة ( 5.14)المحسوبة   Tوبلغت قيمة، ( 0.343

 .مما يؤكد اثبات  المحور الخامم

بين اختبار العالقة بين القيادة الريادية  رتباظ الرتب لسبيرمانمعامل ا( 03)جدول 

 والمسؤولية االجتماعية

(    T)قيمة  (rs)قيمة  المتغيرات

 المحسوبة

 نوع العالقة

 معنوية 5.80 0.381 القيادة الريادية

 معنوية 2.84 0.198 الرؤية

 معنوية 4.14 0.282 االلهام

 معنوية 3.88 0.266 الثقة

 معنوية 5.14 0.343 صلالتوا

 م9108إعداد الباحثان من نتائج الدراسة الميدانية، :المصدر

 (.198) ودرجة حرية ، ( p<0.05)مستوى معنوية 

- :االستنتاجات والتوصيات

  -:توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كما يلى

 االستنتاجات/ 0

من أفراد ( % 80.5)دية أن نسبة  أوضحت نتائج المحور األول المتعلق بالقيادة الريا -

وانحراف معياري  (4.19) عينة البحث موافقين علي القيادة الريادية، بوسط حسابي 

 .، وهذا يدل على تركيز الشركة على االهتمام بالقيادة الريادية(0.92)

من افراد عينة البحث موافقتهم علي ( % 75.0)أثبتت نتائج المحور الثانى أن نسبة  -

، وهذا (0.83)وانحراف معياري  (4.12)بوسط حسابي ، لقائد الريادي بالشركةرؤية ا

 . يدل على أن الشركة تركز على رؤية القائد الريادي

من أفراد العينة ( % 79.5)بينت نتائج المحور الثالث المتعلق بااللهام أن نسبة  -

معياري عام وانحراف  (4.09) وذلك بوسط حسابي ، يوافقون علي االلهام بالشركة

 .وهذا يدل على أن الشركة تهتم بااللهام ،(0.94)قدره 



 1029     أبريل   (  8)    العدد                                                     اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية            

 

 

222 

مةةن أفةةراد عينةةة البحةةث ( % 80.0)دلةةت نتةةائج المحةةور الرابةةع المتعلةةق بالثقةةة أن نسةةبة  -

 مقةةدارهم بوسةةط حسةةابي عةةا، مةةوافقين علةةي أن الثقةةة جانةةب مهةةم للقيةةادة الرياديةةة بالشةةركة

 (.0.92)وانحراف معياري عام قدره  (4.16)

من أفةراد عينةة البحةث يوافقةون علةي ( % 78.0)أكدت نتائج المحور الخامم أن نسبة  -

وانحةةراف معيةةاري عةةام قةةدره  (4.11)علةةي أن الشةةركة تهةةتم بالتواصةةل، بوسةةط حسةةابي 

 .، وهذا يعنى أن الشركة تدر  مدى أهمية التواصل(0.86)

( % 83.0)أن نسةبة   أمهرت نتائج المحور السةادس والخةاص بالمسةؤولية االجتماعيةة -

بوسةط حسةابي ، أن لدي الشركة مسؤولية اجتماعية واضحة من أفراد العينة موافقين علي

وهةةذا يؤكةةد حةةرص إدارة الشةةركة علةةى ( 0.87)وانحةةراف معيةةاري عةةام قةةدره  (4.25)

 .مسؤوليتها تجاه المجتمع

 التوصيات/ 9

 .رياديةعلى إدارة الشركة العمل على زيادة االهتمام بالقيادة ال -

 .ينبغى على إدارة الشركة عقد دورات تدريبية فى القيادة اإلدارية بصورة منتظمة -

 من خالل تطوير شبكة وخارج الشركة داخل وثيقة تفاعلية عالقات بناء على العمل

 .والتواصل المستمر بين اإلدارة والعاملين الشخصية العالقات

 .إلى رؤية واعية لدى العاملينفسح المجال أمام االفكار الخالقة للوصول  -

 .التعاون بين العاملين وروح المتبادلة الثقة على قائم تنظيمي مناخ العمل على توفير -

على الباحثين مستقبالً تناول موضوع القيادة الريادية من خالل متغيرات مختلفة وذلك  -

ية وتطبيقاتها في بدراسة أثر القيادة الريادية على األداء االبتكارى، القيادة الرياد

 .الجامعات السودانية



 منى مرسال/ تغريد عبدالحليم  ود/ د
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