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امللخص 1

في ظل املنافسة الشرسة بين الشركات العاملة في مجال الطيـران لتحقيق الريادة االستـراتيجية، أصبحت الرشاقة 
إطارها  الشركة من  لنقل  املستقبلية  األساليب  بشتى  املخططين  لتـزويد  أســاس  أسلوب عمل ومتطلب  بمثابة  التنظيمية 
املا�ضي والحاضر إلى توقع صورة املستقبل املمكن أو املرغوب فيه بدقة لتحقيق هذا املستقبل واالستعداد له وملتطلباته 
وتحدياته، وتعتبـر القيادة الرشيقة أحد املتطلبات الجوهرية لتعضيد بقاء واستمرار املنظمات ونجاحها، حيث أنها تمنح 

املنظمة إطار عمل مرن يمكنها من التفوق والريادة.

ويمكن صياغة مشكلة الــدراســة فــي تــســاؤل مــفــاده: مــا دور أبــعــاد الــقــيــادة الرشيقة فــي تحقيق الــريــادة االستـراتيجية 
بشركة مصر للطيـران؟

ويتمثل الهدف الرئيس في دراسة عالقة أبعاد القيادة الرشيقة )التواضع، والهدوء، والحكمة، والصبـر، واملوضوعية، 
والثقة( وبين أبعاد الريادة االستـراتيجية )الثقافة الريادية، والتفكيـر الريادي، واإلدارة االستـراتيجية للموارد(.

الــدراســة،  بموضوع  املرتبطة  األساسية  النظرية  املفاهيم  وتأصيل  تحديد  تــم  التحليلي: حيث  الوصفي  املنهج  اتــبــاع  تــم 
وذلك باالستعانة بمختلف املراجع، والدوريات، واملصادر العلمية املختلفة، واستخالص األفكار منها، والرجوع إلى الدراسات 

السابقة، وقد تمثلت األداة الرئيسة للبحث في استمارة استقصاء تضمنت بعض املحاور التي تعكس متغيـرات الدراسة.

توصلت الدراسة إلى بعض النتائج من أهمها:
يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة وتعضيد الثقافة الريادية بشركة مصر للطيـران.	 
يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة وتنمية قدرات التفكيـر الريادي بشركة مصر للطيـران.	 
يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة وكفاءة اإلدارة االستـراتيجية للموارد بشركة مصر للطيـران.	 
أن لدى العينة بصفة عامة اتجاهات إيجابية نحو سلوكيات وممارسات القيادة الرشيقة لدي القيادات بالشركة.	 
أن لدى العينة بصفة عامة اتجاهات إيجابية نحو توفر مقومات أبعاد الريادة االستـراتيجية بشركة مصر للطيـران. 	 

وأوصت الدراسة ببعض التوصيات من أهمها:
ضرورة تدعيم سلوكيات وممارسات القيادة الرشيقة وزيادة االهتمام والتوسع في استخدام أدوات وآليات الرشاقة 	 

املؤسسية في جميع قطاعات الشركة.
ضرورة تبني القيادات بشركة مصر للطيـران لرؤية مستقبلية ذات توجه ريادي للشركة تعتمد على مبادئ الرشاقة 	 

املؤسسية؛ بما يمكنها من تحقيق الريادة االستـراتيجية.

الكلمات املفتاحية: القيادة الرشيقة، الريادة االستـراتيجية، الثقافة الريادية، التفكيـر الريادي، اإلدارة االستـراتيجية للموارد، 
مصر للطيـران.

 *  تم استالم البحث في أكتوبر 2021، وقبل للنشر في فبراير 2022، وسيتم نشره في مارس 2025.
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تمثل الهدف الرئيس في دراسة عالقة أبعاد القيادة الرشيقة)التواضع، الهدوء، الحكمة، الصبـر، املوضوعية، الثقة( وبين 
أبعاد الريادة االستـراتيجية )الثقافة الريادية، التفكيـر الريادي، واإلدارة االستـراتيجية للموارد(. توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط 
معنوي بين القيادة الرشيقة وتعضيد الثقافة الريادية وبين القيادة الرشيقة وتنمية قدرات التفكيـر الريادي وبين القيادة الرشيقة 
لـــدى العينة بصفة عــامــة اتــجــاهــات إيــجــابــيــة نــحــو سلوكيات  لــلــطــيـــــران. وأن  لــلــمــوارد بــشــركــة مــصــر  وكــفــاءة اإلدارة االستـراتيجية 
الرشيقة  القيادة  الــدراســة بضرورة تدعيم سلوكيات وممارسات  بالشركة. وأوصــت  القيادات  لــدي  الرشيقة  القيادة  وممارسات 

وزيادة االهتمام والتوسع في استخدام أدوات وآليات الرشاقة املؤسسية في جميع قطاعات الشركة.
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املقدمة
ُيعد مفهوم القيادة الرشيقة )Agile Leadership( من املفاهيم الحديثة الذي لفت انتباه الباحثين، نتيجة تشخيص 
الباحثين خالل العشرين سنة املاضية إلى الدور الكبيـر الذي تلعبه القيادة في تحقيق النجاح للمنظمات مما أدى لظهور 
نظريات ونماذج عدة تفسر ما الذي يجب على القائد القيام به أو عدم القيام به لتحقيق أفضل النتائج للمنظمة، وقد 
استمر االهتمام بأنواع القيادة وظهور تجلياتها ضمن سلوكيات وأفكار كثيـرة، كالقيادة الروحية واألصيلة والخادمة وغيـرها، 
إلى أن استفاد الباحثين من مفهوم الرشاقة في العملية اإلنتاجية لإلشارة إلى سلوكيات القيادة الرشيقة، إذ يتصف القائد 
ذو السلوك الرشيق بسلوكيات معينة منها مساعدة األفراد واحتـرامهم واعتماد الدعم لألفراد والتـركيـز على مجريات العمل 

.)Puvanasvaran, 2012: 930( وامتالك الرؤية املستقبلية واألهداف الواضحة وااللتـزام املستمر

وتعمل الــقــيــادة الرشيقة على زيـــادة مستويات األداء، وتــســرع اإلنــجــاز مــن خـــالل: كــفــاءة التشغيل واملــرونــة اإلداريـــة 
عد الرشاقة عنصًرا محورًيا لتحقيق األداء 

ُّ
واالستثمار البشري الذكي، وتوظيف التكنولوجيا وخلق ثقافية مؤسسية مرنة. ت

العالي، حيث تتسم املنظمات الرشيقة باالستشعار التكتيكي، والكوادر الجاهزة والوعي بقدراتها واملرونة املالية واالتصاالت 
وبالتالي  التكيف،  على  وبقدرتها  التشغيل،  وكفاءة  االستـراتيجي  والوعي  املستقبل  واستشراف  البديلة  والخطط  السريعة 
تحقيق الريادة االستـراتيجية للمنظمة والتي تعد عنصًرا أساسًيا في منظمات هذا العصر في ضوء تعاملها مع بيئة معقدة 

وسريعة التغييـر وعدم اليقين.

والفكرة األساسية التي تقوم عليها الريادة االستـراتيجية تتمثل في التساؤل اآلتــي: ملــاذا تتفوق بعض املنظمات على 
 .)Mathebula, 2011: 19( مثيالتها؟

وتكمن أهمية الريادة االستـراتيجية في املنظمات كونها تحتاج إلى توظيف العقلية الريادية وممارسة الريادة في إدارة 
موارد املنظمة )بما في ذلك مقدراتها الجوهرية( لتوليد االبتكار الذي ينتج عنه ميـزة تنافسية. وقد وسع هذا العمل من إدراك 
الريادة االستـراتيجية )أي عملية إنشاء/ تطويـر  التوافق في عملية  الريادة االستـراتيجية؛ إذ يوضح  التي تتم فيها  العملية 
الريادة االستـراتيجية(، كما أنها تمثل عملية وبناء على حد سواء، ما يوفر حافًزا إضافًيا لتعزيـز البحث داخل مظلة الريادة 

 .)Wright & Hitt, 2017: 201( االستـراتيجية

ويسعى البحث إلى التعرف على دور القيادة الرشيقة في تحقيق الريادة االستـراتيجية بالتطبيق على شركة مصر للطيـران.

: اإلطار النظري والدراسات السابقة
ً
أوال

ماهية القيادة الرشيقة وأبعادها

مفهوم القيادة الرشيقة:  1	

يعتبـر متغيـر القيادة الرشيقة من املتغيـرات الحديثة التي لفتت انتباه الباحثين، وأن انطالقة هذا االهتمام كان نتيجة 
تشخيص الباحثين خالل العشرين سنة املاضية إلى الدور الكبيـر الذي تلعبه القيادة في تحقيق النجاح للمنظمات املختلفة 
وقد تخلل هذا التشخيص ظهور نظريات ونماذج عدة تفسر ما الذي يجب على القائد القيام به أو عدم القيام به، لتحقيق 
تأثيـرها  الــقــيــادة بشكل كبيـر مــن حيث  كــان تطور دور  إلــى 1990  الزمنية مــن 1980  الفتـرة  للمنظمة فخالل  النتائج  أفضل 
املباشر على مجريات العمل، إذ ظهرت في تلك الفتـرة مفهوم القيادة التحويلية التي كانت تـركز على تعزيـز عمليات التحفيـز 
والقيم األخالقية واألداء بين العاملين، ثم القيادة التبادلية التي بينت أفكارها على االلتـزام النف�ضي بإنجاز كل طرف )األفراد 
واملنظمة( ما يتوجب عليه تجاه اآلخر بناء على تبادل املصلحة، وفي نهاية عام 1990 قدم نموذج آخر للقيادة يطلق عليه اسم 
القيادة التطويـرية والذي يعد نموذج مطور للقيادة التحويلية وهو يشيـر إلى تلك السلوكيات التي يكون من شأنها أن تجعل 

 .)Lingungblom, 2012: 56( العمل يسيـر بصورة متسلسلة بدون روتين زائد أو تعقيد في العمل

 ،)Lingungblom, 2012: 59( قيمة  تخلق  أو  الــتــي تضيف  السلوكيات  بأنها  الرشيقة  الــقــيــادة  إلــى  اإلشــــارة  تــم  وقــد 
كما عرفت بأنها تلك السلوكيات التي تحقق قيمة وتخفض مستويات الهدر ذو العالقة باألفكار والعالقات غيـر املنتجة 
 Lingungblom,( املــــوارد لكنها تتجنب خــســارة  قــد ال تحقق قيمة  الــتــي  السلوكيات  أنــهــا  أو  الــتــعــاون  وانــخــفــاض مستويات 
59 :2012(، أو هي طريقة منظمة لتحقيق التنفيذ األفضل لألعمال من خالل االحتـرام والثقة املتبادلة بين القائد واألفراد 



املجلة العربية لإلدارة، مج 45، ع 1 )تحت النشر(- مارس )آذار( 2025

37

بهدف تحقيق نسب أفضل من الكمال )Dombrowski & Mielke, 2013(، كما عرفت بأنها القيادة ذات التعامل السهل 
 عن الحزم في مواطن حل 

ً
ولينة الجانب وتمتلك مستويات عالية من الصبـر فيما يخص األفراد وتدريبهم وتطويـرهم فضال

املشكالت، وعرفت بأنها هي القيادة التي تحتـرم الوقت وتهتم باألفكار املنتجة وتبتعد عن السلوكيات التي تسبب هدر في 
الطاقات وتستخدم املهارات املرنة )الفتالوي، 2017: 27(. 

وقد أشارت دراسة )إسماعيل، 2018( إلى تأثيـر الرشاقة االستـراتيجية في تحسين جودة القرار، وتوصلت الدراسة 
كذلك إلى ضرورة إشراك العاملين في جميع مستويات اإلدارية في عملية اتخاذ القرارات. 

 عن جعل أدوار 
ً

وبالتالي فإن القيادة الرشيقة هي القيادة التي تقوم بتصرفات حسنة وفاعلة في أداء أدوارهم فضال
املرؤوسين لديهم قائمة على أساس التمكين اإلداري. 

مزايا القيادة الرشيقة:  2	

من مميـزات القيادة الرشيقة ما يلي: )الفتالوي، 2017: 23(. 

تحقق فهًما أفضل ملاهية األدوار التي يكلفون بها. 	 

تحقيق إنجاز أفضل لتطبيقات الرشاقة داخل املنظمة وبما يشيع ثقافة تحقق متطلبات السلوكيات الرشيقة 	 
من خالل تبادل املعلومات والتغذية العكسية. 

فــي تشكيلة 	  املــال الفكري واألهـــم  فــي املنظمة يشكلون رأس  بــأن األفـــراد  يتضمن الفكر الرشيق للقيادة اعــتــقــاًدا 
هيكلية املنظمة وعليه يجب أن يكون دورهم واضح وفعال في اتخاذ القرارات واملشاركة في وضع الحلول الناجحة 

 عن تقديم االقتـراحات البناءة. 
ً

للمشاكل فضال

قائمة على 	  والعاملين  القائد  بين  روابـــط جيدة  يوجد  الرشيقة  القيادة  مــن سلوكيات  عالية  توفر مستويات  أن 
املحبة واالحتـرام املتبادل. 

إن إحدى أهم مزايا القيادة الرشيقة هو السيطرة والتحكم بالوقت من خالل تحقيق استخداًما أفضل للوقت 	 
وتقليل الهدر فيه وبالتالي تقليل هدر الطاقات. 

إلــى الكشف عن دور القيادة الرشيقة في إدارة املشاريع التقليدية واملرنة  وفــي دراســة )Adjei, 2019(، والتي هدفت 
في الشركات االستشارية، فقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتطبيق إدارة املشاريع اللينة لتحقيقها النتائج األفضل 

دائًما، وعمل ورش عمل توضح طبيعة التعامل مع املشاريع من خالل إدارة املشاريع اللينة. 

وفي ذلك السياق فقد بينت دراســة )الضمور، 2017( العالقة بين الرشاقة االستـراتيجية والتميـز التنظيمي، وتوصلت 
الــرشــاقــة االستـراتيجية والتميـز التنظيمي، وكــذلــك وجـــود فـــروق ذات داللــة  إلــى وجـــود عــالقــة ارتــبــاطــيــة إيجابية بين  الــدراســة 
الرشاقة االستـراتيجية مــن خالل  بــضــرورة تعزيـز  الــدراســة  للرشاقة، وأوصـــت  الــقــادة األكاديميين  فــي درجــة ممارسة  إحصائية 
استقطاب الكوادر العلمية لتنفيذ التخطيط االستـراتيجي، والسماح باملبادرة واألفكار الجديدة لتنفيذ استـراتيجيات الجامعة. 

وقد ركزت دراسة )الفتالوي، 2017( على العالقة بين القيادة الرشيقة والسمعة التنظيمية من خالل الدور الوسيط 
لاللتـزام التنظيمي، وكانت أهم النتائج أن التغيـر الذي يحصل في مستوى توافر القيادة الرشيقة ينعكس في إحداث املزيد 
من التغييـر في مستويات االلتـزام التنظيمي لدى املوظفين، كما أن هذا التأثيـر ينسحب أيًضا إلى إحداث تغييـر في مستويات 

السمعة التنظيمية. 

وكذلك فقد أشارت دراسة )Sparrow & Qtaye, 2019( إلى ضرورة هندسة املوارد البشرية للمنظمة لنجاح وتنفيذ 
اإلدارة الرشيقة من خــالل إجــراء تغييـرات في مهارات وسلوكيات وكــفــاءات املــوارد البشرية وكذلك تغييـرات في ممارسات 
املوارد البشرية، وأوصت الدراسة بضرورة االستمرار في استخدام التفكيـر الرشيق في التطويـر واإلبداع واالبتكار مما يؤدي 

إلى النهوض باملنظمة. 

وبالتالي فإن أهم ما يميـز اإلدارة الرشيقة أنها طريقة إنسانية أكثـر من كونها طريقة ميكانيكية إلدارة األمور واألنشطة، 
حيث تـركز على إعطاء قيمة أكبـر لألفراد والتواصل بينهم أكثـر من تقييم األدوات والعمليات، حيث يسعى القائد الرشيق 
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إلى معرفة دوافــع فريق عمله وأصحاب املصلحة ومعرفة األشياء التي تحفزهم وبعدها يقوم بعمل موائمة ملهام وأنشطة 
العمل بما يتناسب مع دوافع ومحفزات فريق عمله والعمالء مما يصل بمعدل اإلنتاجية لديه ألعلى درجة، ومن األمور التي 
يـركز عليها تلبية احتياجات فريق العمل والسعي إلى إزالة كل العوائق أمامهم وتقديم كل الدعم املمكن لزيادة إنتاجية فريق 
العمل ويقيهم من املقاطعات أثناء إنجاز املهام والتواصل املستمر معهم ومع الزمالء وتوفيـر كل ما يحتاجونه من حوافز 

مادية ومعنوية. 

أبعاد القيادة الرشيقة:  3	

من الخصائص والسمات التي تتميـز بها شخصية القائد الرشيق ما يلي: 

التفكيـر األفــضــل حــول األعــمــال وبما 	  الــتــواضــع يعتبـر سمة أخــالقــيــة وفضيلة تتعلق بكيفية  الــتــواضــع: إن  سمة 
بــه، وإن مــدى توافره  ينسجم واملــيــول الشخصية املقبولة والتي تؤسس النــدمــاج أفضل للفرد في املجتمع املحيط 
نسبي فأوقات يبدو يتحسن في حين أوقات أخرى يظهر بانخفاض متأثـر بشخصية الفرد وما يحيط به من مجريات 
العمل وما يالحظ أن التواضع ال يتسم بالوضوح لآلخرين كما في السمات األخــرى للقيادة كالعدالة في التعامل مع 
 عــن أنه 

ً
األفـــراد أو اإلجــــراءات وغيـرها مما يتجسد بشكل واضــح لــألفــراد باعتماد املــقــارنــة البينية أو غيـرها فضال

.)Vera & Others, 2004: 393( يكتنف الكثيـر من الشبه وصعوبة الحكم على مدى توافره في القيادة

سمة الهدوء: إن سمة الهدوء تعتبـر نوعية هادئة في الحياة اإلنسانية بسبب تشعب الحياة وكثـرة العمل واملشاكل 	 
املحيطة بذلك، ومــن هنا يتبين أهمية وجــود سمة في القيادة خاصة عند اتخاذ الــقــرارات املصيـرية أو املتعلقة 
 عن أن التأني يعطي 

ً
باألفراد فالهدوء يمكن القائد من العمل بعمق وبطريقة أفضل لحل املشاكل الصعبة فضال

حيـز للنظر للموضوع مــن جميع جوانبه وبالتالي تميـز فــي التصرف والــقــرار وهــذا الــحــال يعزز مــن إيــجــاد أفضل 
.)Kinsey, 2010: 3( الحلول والتنظيم ملجريات العمل وتحدياته

منها 	  السلوكية  ســـواء  العمل  املــتــوفــرة ومتطلبات  املــــوارد  بين  الــتــوازن  تحقيق  إلــى  الحكمة  تشيـر  الحكمة:  سمة 
واملادية فالحكمة تعد مرحلة متقدمة من التفكيـر املبني على االستدالل املنطقي، والدراسة املوضوعية ملاهية 
القرار باعتماد معيار الخبـرة العملية، والتجارب وغيـرها من العوامل املساعدة على الوصول إلى معيار الحكمة 
ــــوارد أو الــوقــت وغيـرها  فــي الـــوقـــت، وبــذلــك فــهــي غــالــًبــا مــا تـــــرتــبــط أيــًضــا بــأفــضــل الـــقـــرارات فــي حــالــة مــحــدوديــة املـ

.)Lingugblom, 2012: 10(

سمة الصبـر: ُيعد الصبـر من أهم السمات التي يجب أن تالزم القيادة الرشيقة، كونها تتعلق بتأخيـر الحصول على بعض 	 
الحاجات أو االمتيازات أو تحقيق بعض األهــداف على املــدى القصيـر نتيجة للظروف املحيطة باملوقف وبما يحقق ما 
يصبو إليه القائد من تجسيد ألفكاره على مراحل وضمن مستويات مقبولة في بيئة العمل )Kupfer, J., 2004: 264(، هذا 
من جهة ومن جهة أخرى يعد الصبـر مهم للقيادة كون تحقيق النجاح ال يعني فقط امتالك الطاقة واملعرفة والحماس 
والجهد املبذول لذلك وإنما يستلزم التحلي بمهارة الصبـر املبنية على بصيـرة إدارية عالية وهي ال تعني التكاسل أو الخمول 
أو غيـرها، من معاييـر انخفاض الطموح فالعمل الجاد بواقعه ال يتحقق بدون صبـر على مراحله ووقت تحقيقه وغيـرها 
 عــن التصرف بتعقل أثــنــاء األزمـــات ومــا يتطلبه 

ً
وبــمــا يجعل القائد قـــادر على التعامل مــع اإلخــفــاقــات التنظيمية فــضــال

.)Hueiju, 2009: 894( Wenchang النهوض بواقع األفراد داخل املنظمة

سمة املوضوعية: تتعلق املوضوعية بالعقالنية في تمكن القائد من امتالك عقول األفراد والتأثيـر في سلوكياتهم 	 
فهي تعد من أبـرز مميـزات طرق التفكيـر العلمي فالواقع يشيـر إلى أن املوضوعية تتجلى في جميع تفاصيل تفكيـر 
لها ضمن منهجية فكرية عقلية واضحة  الناجحة  الحلول  فــي  التفكيـر  ومــحــاولــة  املشكلة  بـــإدراك  املتعلق  الــفــرد 

.)Elmiliani, M., 1998: 98( املعالم

إن نــجــاح الــقــيــادة فــي مــجــال عملها يعتمد على قــدرتــهــا على خلق مستويات ثقة عالية لــدى األفـــراد 	  سمة الــثــقــة: 
العاملين وضمن املطلوب منها بدون تفريط فيها فهي هكذا مستويات تـزيد من ارتباط الفرد بالقيادة وبالتالي تعزيـز 

)Mineio, D., 2014: 2( جوانب النجاح املؤس�ضي

وبالتالي فإن من أهم سمات القيادة الرشيقة االهتمام بالشفافية وعدم إخفاء أخطائه بل االعتـراف بها ليمثل عملًيا 
 فنًيا 

ً
األسلوب الذي يـريد من مرؤوسيه العمل به، كما أنه متطلع لألمام لديه رؤية للنهاية املطلوبة للعمليات التي تتم، مؤهال
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بحيث ال يكون مصدًرا لإلزعاج أو إعاقة فريق العمل، لديه أدوات ومهارات مختلفة للتعبيـر عن رؤية فريقه ويمكن العاملين 
لديه بحرية، أي أنه يعزز البيئة التعاونية من خالل تقاسم السلطة بينه وبين فريق العمل مع بناء الثقة بين أعضاء الفريق 

وتعزيـز قدراتهم وتمكينهم. 

مفهوم الريادة االستـراتيجية وأبعادها

مفهوم الريادة االستـراتيجية 1	

إن الريادة االستـراتيجية تعمل في الوقت ذاته على البحث عن الفرص وجذب املزايا التنافسية لوضع وتنفيذ وتنظيم 
االستـراتيجيات التي تولد الثـروة )Klimuli, 2011: 13(. وبين )Kantur, 2016: 25( أن الريادة االستـراتيجية تتمثل بإجراءات 

تجاه كل من السلوكيات الساعية إلى تحقيق الفرص واملزايا في املنظمات. 

والبحث بشكل  املختلفة  الــبــدائــل االستـراتيجية  بين  االخــتــيــار  إلــى  تدعو  أنها   )Thompson et al., 2016: 30( ويـــــرى 
استباقي عن الفرص والقيام بأشياء جديدة أو القيام باألشياء القائمة بطرائق جديدة أو أفضل. كما أن الريادية هي حول 
االستشعار وفهم الفرص، والحصول على األشياء، وإيجاد طرائق جديدة وأفضل لوضع األشياء مًعا، بل هو حول تنسيق 
خالق لتجميع عناصر متباينة وعــادة ما تكون متخصصة، بل هو أكثـر على معرفة الفرصة الكبيـرة القادمة أو التحدي 

 من الحفاظ على وصقل اإلجراءات القائمة. 
ً

وكيفية التعامل معها، بدال

وأشار )Johnson et al., 2017: 310( إلى أنها عملية يقوم عن طريقها األفراد أو الفرق أو املنظمات بتحديد واستغالل 
الفرص للمنتجات أو الخدمات الجديدة التي تلبي الحاجات في السوق. ومن ثم فإن التـركيـز ينصب على فرص جديدة كلًيا 
للمنظمة وليس على املناصب التنافسية الحالية، واالعتـراف بالفرصة هو الخطوة األولى في عملية تنظيم الريادية، بل هو 

أكثـر من فكرة تجارية بسيطة، ويتضمن مجموعة من العناصر التي يعتقد الريادي أن تخلق القيمة وربما الربح. 

وقد هدفت دراســة )زهــرة، 2017( إلى التعرف على مفهوم الريادية االستـراتيجية باعتبارها مدخل جديد في اإلدارة 
االستـراتيجية؛ مع بيان الجهد الذي تبذله املؤسسات في تبني هذا املفهوم بشكل يساعد على تعزيـز القدرة على التنافسية؛ 
والتطرق إلى الريادية االستـراتيجية كمدخل لتطويـر املؤسسات، وتوصلت الدراسة إلى أنه ينبغي ربط اإلدارة االستـراتيجية 
الثقافة التنظيمية للمؤسسة، وضــرورة تقديم تصور  املــبــادرة واملخاطرة، فاستخدام هــذه العناصر ينمي  باالبتكار وروح 
عن الريادية االستـراتيجية ضمن اإلطار االستـراتيجي للمؤسسة، مع ضرورة صياغة رؤيا ذات توجه ريادي من أجل تحقيق 

استدامة في قدراتها التنافسية وتحقيق شراكة من خالل دعم التحالف االستـراتيجي.

الــريــادة االستـراتيجية بأنها السعي وراء االبتكار باستخدام  إلــى أنــه يمكن وصــف   )Rothaemel, 2017: 201( وأشــار
التنافسية عن طريق تطبيق عدسة  امليـزة  أجــل  االبتكار من  تعزيـز  األدوات واملفاهيم من اإلدارة االستـراتيجية، ويمكننا 
اإلدارة االستـراتيجية على الريادية، فالريادة االستـراتيجية، تجمع بين الريادية، وخلق فرص جديدة أو استغالل الفرص 

القائمة مع اإلجراءات االستـراتيجية املتخذة في السعر لتحقيق ميـزة تنافسية. 

ويـرى )Mazzei, 2018: 2( أنها شكل فريد من أشكال االستـراتيجية التي تحقق فيها املنظمة ميـزة تنافسية مستدامة 
ال تعتمد على أي مصدر وحيد للكفاءة، بل تعتمد امليـزة التنافسية املستدامة على قدرة املنظمة على تطويـر مجموعة من 

االبتكارات املستمرة للبقاء في صدار املنافسين. 

أداء  التنافسية وتحسين  امليـزة  في تحقيق  للريادة تساهم  إلــى تطويـر استـراتيجيات  )السكارنة، 2008(  وهدفت دراســة 
شركات االتصاالت، وتوصلت الدراسة إلى أنه على الشركات محل البحث أن تبادر إلى التـركيـز على اإلبداع واالبتكار للعاملين، 
والتـركيـز على التفرد في الخدمات واألعمال، باإلضافة إلى التـركيـز على املبادأة واملخاطرة كآليات لتحقيق الريادة االستـراتيجية.

واستخلص )Kuratko & Morris, 2018: 45( بأنها مجموعة واسعة من األنشطة أو االبتكارات الريادية الهامة التي 
تتبناها املنظمة في سعيها لتحقيق امليـزة التنافسية. واستناًدا للمفاهيم السابقة يعرف الباحثان بأن الريادة االستـراتيجية 
هي سلوكيات وأنشطة استباقية وتطويـرية تعتمد على االستثمار في االبتكار والبحث عن الفرص بشكل مستمر والتي تحقق 
على  التفوق  يضمن  وبما  املستدامة  االستـراتيجية  التنافسية  امليـزة  تحقيقها  وبالتالي  واملجتمع  واملنظمات  لــألفــراد  قيمة 

املنافسين الحاليين واملحتملين. 
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وفي دراسة )محمد، 2013( والتي هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين التوجه االستـراتيجي بأبعاده )الرؤية، الرسالة، 
األهداف، القيم، االستـراتيجية( واستـراتيجيات الريادة في منظمات األعمال في ظل الخصائص االستـراتيجية للبيئة للمعاصرة، 
وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تعزيـز الثقافة التنظيمية للعاملين بهدف استيعاب التوجه االستـراتيجي وعالقته باستـراتيجيات 

الريادة، مع ضرورة توفيـر الدعم املادي لتمويل األفكار واألنشطة اإلبداعية للعاملين لتحقيق الريادة االستـراتيجية.

أهمية الريادة االستـراتيجية 2	

إن الريادة االستـراتيجية تتضح أهميتها من إفادتها من االبتكار من أجل تحقيق امليـزة التنافسية عن طريق تطبيق 
عدسة اإلدارة االستـراتيجية على ريادة األعمال، وبالتالي فإن سؤالها األساس املتمثل بكيفية الجمع بين اإلجراءات الريادية، 
وخلق الفرص الجديدة أو استثمار الفرص القائمة واإلجراءات االستـراتيجية املتخذة سعًيا لتحقيق امليـزة التنافسية والتي 

 .)Rothaemel, 2015: 205( يمكن تحقيقها في املشاريع الجديدة أو داخل املنظمات القائمة

          وللتعرف على الكيفية التي يؤثـر بها اإلبــداع في تكوين منظمة ريادية في ظل املنافسة الشديدة بين املنظمات 
العاملية؛ فقد توصلت دراسة )Tino, 2004( إلى أن عناصر النجاح للمنظمات املغامرة تتمثل في تطويـر الخدمات واملنتجات، 

ومساهمة اإلبداع في تطويـر املنافسة والقدرة على تحقيق امليـزة للتنافسية.

وبين )Johnson et al., 2017: 309( أن الريادية أمر أسا�ضي ليس فقط لخلق قيمة للعمالء والنمو التنظيمي واالزدهار، 
ولكن عموًما لالقتصاد اليوم، وتبدأ جميع األعمال التجارية بفعل ريادة األعمال، ولكن الشركات الكبيـرة القائمة تمارس 
أيًضا ريادة األعمال إليجاد منتجات وخدمات مبتكرة جديدة في شكل منظمات ريادية أو “ريادة األعمال”، في حين أن العديد 

من األفراد يتابع “الريادية االجتماعية” من أجل الصالح العام. 

ويـرى )Siddiqui & Jan, 2019: 388( أن أهميتها مبنية على فكرتين أساسيتين هما صياغة وتنفيذ االستـراتيجية التي 
تتضمن أفكاًرا هي في الواقع أعمال ريادية، بما في ذلك اليقظة واإلبــداع والحكم، والبحث عن الفرص )املوضوع الرئيس 
فــي السلوكيات بشكل جــمــاعــي. فعن  لــــإلدارة االستـراتيجية( وينبغي النظر  لــلــريــادة( والــبــحــث عــن املــزايــا )املــوضــوع الــرئــيــس 
طريق الريادة االستـراتيجية، إذ يضمن مزيج فاعل من سلوكيات البحث عن الفرص )الريادية( والبحث عن املزايا )اإلدارة 
االستـراتيجية( زيادة الثـروة التنظيمية. إذ كالهما ال يكفيان، لكنهما يمكنهما أن يعمال معجزات ألي منظمة من حيث نموها 

وأرباحها وأدائها وغيـرها. 

أبعاد الريادة االستـراتيجية:  3	

 :)Kimuli, 2011: 13( لقد تم تحديد الريادة االستـراتيجية والتي تضمنت األبعاد اآلتية وفًقا لدراسة

الثقافة الريادية: لقد أوضح )Kimuli,  2011: 14( بأن الثقافة الريادية تمثل نظام من القيم املشتـركة أي )ما هو 	 
املهم( واملعتقدات )كيف تسيـر األمور( التي تشكل االستعدادات الهيكلية للمنظمة وأعضائها – وإجراءات إنتاج 
املعاييـر السلوكية )اكتمال طريقة العمل في املنظمة(.  ويـرى )Prasetyo, 2019: 238( بأنها عبارة عن طلب لتطويـر 

املهارات الريادية في القطاعات اإلبداعية والثقافية للمساهمة بشكل أكبـر في التنمية االقتصادية. 

القيادة الريادية: لقد أشار )Newman et al., 2018: 2( بأن القيادة الريادية أسلوب قيادة يؤثـر على التابعين 	 
بين  التي تنطوي على تحديد الفرص االستثمارية واستغاللها. فيما  التنظيمية  ويوجههم نحو تحقيق األهــداف 
)Cai et al., 2018: 2( بأنها تأثيـر وتوجيه أداء أعضاء املجموعة نحو تحقيق األهداف التنظيمية التي تنطوي على 

تمييـز واستغالل الفرص الريادية. 

التفكيـر الريادي: لقد أوضح )Kimuli,  2011: 14( بأن التفكيـر وفق املنظور الريادي يعد ظاهرة فردية وجماعية، 	 
القائمة على  املنظمات  في  والعاملين  للمديـرين  الفردية وكذلك  املشاريع  الــريــادي مهم ألصحاب  التفكيـر  أن  أي 
التفكيـر والذكاء والعمل بـروح املبادرة. واستخلص )Cui et al., 2019: 6( بأن التفكيـر الريادي هو طريقة التفكيـر 

أو القدرة على الحصول على الفرص الريادية في حالة عدم اليقين. 

اإلدارة االستـراتيجية للموارد: وهي نموذج لصنع القرارات للسياسات واملمارسات واإلجراءات املتعلقة باملوارد 	 
البشرية. وبين )Kawa & Anholcer, 2018: 31( ولها ميـزة تنافسية مستدامة إذا توافرت لها القيمة االستـراتيجية 

والندرة والتفرد.
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اإلنتـرنت  فيها كمشاريع  والـــريـــادة  املــشــاريــع  تطويـر  بها  يتم  الكيفية  أن  إلــى   )Alexander, 2004( دراســـة  أكـــدت  وقــد 
واالســتــفــادة مــن تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت، حيث أن عناصر النجاح للمنظمات تتشكل مــن خــالل العالقات مع 

العمالء من خالل استـراتيجية املعلومات وتطويـر الثقة بالعمالء للوصول إلى الريادة.

باستعراض اإلطــار املفاهيمي للدراسة والــدراســات السابقة يمكن القول أن إجمالي نتائج هذه البحوث والدراسات 
هي التي دعت إلى تناول موضوع هذه الدراسة ليكون امتدادا لهذه البحوث والدراسات، وأن هذه الدراسات واألبحاث هي 
التي حددت الفجوة البحثية واملتمثلة في إبـراز دور القيادة الرشيقة ودورهــا في تحقيق الريادة االستـراتيجية؛ وكذلك فإن 
ما يميـز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة تـركيـزها على شركة مصر للطيـران باعتبارها إحدى الصروح االقتصادية في 
الدولة والتي  تـركز على خدمة العميــل، وتـركز كذلك على تحقيق الكفاءة املهنية للموظفين من أجل خلق مستوي خدمة 

عمالء تناف�ضي.

مشكلة الدراسة
الريادة االستـراتيجية من املوضوعات الحديثة واملهمة في عاملنا املعاصر بسبب شدة املنافسة بين املؤسسات، وتشكل 
الريادة االستـراتيجية تحدًيا معاصًرا يواجه كل املؤسسات، وفي ظل املتغيـرات العاملية الجديدة وبيئات األعمال املعقدة 
واملتغيـرة فقد تحول الصراع في العالم من صراع أيدلوجي إلى صراع اقتصادي، مما تطلب املزيد من التـركيـز على الريادة 
البيئية  الديناميكيات  زيــادة  بسبب  املؤسسات  لكل  خاصة  أهمية  تحتل  االستـراتيجية  الــريــادة  وأصبحت  االستـراتيجية، 
بغض النظر عن عمر املؤسسة أو حجمها أو نشاطها، حيث تـركز الريادة االستـراتيجية في املقام األول على تحقيق حالة 
من التكامل بين املنظور االستـراتيجي ومنظور الريادة، حيث تساعد الريادة االستـراتيجية املؤسسات على االستجابة بشكل 

سليم إلى التغييـرات البيئية التي تواجهها. 

وعليه إذا كانت الريادة االستـراتيجية تهتم باقتناص الفرص في البيئة الخارجية إلنجاز األهداف؛ فإن القيادة الرشيقة 
تعتبـر أحد املتطلبات الجوهرية لتعضيد بقاء واستمرار املنظمات ونجاحها، حيث أنها تمنح املنظمة إطار عمل مرن يمكنها 

من التفوق والريادة.

الــريــادة االستـراتيجية فقد أصبحت  فــي مــجــال الطيـران لتحقيق  العاملة  الــشــركــات  الــشــرســة مــن  وفــي ظــل املنافسة 
الرشاقة التنظيمية بمثابة أسلوب عمل ومتطلب أسا�ضي لتـزويد املخططين بشتى األساليب املستقبلية لنقل الشركة من 
إطــارهــا املــا�ضــي والحاضر إلــى توقع صــورة املستقبل املمكن أو املــرغــوب فيه بدقة لتحقيق هــذا املستقبل واالســتــعــداد له 
وملتطلباته وتحدياته؛ وبالتالي لذا يمكن صياغة املشكلة البحثية في تساؤل مفاده: ما دور أبعاد القيادة الرشيقة في تحقيق 

الريادة االستـراتيجية بشركة مصر للطيـران؟

أهمية الدراسة 
في عاملنا  باعتبارها من املوضوعات الحديثة واملهمة  الــريــادة االستـراتيجية  تناول  أنها  في  العلمية  الــدراســة  تكمن أهمية 
 يواجه جميع املؤسسات على اختالف أنشطتها، وفي ظل املتغيـرات العاملية الجديدة وبيئات 

ً
 معاصرا

ً
املعاصر فهي تشكل تحديا

األعمال املعقدة واملتغيـرة، وبالتالي البد من تحقيق الريادة االستـراتيجية، وذلك في إطار السعي املتواصل للمؤسسات في ابتكار 
طرق وأساليب جديدة تسمح لها بالوصول إلى الريادة االستـراتيجية من خالل سلوكيات وممارسات القيادة الرشيقة. 

أهداف الدراسة
املوضوعية،  الصبـر،  الحكمة،  الــهــدوء،  الرشيقة)التواضع،  القيادة  أبــعــاد  فــي دراســـة عالقة  الرئيس  الــهــدف  يتمثل 

الثقة( وبين تحقيق الريادة االستـراتيجية، باإلضافة إلى بعض األهداف الفرعية، وهى:

التأصيل النظري ملتغيـرات الدراسة واملتمثلة في: )القيادة الرشيقة، الريادة االستـراتيجية(.1	 

دراسة عالقة االرتباط بين القيادة الرشيقة وبين أبعاد الريادة االستـراتيجية.2	 

التعرف على اتجاهات العاملين بشركة مصر للطيـران تجاه موضوع الدراسة.3	 
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فروض الدراسة
ال يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة والريادة االستـراتيجية بشركة مصر للطيـران.

وتم تقسيم الفرض الرئيس إلى ثالثة فروض فرعية، وهي:

من املتوقع أال يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة والثقافة الريادية بشركة مصر للطيـران.1	 

من املتوقع أال يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة والتفكيـر الريادي بشركة مصر للطيـران.2	 

من املتوقع أال يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة واإلدارة االستـراتيجية للموارد بشركة مصر للطيـران.3	 
 

 القيادة الرشيقة أبعاد 
 )املتغير املستقل(

 التواضع
 الهدوء
 الحكمة
 الصبر 

 املوضوعية
 الثقة

الريادة أبعاد 
 االستراتيجية
 )املتغير التابع(
 الثقافة الريادية
 التفكير الريادي

 للموارد االستراتيجيةاإلدارة 

شكل)1( متغيـرات الدراسة

منهج وأدوات الدراسة
يتم اتباع املنهج الوصفي التحليلي: حيث تم تحديد وتأصيل املفاهيم النظرية األساسية املرتبطة بموضوع الدراسة، 
وذلك باالستعانة بمختلف املراجع، والدوريات، واملصادر العلمية املختلفة، واستخالص األفكار منها، والرجوع إلى الدراسات 
السابقة، باإلضافة إلى إجراء دراسة ميدانية على عينة عشوائية بسيطة من العاملين بشركة مصر للطيـران، وعرضها في 
واختبار فروضها  البعض،  ببعضها  الــدراســة وعالقاتها  متغيـرات  تجاه  العاملين  اتجاهات  بما يسهل معرفة  رقمية  صــورة 
التي تعكس  نتائجها، وقــد تمثلت األداة الرئيسية للبحث في استمارة استقصاء تضمنت بعض املحاور  وتحليل ومناقشة 

متغيـرات الدراسة.

الدراسة امليدانية واختبار الفروض
مجتمع وعينة الدراسة امليدانية

تأسست مصر للطيـران القابضة في مايو 1932 ، وبذلك كانت شركة الطيـران السابعة على مستوى العالم، وفي شهر 
يوليو 2002 ، تغيـر الهيكل القانوني ملصر للطيـران وتحولت إلى شركة قابضة مع 8 شركات فرعية : 

مصر للطيـران للخطوط الجوية.1	 

مصر للطيـران لألسواق الحرة .2	 

مصر للطيـران للصيانة واألعمال الفنية.3	 

مصر للطيـران الخدمات األرضية.4	 

مصر للطيـران للخدمات الجوية.5	 

مصر للطيـران الخدمات الطبية.6	 

مصر للطيـران للصناعات املكملة.7	 

مصر للطيـران للشحن8	 

أولوياتهـا هي السالمة والسعي  أهــم  الجوي ، ومــن  النقل  في خدمة صناعة  تكميلية   
ً
الثمانية أدوارا الشركات  وتلعب 

لتحقيق التميـز في العمليات، وتطبيق أعلى معاييـر السالمة املعتـرف بها دوليا، ولتأمين وضع مصر للطيـران في األســواق 
 للمعاييـر املعتـرف بها دوليا. ويشمل ذلك الحصول والحفاظ على 

ً
العاملية ، تسعى الشركة جاهدة لكى تؤدى عملياتها طبقا

الشهادات من قبل الهيئات الدولية مثل : مراجعة معاييـر السالمة التشغيلية بمعرفة األياتا 	)IOSA(  مراجعة السالمة 
التشغيلية في مجموعة بمعرفة هيئة سالمة الطيـران االوروبي 	 )EASA(  ومنظمة األيـزو الدولية للتوحيد القيا�ضي واتحاد 

  .ISAGOالنقل الجوي الدولي ملراجعة الحسابات
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وفي 11 يوليو 2008 ، أصبحت مصر للطيـران رسمًيا العضو الحادي والعشرين في تحالف ستار “Star Alliance”. وتعتبـر 
مصر للطيـران هي الشركة الوطنية حاملة العلم وسوف تسهم في تعزيـز شبكة التحالف في جميع أنحاء أفريقيا والشرق األوسط.

ونظًرا لكبـر حجم املجتمع نسبًيا وتماثل خصائـصه فتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من العاملين بجميع شركات 
مصر للطيـران القابضة، وتم تحديد حجم العينة باستخدام املعادلة التالية )شكري،1997(:

الخطأ املسموح به = الدرجة املعيارية  × 
ق)1	 ق(

حجم العينة )ن(

 حيث:
ن = حجم العينة.	 
ق = نسبة وجود الظواهر محل الدراسة في العينة، وقد اعتبـرها الباحث )%50(.	 
نسبة الخطأ املسموح به = قدرها الباحث في حدود )+، 	 %10(.	 
الدرجة املعيارية = وهي املقابلة ملعامل الثقة )%90(= 2.	 

100مفردة،  مثلة ملجتمع الدراسة: ن = 
ُ
وبتطبيق هذه املعادلة في ضوء االفتـراضات السابقة يكون حجم العينة امل

وقد أمكن الحصول على 92 استمارة قابلة للتحليل اإلحصائي.

تصميم قائمة االستقصاء
اتجاهات  العبارات تقيس  االتــجــاه تضمنت مجموعة من  تم تصميم قائمة استقصاء على مقياس ليكرت خما�ضي 

أفراد العينة تجاه متغيـرات الدراسة، وتكونت من عدة مقاييس لقياس آراء واتجاهات العينة تجاه متغيـرات الدراسة. 

أساليب املعالجة اإلحصائية
تم استخدام الحاسب اآللــي على حــزم البـرامج اإلحصائية SPSS Ver.22، وذلــك لتحليل البيانات التي تم الحصول 
عليها من خالل قائمة االستقصاء، باستخدام معامل »كرونباخ ألفا« لقياس الثبات، واملتوسطات لقياس اتجاهات العينة، 

ومعامل ارتباط كندال لقياس قوة واتجاه االرتباط. 

قياس ثبات استمارة االستقصاء باستخدام »معامل كرونباخ ألفا«
ال توجد قيمة ثابتة يمكن االعتماد عليها في قياس الثبات، إال أنه يعتمد قبول القيمة 
حــســب تــوطــن الــظــاهــرة فــي املجتمع وعـــدد الــعــبــارات الــتــي تقيس الــظــاهــرة، ويــوضــح الــجــدول 
رقــــم)1( مــعــامــالت الــثــبــات، وهــي تعكس ثــبــات مرتفع ألداة الــقــيــاس ويطمئن إلــى ثــبــات قائمة 

االستقصاء وبدرجة متوسطة.  

اختبار فروض الدراسة:

الفرض الرئيس: 
من املتوقع أال يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة وتحقيق الريادة االستـراتيجية بشركة مصر للطيـران.

وتم تقسيم الفرض الرئيس إلى ثالثة فروض فرعية يتم اختبارها كما يلي:  

اختبار الفرض الفرعي األول: 1	

من املتوقع أال يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة والثقافة الريادية 
بشركة مصر للطيـران.

معامل االرتباط:أ	 
بالنظر في الجدول رقم )2( يتضح وجود ارتباط جوهري إيجابي عند مستوى 
الــريــاديــة  الثقافة  وبــيــن تدعيم  الرشيقة  الــقــيــادة  تــوفــر ســمــات  بين   0.01 معنوية 
زاد تدعيم  الرشيقة  القيادة  كلما زادت ممارسات  للطيـران؛ حيث  بشركة مصر 

الثقافة الريادية. 

جدول رقم )1( 
معامالت الثبات ملتغيـرات 

الدراسة

معامل αاملتغيـر
0.771القيادة الرشيقة 

0.813الريادة االستـراتيجية

جدول رقم )2( 
مصفوفة االرتباط للفرض الفرعي األول

املتغيـر 
املستقل

معامل ارتباط 
كندال

املتغيـر املعنوية
التابع 

القيادة 
الثقافة 0.000)**(0.659الرشيقة

الريادية
 عند مستوى معنوية 0.01

ً
  ** دال إحصائيا
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تحليل التباين »ANOVA Test« :ب	 

بالنظر في جدول تحليل التباين رقم )3( يتضح وجود عالقة انحدارية 
طردية بين القيادة الرشيقة والثقافة الريادية بشركة مصر للطيـران، حيث 
 عند مستوى 

ً
كانت قيمة اختبار »ف«  52.336، وهــى قيمة دالــة إحصائيا

معنوية 0.01 وتدل على جوهرية العالقة بين املتغيـرين. 

معامل التحديد:ج	 

يبين الجدول رقم )4( أن معامل التحديد R2 = 0.813. ، وهو يعنى 
أن سلوكيات وممارسات القيادة الرشيقة تفسر الثقافة الريادية بشركة 
متغيـرات  فتفسرها  الــبــاقــيــة  النسبة  أمـــا   ،%81.3 بنسبة  للطيـران  مــصــر 
أخــرى لــم تدخل فــي العالقة االنــحــداريــة بــاإلضــافــة إلــى األخــطــاء العشوائية 

الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغيـرها . 

مما سبق يتضح عدم صحة الفرض الفرعي األول، وقبول الفرض البديل، أي أن: 

يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة والثقافة الريادية بشركة مصر للطيـران.

اختبار الفرض الفرعي الثاني: 2	

من املتوقع أال يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة والتفكيـر الريادي بشركة مصر للطيـران.

معامل االرتباط:أ	 

بالنظر في الجدول رقم )5( يتضح وجود ارتباط جوهري إيجابي عند مستوى 
الــريــادي  الــرشــيــقــة وبــيــن تنمية التفكيـر  الــقــيــادة  تــوفــر ســمــات  بــيــن   0.01 معنوية 
تنمية  زاد  الرشيقة  الــقــيــادة  مــمــارســات  زادت  كلما  للطيـران؛ حيث  بشركة مصر 

قدرات التفكيـر الريادي. 

تحليل التباين »ANOVA Test« :ب	 

النظر في جدول تحليل التباين رقم )6( يتضح وجود عالقة انحدارية 
طــرديــة بــيــن الــقــيــادة الــرشــيــقــة والتفكيـر الـــريـــادي بــشــركــة مــصــر للطيـران، 
 عند 

ً
حــيــث كــانــت قيمة اخــتــبــار »ف«  10.201، وهـــى قيمة دالـــة إحــصــائــيــا

مستوى معنوية 0.01 وتدل على جوهرية العالقة بين املتغيـرين. 

معامل التحديد:ج	 

R2 = 0.897، وهــو يعنى  الــجــدول رقــم )7( أن معامل التحديد  يبين 
أن سلوكيات وممارسات القيادة الرشيقة تفسر التفكيـر الريادي بشركة 
متغيـرات  فتفسرها  الــبــاقــيــة  النسبة  أمـــا   ،%89.7 بنسبة  للطيـران  مــصــر 
أخـــرى لــم تــدخــل فــي العالقة االنــحــداريــة بــاإلضــافــة إلــى األخــطــاء العشوائية 

الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغيـرها . 

مما سبق يتضح عدم صحة الفرض الفرعي الثاني، وقبول الفرض 
البديل، أي أن: 

يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة والتفكيـر الريادي بشركة مصر للطيـران.

اختبار الفرض الفرعي الثالث: 3	

من املتوقع أال يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة واإلدارة االستـراتيجية للموارد بشركة مصر للطيـران.

جدول رقم )5( 
مصفوفة االرتباط للفرض الفرعي الثاني

املتغيـر 
املستقل

معامل ارتباط 
كندال

املتغيـر املعنوية
التابع 

القيادة 
التفكيـر 0.000)**(0.514الرشيقة

الريادي
 عند مستوى معنوية 0.01

ً
  ** دال إحصائيا

جدول رقم )3( 
تحليل التباين للفرض الفرعي األول 

مجموع البيان
املربعات 

متوسط 
اختبار “ ف “ املربعات 

املعنويةقيمة “ف”168.17824.025االنحدار 
0.000 )**(38.5610.45952.336الخطأ

 عند مستوى معنوية 0.01
ً
** دال إحصائيا

جدول رقم )6( 
تحليل التباين للفرض الفرعي الثاني 

مجموع البيان
املربعات 

متوسط 
اختبار “ ف “ املربعات 

املعنويةقيمة “ف”86.54614.424االنحدار 
0.000 )**(120.1941.41410.201الخطأ

 عند مستوى معنوية 0.01
ً
** دال إحصائيا

جدول رقم )4( 
معامل تحديد الفرض الفرعي األول

الخطأ املعياريR2Rالبيان
0.8130.9020.67754معامل التحديد

جدول رقم )7( 
معامل تحديد الفرض الفرعي الثاني

الخطأ املعياريR2Rالبيان
0.8970.9471.18913معامل التحديد
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معامل االرتباط:أ	 

بــالــنــظــر فـــي الـــجـــدول رقـــم )8( يــتــضــح وجــــود ارتـــبـــاط جـــوهـــري إيــجــابــي 
عند مستوى معنوية 0.01 بين توفر سمات القيادة الرشيقة وبين اإلدارة 
االستـراتيجية للموارد بشركة مصر للطيـران؛ حيث كلما زادت ممارسات 

القيادة الرشيقة زادت كفاءة اإلدارة االستـراتيجية للموارد. 

تحليل التباين »ANOVA Test«ب	 

بالنظر في جدول تحليل التباين رقم )9( يتضح وجود عالقة انحدارية 
بــشــركــة مصر  لــلــمــوارد  الــرشــيــقــة واإلدارة االستـراتيجية  الــقــيــادة  بــيــن  طــرديــة 
للطيـران، حيث كانت قيمة اختبار »ف«  13.885، وهى قيمة دالة إحصائًيا 

عند مستوى معنوية 0.01 وتدل على وجوهرية العالقة بين املتغيـرين. 

معامل التحديدج	 

يبين الجدول رقم )10( أن معامل التحديد R2 = 0.964، وهو يعنى أن 
سلوكيات وممارسات القيادة الرشيقة تفسر اإلدارة االستـراتيجية للموارد 
بشركة مصر للطيـران بنسبة 96.4%، أما النسبة الباقية فتفسرها متغيـرات 
أخـــرى لــم تــدخــل فــي الــعــالقــة االنــحــداريــة بــاإلضــافــة إلـــى األخـــطـــاء العشوائية 

الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغيـرها . 

مما سبق يتضح عدم صحة الفرض الفرعي الثالث، وقبول الفرض 
البديل، أي أن: 

يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة واإلدارة االستـراتيجية للموارد بشركة مصر للطيـران.

وكـــذلـــك يـــكـــون قـــد تـــم إثـــبـــات عــدم 
صــحــة الـــفـــرض الــرئــيــس وقـــبـــول الــفــرض 

البديل، حيث:

القيادة  بين  ارتــبــاط معنوي  يــوجــد 
االستـراتيجية  الــريــادة  وتحقيق  الرشيقة 

بشركة مصر للطيـران.

تحليل ومناقشة نتائج الدراسة
تــحــلــيــل نـــتـــائـــج عــــبــــارات الـــقـــيـــادة  1	

الرشيقة

بتحليل الــجــدول رقــم )11( والــذي 
يبين املتوسطات، نجد أن اتجاهات عينة 
الــبــحــث ـكـــان املـــوافـــقـــة وبــــدرجــــة مــرتــفــعــة 
املتوسطات  كــانــت  الــعــبــارات، حيث  لكل 
ــبــــارات أعـــلـــى مــن  ــعــ املـــرجـــحـــة فــــي أغـــلـــب الــ
املتوسط العام )3 درجــات(، ويعنى ذلك 
أن لــــدى الــعــيــنــة بــصــفــة عــامــة اتــجــاهــات 
ــلــــوكــــيــــات ومــــمــــارســــات  إيــــجــــابــــيــــة نــــحــــو ســ
القيادات بشركة  لــدي  الرشيقة  القيادة 

مصر للطيـران.

جدول رقم )8( 
مصفوفة االرتباط للفرض الفرعي الثالث

املتغيـر 
املستقل

معامل ارتباط 
املتغيـر التابع املعنويةكندال

القيادة 
اإلدارة االستـراتيجية 0.000)**(0.480الرشيقة

للموارد
 عند مستوى معنوية 0.01

ً
  ** دال إحصائيا

جدول رقم )9( 
تحليل التباين للفرض الفرعي الثالث 

مجموع البيان
املربعات 

متوسط 
اختبار “ ف “ املربعات 

املعنويةقيمة “ف”92.34418.469االنحدار 
0.000 )**(114.3951.33013.885الخطأ

 عند مستوى معنوية 0.01
ً
** دال إحصائيا

جدول رقم )10( 
معامل تحديد الفرض الفرعي الثالث

الخطأ املعياريR2Rالبيان
0.9640.9821.15333معامل التحديد

جدول رقم )11( 
تحليل نتائج الدراسة امليدانية ملتغيـر القيادة الرشيقة

املتوسطالعبارةم
3.8261تستطيع مقابلة املسؤول بدون تـردد أو تحفظ وقت ما شئت. 1
3.6413يـراعي املسؤول الزمان واملكان في توصيل توجيهاته لك. 2
3.7609يشاركك مسؤولك مناسباتك االجتماعية بصورة متواصلة ومرضية لك. 3
3.8804يعالج املسؤول مشاكل العمل بطريقة متـزنة وعقالنية. 4
4.0109يخفي مسؤولك ردات الفعل السلبية في معالجة املشاكل. 5
4.2174يخفي مسؤولك الحساسية الشخصية في عالقته باملوظفين. 6
2.4891يعتبـر مسؤولك مستمًعا جيًدا لآلخرين. 7
3.4348يعطي املسؤول فرص عديدة للموظفين كي يتجاوز خطأه. 8
3.5543يمنح املسؤول الوقت الكافي للموظف للتعبيـر عن نفسه. 9

3.7500يفصل املديـر القضايا الشخصية عن قضايا العمل بشكل واضح. 10
3.5326يسهم املسؤول في تعزيـز املوظف املجتهد في عمله بين زمالئه. 11
3.6087يفرق املسؤول بين املوظف املجتهد وغيـر املجتهد لحظة التقييم النهائي. 12
3.8743يحاسب املسؤول املرؤوسين بمقدار الصالحيات املمنوحة لهم. 13
3.4348يتسم أسلوب املسؤول في مخاطبته للموظفين بالهدوء والوضوح. 14
3.5652يتميـز خطاب املسؤول بالحجة القوية في معامالته مع املوظفين. 15
3.5870يقف املسؤول على مسافة واحدة في عالقته الرسمية وغيـر الرسمية مع املرؤوسين. 16
3.8696يشكل لك املسؤول قدوة حسنة في سلوكه املتميـز مع املرؤوسين. 17
3.0761كفاءة مسؤولك تؤهله التخاذ قرارات حكيمة في العمل. 18
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تــحــلــيــل نـــتـــائـــج عــــبــــارات الـــقـــيـــادة  2	
الرشيقة

ــــذي  ــــم 12 والــ ــــدول رقــ ــجـ ــ بــتــحــلــيــل الـ
يبين املتوسطات، نجد أن اتجاهات عينة 
ــــة مــرتــفــعــة  ــــدرجـ الـــبـــحـــث ـكــــان املــــوافــــقــــة وبـ
ــبـــارات، حــيــث ـكـانــت املــتــوســطــات  لــكــل الـــعـ
ــــارات أعــــلــــى مــن  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــي أغــــلــــب الـ املــــرجــــحــــة فـ
ــــات(، ويــعــنــى ذلــك  املــتــوســط الــعــام )3 درجـ
ــامـــة اتـــجـــاهـــات  ــــدى الــعــيــنــة بــصــفــة عـ أن لـ
الريادة  أبعاد  إيجابية نحو توفر مقومات 

االستـراتيجية بشركة مصر للطيـران.

حدود الدراسة
الحدود املوضوعية: اعتمدت 	 

ــــة عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  الـــــــدراســـ
األبعاد، كما يلي: 

أبــــــــــعــــــــــاد الـــــــــقـــــــــيـــــــــادة الــــــرشــــــيــــــقــــــة: 	 
)الــــتــــواضــــع، الـــــهـــــدوء، الــحــكــمــة، 
 
ً
الصبـر، املوضوعية، الثقة( وفقا

.)Ljungblom, 2012(ملقياس

أبــــعــــاد الـــــريـــــادة االســـتـــــــراتـــيـــجـــيـــة: 	 
.)Kimuli, 2011( وفًقا لدراسة )الثقافة الريادية، التفكيـر الريادي، اإلدارة االستـراتيجية للموارد(

الحدود املكانية: تمثل مجتمع الدراسة امليدانية في بعض العاملين بشركة مصر للطيـران، وذلك ملعرفة آرائهم 	 
واتجاهاتهم حول موضوع الدراسة.

الحدود الزمنية: تمت الدراسة امليدانية خالل شهر أغسطس 2021.	 

النتائج والتوصيات
ملخص النتائج

تمثل القيادة الرشيقة السلوكيات التي تضيف أو تخلق قيمة وتحقق قيمة وتخفض مستويات الهدر ذو العالقة 	 
إلــى معرفة دوافــع فريق عمله وأصــحــاب املصلحة  القائد الرشيق  باألفكار والعالقات غيـر املنتجة، حيث يسعى 
ومعرفة األشياء التي تحفزهم وبعدها يقوم بعمل موائمة ملهام وأنشطة العمل بما يتناسب مع دوافع ومحفزات 

فريق عمله. 

الريادة االستـراتيجية من املوضوعات الحديثة واملهمة في عاملنا املعاصر بسبب شدة املنافسة بين املؤسسات، 	 
وتشكل الريادة االستـراتيجية تحدًيا معاصًرا يواجه كل املؤسسات، وفي ظل املتغيـرات العاملية الجديدة وبيئات 
األعمال املعقدة واملتغيـرة فقد تحول الصراع في العالم من صراع أيدلوجي إلى صراع اقتصادي، مما تطلب املزيد 

من التـركيـز على الريادة االستـراتيجية. 

إذا كانت الريادة االستـراتيجية تهتم باقتناص الفرص في البيئة الخارجية إلنجاز األهداف؛ فإن القيادة الرشيقة 	 
تعتبـر أحد املتطلبات الجوهرية لتعضيد بقاء واستمرار املنظمات ونجاحها، حيث أنها تمنح املنظمة إطار عمل 

مرن يمكنها من التفوق والريادة.

يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة وتحقيق الريادة االستـراتيجية بشركة مصر للطيـران.	 

يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة والثقافة الريادية بشركة مصر للطيـران.	 

جدول رقم )12( 
تحليل نتائج الدراسة امليدانية ملتغيـر القيادة الرشيقة

املتوسطالعبارةم
فــي تحقيق 1 الــســائــدة الســتــثــمــارهــا  التنظيمية  الــثــقــافــة  الــشــركــة بتعضيد  تــهــتــم 

الريادة االستـراتيجية. 
3.5870

3.6630االبتكار واإلبداع من االستـراتيجيات األساسية للشركة.2

3.8370املبادرة وتحمل املخاطر يعتبـر من ممارسات الشركة.3
4.0435تشجع اإلدارة العاملين على التعبيـر عن أفكارهم وآرائهم .4
4.1087القيم واملعتقدات التي تحكم الشركة تـركز على الريادة بشكل أسا�ضي.5
3.4674هناك مؤشرات ملدى تلبية رغبات وتطلعات العمالء تـراجع باستمرار.6
3.6087تتوافر القياسات الالزمة لبيان مدى تأثيـر الشركة في املجتمع والبيئة.7
3.2826تسعى الشركة لتحقيق الريادة االستـراتيجية من خالل إتاحة فرص التعلم للعاملين.8
الــقــرارات االستـراتيجية 9 فــي صنع  السابقة  الــقــرارات االستـراتيجية  مــن  يتم االســتــفــادة 

الحالية للشركة.
3.6957

تطبق الشركة االستـراتيجيات األساسية لتطويـر وتحسين األداء في جميع مجاالت 10
عمل الشركة.

3.9239

3.7609تعمل الشركة على االستثمار األمثل للموارد املتاحة لتحقيق مفهوم الريادة االستـراتيجية.11
3.4565تسعى الشركة إلى اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها خفض الفاقد إلى أقل قدر ممكن.12
3.3152يتم مراقبة العمليات وطرق التشغيل لضمان تحقيق معدالت أداء عالية.13
3.5326يتم التأكد من تحقيق التطويـر املستمر لعمليات الشركة لتحقيق الريادة االستـراتيجية.14
4.1739توفر املوارد املادية والبشرية الالزمة لزيادة قدرة الشركة على تحقيق الريادة االستـراتيجية.15
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يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة والتفكيـر الريادي بشركة مصر للطيـران.	 

يوجد ارتباط معنوي بين القيادة الرشيقة واإلدارة االستـراتيجية للموارد بشركة مصر للطيـران.	 

الــعــبــارات، حيث كانت املتوسطات املرجحة في أغلب 	  اتجاهات عينة البحث كــان املوافقة وبــدرجــة مرتفعة لكل 
العبارات أعلى من املتوسط العام )3 درجـــات(، ويعني ذلــك أن لــدى العينة بصفة عامة اتجاهات إيجابية نحو 

سلوكيات وممارسات القيادة الرشيقة لدي القيادات بالشركة .

الــعــبــارات، حيث كانت املتوسطات املرجحة في أغلب 	  اتجاهات عينة البحث كــان املوافقة وبــدرجــة مرتفعة لكل 
العبارات أعلى من املتوسط العام )3 درجات(، ويعني ذلك أن لدى العينة بصفة عامة اتجاهات إيجابية نحو توفر 

مقومات أبعاد الريادة االستـراتيجية بشركة مصر للطيـران. 

التوصيات:
ــادة االهــتــمــام والــتــوســع فــي اســتــخــدام أدوات وألــيــات 	  ضــــرورة تــدعــيــم ســلــوكــيــات ومــمــارســات الــقــيــادة الــرشــيــقــة وزيــ

الرشاقة املؤسسية في جميع قطاعات الشركة.

تــوجــه ريــــادي للشركة تعتمد عــلــى مــبــادئ 	  لــرؤيــة مستقبلية ذات  بــشــركــة مــصــر للطيـران  الــقــيــادات  ضــــرورة تبني 
الرشاقة املؤسسية، وذلك بالتحليل االستـراتيجي الستكشاف الفرص املستقبلية والتهديدات املتوقعة، مع تحليل 
الــريــادة  الــقــوة وتدعيمها ونــقــاط الضعف للتغلب عليها؛ بما يمكنها مــن تحقيق  نتائج أداءهـــا للتعرف على نقاط 

االستـراتيجية.

وضـــع منهج علمي وعــمــلــي مبتكر والــتــأســيــس ملــرحــلــة مستقبلية فــي الــعــمــل املــؤســ�ضــي تــقــوم عــلــى الــتــوظــيــف األمــثــل 	 
للتقنيات املتقدمة والطاقات البشرية، بما يمكنها من تحقيق الرشاقة املؤسسية لتعزيـز تنافسية الشركة وريادتها 

العاملية.

استخدام الشركة أساليب كمية ونوعية واللجوء إلى األرقام واإلحصاءات لوضع صورة واضحة ملستقبل الشركة 	 
ضمن منهجية علمية وعملية تعمل على تبني املنهجيات املناسبة لبيئة عملها لتحقيق الريادة االستـراتيجية.

ضرورة التوجه بالرشاقة املؤسسية لتكون ثقافة ريادية موجهه استـراتيجيا لدعم لالبتكار واإلبداع وروح املبادرة 	 
واملخاطرة املحسوبة باعتبارها من االستـراتيجيات األساسية لتحقيق الريادة االستـراتيجية للشركة.
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 ABSTRACT

In light of the fierce competition from companies operating in the field of aviation to achieve strategic 
leadership, organizational agility has become a working method and a basic requirement to provide 
planners with various future methods to move the company from its past and present framework to 
accurately anticipate the image of the possible or desired future to achieve this future and prepare for it, its 
requirements and challenges. Agile leadership is considered one of the essential requirements to support 
the survival, continuity and success of organizations, as it gives the organization a flexible framework that 
enables it to excel and lead.

The problem of the study can be formulated in the question: What is the role of the dimensions of agile 
leadership in achieving strategic leadership in EgyptAir?

The main objective is to study the relationship of the dimensions of agile leadership )humility, 
calmness, wisdom, patience, objectivity, trust( and the dimensions of strategic leadership )entrepreneurial 
culture, entrepreneurial thinking, and strategic management of resources(.

The analytical descriptive approach was followed: where the basic theoretical concepts related to the 
subject of the study were identified and rooted, using various references, periodicals, and various scientific 
sources, extracting ideas from them, and referring to previous studies. study variables.

The study reached some results, the most important of which are:
	 There is a moral link between agile leadership and consolidating the pioneering culture in EgyptAir.
	 There is a significant correlation between agile leadership and the development of entrepreneurial 

thinking capabilities in EgyptAir.
	 There is a significant correlation between agile leadership and the efficiency of strategic resource 

management in EgyptAir.
	 The sample has, in general, positive attitudes towards the behaviors and practices of agile leader	

ship among the company’s leaders.
	 The sample has, in general, positive trends towards the availability of the elements of the dimen	

sions of strategic leadership in EgyptAir. 

The study recommended some recommendations, the most important of which are:
	 The necessity of supporting agile leadership behaviors and practices, increasing interest and ex	

panding the use of institutional agility tools and mechanisms in all company sectors.
	 The necessity for the leaders of EgyptAir to adopt a future vision with a pioneering direction for the 

company based on the principles of institutional agility; To enable it to achieve strategic leadership.

Keywords: Agile Leadership, Strategic Leadership, Entrepreneurial Culture, Entrepreneurial Thinking, 
Strategic Resources Management, EgyptAir.


