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 الملّخص
إّن تنمية ادلهارات القيادية باتت ضرورة من أجل تكوين اسًتاتيجية ريادية لتحقيق التنافس يف البيئات ادلعقدة وضمان النجاح يف  

األعمال االقتصادية والتجارية. ويعزز  القادة الناجحون قدرات أتباعهم يف سبيل ربقيق أىداف اجملموعة اليت يديروهنا. من جانب آخر 
غيَت ادلفاىيم ادلتعلقة بالتسويق، تغَتت تبعًا لذلك رؤى ادلؤسسات إزاء العمالء وادلستهلكُت من أجل خلق عالقات وبعد تطوير وت

مستدامة، وأصبحت األسواق التنافسية احلالية تتطلب صناعات وخدمات بإمكاهنا التغلب على التحديات اليت تواجهها ىذه ادلؤسسات 
اليف باىضة. بعد مراجعة الدراسات السابقة وخلفية البحث تبُت وجود شح يف الدراسات حول وأن تقدم خدماهتا ومنتجاهتا دون تك

ىذا ادلوضوع السيما عندما يكون الدور الوسيط يف الدراسات ىو موضوع القيادة الريادية. إّن الدراسة احلالية من حيث اذلدف والغاية 
مسَتنوف، أظهرت -ترابطية. يف ربليل بيانات اختبار كودلوغوروف -صفيةىي دراسة توظيفية ومن حيث الطبيعة وادلنهج ىي دراسة و 

Smart Plsالنتائج بأّن توزيع البيانات مل يكن طبيعياً، وعلى ىذا األساس، مت استخدام تقنية 
لتحليل البيانات ودراستها. وقد جلأنا  1

( للتوفيق وتقييم صدق ظلاذج ادلعادالت اذليكلية اليت تغطي ثالثة أقسام وىي: مالئمة ظلاذج القياس، PLSإىل أسلوب يب ال اس )
ا ومالئمة ظلوذج اذليكل ومالئمة النموذج الكلي. دلت النتائج على أّن النموذج ادلفهومي يتمتع بنسبة مناسبة من ادلالئمة اإلحصائية. كم

، وقد مت التأكد من صحتها مجيعاً. وأظهرت النتائج Tمعامل احلركة ومقدار إحصاء  ومن أجل دراسة فرضيات البحث استخدمنا
استخدام القيادة الرشيقة تتطلب تواصالً مع العمالء وادلستهلكُت، ومن جانب آخر فإّن وجود قيادة دبعنويات ريادية من شأهنا التأث َت أن ّ

 ء مع ادلستهلكُت.ويف النهاية خلق تواصل بّنا احلديث للمؤسسة،يف النظام 
 .إدارة التواصل مع العمالء، الريادية، القيادة الرشيقةالقيادة  :رئیسةالكلمات ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
* rezaaghamoosa@yahoo.com                                                                                                     الكاتب ادلسؤول     
1. Partial Least Squares 
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 المقدمة.۱
بعد انقضاء عصر االقتصاد التقليدي وظهور التنافس يف أبعاد جديدة من االقتصاد، أصبحت ادلؤسسات تنظر إىل ادلستهلك 

وأصبح ادلستهلك  من خالل خلق القيم واإلبداعات اليت تنتجها ادلؤسسة، باعتباره الشخص الذي ينبغي التأثَت على سلوكو
(. يكمن ربديد سر بقاء الشركات يف ۱۳۹۷: )شهرستانی و زمالؤه لكافة نشاطات ادلؤسسات وأعماذلا ىو الركن الرئيس

: ومتغَتة )سبزئی و زمالؤهتكييف منتجاهتا مع احتياجات ادلستهلكُت والتفاعل بنشاط مع التغيَتات يف بيئة ديناميكية 
، وعلى ىذا األساس، فالبّد للمؤسسات أن تكون ذلا معرفة جيدة من ادلستهلكُت، ولن تتحقق ىذه ادلعرفة إال من (۱۳۹۳

خالل بناء عالقات مؤثرة وىادفة مع ىؤالء ادلستهلكُت والعمالء. إّن أحد الوسائل واألدوات للتواصل مع العمالء وخلق 
إّن قدرة (. ۲1۱۲: 2)آموک و زمالؤه 1ىادفة، ىو االىتمام اجليد دبوضوع إدارة التواصل مع ادلستهلكُت عالقة متقاربة و 

احلفاظ على ادلستهلكُت من جانب ادلؤسسات غلب أن تكون بطريقة يتم فيها عرض اخلدمات والسلع اليت ذبلب رضا 
)شاکری مشسی و  ىذا ادلنتج الذي تقدمو تلك ادلؤسسةادلستهلكُت وكذلك زبلق لديهم رغبة يف العودة مرة أخرى إىل شراء 

(. تعٍت إدارة التواصل مع العمالء، إقامة عالقة مع العميل وجذبو وإبقائو سللصاً للمؤسسة لتحقيق أرباح مناسبة ۱۳۹۴براتی، 
وقت سابق أكثر (. تتمتع ادلنظمات اليت تتفهم يف ۱۳۹۳: من خالل تقنيات ادلعلومات واالتصاالت )جليل پور و برياجی

أعلية يف زيادة اإليرادات واإلنتاجية ورضا العمالء بشكل كبَت على منافسيها الذين تأخروا يف فهم  CRMمن غَتىا قيمة 
إّن رضا ادلستهلكُت من شأنو أن ؼللق عالقات بعيدة األمد (؛ ۱۳۸۸. )مؤسبنی و جعفری، CRMىذه القيمة لـ 

إّن اذلدف من إدارة التواصل مع (. ۲1۱۶: 3)دورسان و کابر الشركة وأعماذلاومرحبة،كما يزيد من نسبة صلاح خدمات 
)دىدشتی و العمالء ىو ربسُت تبادل العمالء مع ادلنظمات وىو أمر يؤدي إىل رضا العمالء ووالئهم للمنظمة أو ادلؤسسة 

تمرارية حصرا، وإظلا تفكر كذلك بقيادة فی ىذا الفضاء ادلزدحم ال تفكر الكثَت من الشركات يف البقاء واالس (.۲1۱1زمالؤه،
إىل توفَت ما يريده العميل. يف الواقع،  تسعى الصناعة الرشيقة (.۲: ص ۱۳۹۹السوق والتحكم فيو )موسوی و زمالؤه،

لنظام اإلدارة ىذا على التخلص من أي نشاط يستهلك ادلوارد ويزيد التكاليف، دون إضافة قيمة إىل  الًتكيز الرئيس ينصبّ 
، بداًل من أن تصرف ذباه اإلدارة بشكل حصري ءرادلد(. إّن الكثَت من نشاطات ا۲1۱۷: 4العميل )بالکمور و کابالن

على  الرشيقة صناعةلتعمل بيئة ا (.۱۳۹۳ :اعيلتنفق على التكاليف اليت ؽلكن االستغناء عنها.)طهماسبی و زلمد امس
يعد التفكَت الرشيق ىو أحد (. ۱۳۹۶: زمانی تدفق قيمة الشركة )زارع و بورتؤثر على تكاليف ربسُت أداء الشركة و 

االذباىات العاملة يف زيادة اإلنتاج والفاعلية وخلق القيمة ادلستمرة، وتقليل التكاليف واخلسائر، وىو أحد أكثر أنظمة 
التخطيط والتحكم تقدماً، وبسبب طبيعتو الشمولية وتأثَته على مجيع التخطيطات اإلدارية اجلامعة، يعد االذباه ادلتصدر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Customer Relation Management 

2. Amoako&etal 

3. Dursun&Caber 

4. Blackmore&Kapplan 
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. يف العديد من األسواق التنافسية، تستثمر الشركات بشكل كبَت يف (1:۲1۱۳)فولرتون و زمالؤهاإلنتاجية ادلثلى لالنظمة
يف الوقت احلايل، تًتاوح معدالت دوران العمالء يف البلدان  (.۲1۱۴، 2شان )خداکرمی و رلال إدارة التواصل مع العمالء. 

أضعاف تكلفة  ۱1إىل  ۵لفة احلصول على العميل يف العديد من ادلؤسسات من يف ادلائة، وتبلغ تك ۴1إىل  ۲1ادلتقدمة من 
 -وحده-(؛ولكن يف العصر احلايل، ال يؤدي رلرد وجود عالقة مع العميل ۲1۱۷، 3االحتفاظ بعميل قدًن   )ىيون و برودو

الرائدة اإلنتاج اخلايل من اذلدر   نتاجاعتمدت العديد من شركات اإلذلذا ، يف كيان الشركة أو ادلؤسسة إىل النمو والتعزيز
(. ويف الوقت الراىن يتم استخدام اإلنتاج اخلايل من اذلدر ۱۳۹۴كاسًتاتيجية لزيادة قدرهتا التنافسية العادلية. )جهانغَتی،

واعتماده كنظام معقد يف جزء كبَت من األنشطة الداخلية للشركات وحىت خارج حدودىا. ومع ذلك، ال يبدو أّن استخدام 
 .(۱۳۹۶: مبادئ اإلنتاج اخلايل من اذلدر يف الشركات كان ناجحاً للغاية )فقهی

كلما كانت رؤية األفراد ذباه النشاطات الريادية رؤية إغلابية فإن ذلك يدفع هبؤالء األفراد إىل االعتقاد بأن ريادة األعمال 
يف عامل األعمال والتجارة، يعرف رواد (. ۱: ص1411ىو أمر شلكن وإن نسبة صلاحهم فيو تكون كبَتة)ناظم وزمالؤىا، :

طور، وىم عبارة عن أناس ػلددون الفرص اليت يعتربىا اآلخرون بأهنا مشاكل وال يقومون األعمال بأهنم أسباب التغيَت والت
(. نظراً ألّن عامل األعمال اليوم ال ؽلكن التنبؤ بو وىو 4:۲1۲1)اسًتوبل و زمالؤهبتحديدىا وتعريفها كفرص ؽلكن استثمارىا 

يًا واألساليب اإلسًتاتيجية ال ؽلكن أن تكون فاعلة على ادلدى معقد للغاية، فإّن تطبيق القيادة التقليدية أو حىت اجلديدة نسب
الطويل. يف مثل ىذه احلالة، ىناك حاجة إىل اسًتاتيجية قيادة جديدة سبامًا لقيادة العمل، وىو ما يسمى القيادة الريادية 

على األقل، إىل ما توصل إليو بعض  (. ؽلكن أن يُعزى االىتمام ادلتزايد بالقيادة الريادية، جزئياً ۲11۹: 5)فرنالد و زمالؤه
أظهرت الدراسات أيضًا بأّن القيادة الريادية ذلا تأثَت  ربسُت األداء والنجاح التنظيمي. حول أعلية القيادة الريادية يفالباحثُت 

(. على 6:۲1۲1دسمباشر وإغلايب على أداء ادلبيعات ورضا العمالء ورضا ادلوظفُت والتحفيز وااللتزام والفعالية )اؽلران و آل
الرغم من النمو ادلتزايد للميول اإلعالمية وريادة األعمال، فضاًل عن ادلستوى ادلتزايد للدعم احلكومي ألنشطة ريادة األعمال، 
ىناك حاجة إىل إجراء حبوث مكثفة وقائمة على احملتوى يف ىذا اجملال. إّن أسلوب القيادة التشاركية يف ريادة األعمال وإدارة 

 فة يف کيان ادلنظمة وخلق اجلو ادلناسب لإلبداع التنظيمي ىي ربديات قيادية جديدة عرفت يف عصر ريادة األعمال.ادلعر 
د من السهل اليوم ذباىل التأثَت الكبَت لإلدارة الرشيقة على ادلشاغل واألعمال، السيما يف قطاع صناعة السيارة يف مل يع

دخول السيارات الصينية إىل األسواق اإليرانية يقوم العمالء وادلستهلكون أثناء شرائهم األسواق التنافسية اإليرانية، ألنو وبعد 
للسيارات دبقارنة األسعار واخلدمات اليت تقدمها الشركات ادلختلفة، وىذا ادلوضوع يضيق دائرة التنافس على قطاع السيارات 

لرائع يف ىذا اجملال، تشعر بالتهديد، ومن أجل جذب العمالء اإليرانية.  وشركات السيارات اإليرانية على الرغم من تارؼلها ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Fullerton&etal 

2. Khodakarami&Chan 

3. Hyun&Perdu 

4. Strobel&etal 

5. Fernald&etal 

6. Imran&Aldaas 
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احملتملُت وجذب رضا ووالء العمالء الفعليُت رباول تقدًن ظلوذج من إدارة التواصل مع العمالء باالعتماد على اإلنتاج اخلايل 
مل يناقش كثَتًا من زاوية عالقتو  من اذلدر. إّن مفهوم العالقات أو التواصل مع ادلستهلك كان موجودًا منذ فًتة طويلة لكنو

باإلدارة الرشيقة. من ناحية أخرى، على الرغم من أن األحباث السابقة قد درست العديد من ادلتغَتات اليت ؽلكن ربديدىا 
تزال  دلناقشة إدارة تواصل العمالء، إال أّن ىذه النتائج يف رلال السيارات والدراسات القائمة على النهج اخلايل من اذلدر ال

غامضة. إّن صناعة السيارات تتمتع خبصائص ذبعلها ذات أعلية كبَتة، منها؛ أواًل ينفق الناس الكثَت من التكاليف لتوفَت 
السيارات، ثانيًا ػلتاج ادلستهلكون إىل السيارة لقضاء أوقات فراغهم والتنزه وىو أمر يعد من أكثر القضايا أعلية يف حياة 

صناعات السيارات، ىناك استثمار عاطفي مثل الشعور باالنتماء الذي ينشأ بُت العمالء ذباه السيارة. الناس، ثالثاً؛ يف معظم 
أدت ىذه العوامل واألسباب إىل زيادة التوقعات لدى الناس من صناعة السيارة . من جانب آخر ونظراً إل ادلزايا اليت يتمع هبا 

سة ىذه الفكرة على قطاعات ورلاالت سلتلفة دبا فيها رلال صناعة التفكَت الرشيق فقد حاول الكثَت من الباحثون درا
وما التسويق الريادي على العالمة التجارية للمؤسسة؟  ما هو تأثیر: التالُت ُتالسيارات. تتمثل إشكالية البحث يف السؤال

 المتغیر الوسیط للثقافة المؤسساتیة الريادية على المتغیرين اآلخرْين؟ هو تأثیر
 

 المفاهیم النظرية وخلفیة البحث  .۲
لقد ظهر مصطلح الرشيق أو القيادة الرشيقة لإلشارة إىل إبعاد مجيع اجلوانب غَت ادلفيدة يف العمليات  :دة الرشیقةالقیا

بب وإيصال أعلى نسبة شلكنة من القيمة إىل ادلستهلكُت. تعترب القيادة أكرب فجوة يف القدرات احلالية يف احلركة ادلرنة والس
اجلذري للفشل يف العديد من الربامج اخلالية من اذلدر. تشمل قيم القيادة الرشيقة، التحدي، والكايزن )التحسُت(، والتدريب، 
والعمل اجلماعي، واحًتام اإلنسانية. استنادا إىل تعريف القيادة لوينستون وبًتسون، فإّن القائد يتمتع جبميع الصالحيات 

من أجل ربقيق وتفعيل األقسام اليت غالبًا ما يتم ذباىلها. إّن القيادة ىي مكانة لتغيَت متابعيك  الالزمة لتويل ادلسؤوليات
وإبقائهم يف دائرتك ومسار عملك من خالل التحديات ادلستمرة، وتدريبهم وربديد أىداف الشركة ورؤيتها وقيمها بوضوح 

 تضمن التنفيذ ادلستدام والنجاج ادلستمر لإلنتاج اخلايل من اذلدروتعميمها. وعلى ىذا األساس، فإّن القيادة الرشيقة ىي اليت 
 .(1،۲11۹)وينستون و بًتسون

ىناك عدة تعاريف إلدارة التواصل مع العمالء ؛ ولكن مهما كانت ىذه  إدارة التواصل مع المستهلك:. 2-1
التعاريف، فإّن اذلدف ليس سوى تعزيز رضا العمالء والشركاء، وزيادة األرباح واإليرادات، وزيادة اإلنتاجية من خالل التواصل 

ات وىذا يزيد من رضاء ادلنظمات، يف الواقع، لدى العمالء اليوم توقعات عالية من ادلنظمالقوي على مستوى ادلؤسسة. 
إّن مفهوم إدارة التواصل مع ادلستهلك لو جذور (. ۱۳۸۸لذلك فإن أحد األىداف ىو تلبية توقعات العمالء. )دادخواه، 

يف نظرية التسويق، وىي نظرية تقوم على االعتقاد التام بأن تنمية العالقات مع ادلستهلكُت والعمالء ىي أفضل طريقة للحفاظ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Patterson&Winston 
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)نيادزايو و  والء ىؤالء العمالء وإّن العمالء األوفياء ىم أكثر رحبًا للمؤسسات والشركات من سائر العمالء. على
 (1،۲1۱۶زاده خواجو
للقيادة يف شلارسة التأثَت على اآلخرين لتحقيق األىداف بطريقة يسَت هبا  يتمثل ادلفهوم الرئيس واألساس :القیادة. ۲-۲

كيفية إشراك الناس يف مهمة عامة لتحقيق ىدف مشًتك    موضوعإّن  ادلتابعون عن طيب خاطر يف طريق األىداف احملددة.
عوامل ادلؤثرة يف ظهور القيادة وطبيعة أكرب التحديات اليت تواجهها البشرية. ورباول نظريات القيادة، شرح الوال يزال من کان 

 (۱۳۸۴القيادة أو آثارىا )ساعتجی وعزيزبور،
إن القيادة الريادية ىي من ادلصطلحات اجلديدة اليت ظهرت يف رلال القيادة والريادة التجارية،  القیادة الريادية:. ۳-۲

ا. إن القيادة الريادية نشأت وتكونت يف أجواء ىذين ويعد مصطلحا القيادة والريادة من ادلفاىيم اليت يصعب ربديدىا وتعريفه
اجملالُت، وىناك الكثَت من التعاريف اليت قدمت حول موضوع القيادة الريادية. يتم تعريفها على أهنا نوع من القيادة اليت زبلق 

ل خلق القيمة االسًتاتيجية. سيناريوىات خيالية ُتستخدم بدورىا جلمع وتعبئة ادلشاركُت الداعمُت ادللتزمُت باكتشاف واستغال
إن القيادة الريادية ىي نوع من القيادة اليت سبتلك القدرة على ربديد الفرص واالستفادة منها يف بيئة ريادة األعمال. والقادة 

 .(۱۳۹۸)خاصلانيان و الفتی،الرواد يدركون ماىية اجملاالت العملياتية اخلاصة يف األعمال وادلشاغل. 
والدراسات السابقة اليت سبت حول موضوع القيادة الرشيقة والقيادة الريادية وإدارة التواصل مع  وبالنسبة للبحوث

 ادلستهكلُت والعمالء، ؽلكننا اإلشارة إىل الدراسات التالية: 
 

 النتائج الموضوع المؤلفون
آقازاده ومَتعابد 

 ش۱۳۹۶
دراسة اإلدارة الرشيقة. أداة مبتكرة يف 

 ادلؤسسات
 

تغيَت ثقافة ادلنظمة، وزيادة ادلرونة، وزيادة اإلنتاجية والرحبية من خالل 
وإقامة عالقة صحيحة مع العميل، تزيل اسًتاتيجيات اإلدارة الرشيقة 
العديد من العقبات من مسار ادلنظمات وربافظ على االستمرارية 

 والتحسُت ادلستمر للمؤسسة.
بور و زمالؤه   ابراىيم

 ش۱۳۹۷
التنفيذي لإلدارة الرشيقة على دراسة التأثَت 

 ربسُت أعمال ادلستشفيات
 

ىدفت الدراسة إىل تعيُت وربديد آثار تنفيذ اإلدارة الرشيقة على ربسُت 
أعمال ادلستشفيات يف مدينة طهران، يف ىذه الدراسة: نوقشت ادلوضوعية 

 نسبة رضا ادلرضى والًتخيص مع الرضا الوظيفي قبل وبعد ادلداخالت
د وزمالؤه رل باقری 

 ش۱۳۹۷
تأثَت القيادة الريادية على السلوك االبتكاري 
من خالل التوسط يف دور احملفزات ادلبتكرة 

 يف التعليم العايل

أظهرت النتائج بأّن القيادة الريادية ذلا تأثَت مباشر وغَت مباشر على زلفزات 
 والسلوك الريادي.

صلاد وزمالؤه  سليمانی
 ش۱۳۹۷

التواصل مع ادلوظفُت على دراسة ترابط إدارة 
 أداء العمل ادلؤسسايت

أداء ادلديرين ضعيف يف مواجهة أنشطة إدارة االتصاالت األساسية، وقد 
أدى ذلك إىل اطلفاض إنتاجية ادلنظمة وعدم القدرة على ادلنافسة على 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Nyadzayo&Khajehzadeh 
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 النتائج الموضوع المؤلفون
 الصعيدين الوطٍت والدويل 

خاصلانيان والفتی 
 ش۱۳۹۸

يف ربسُت اذباىات القيادة الريادية ودورىا  
 األعمال التجارية

مناىج رئيسة دلفهوم القيادة الريادية  ۸توصلت ىذه الدراسة إىل وجود 
 الستخدامها يف ازباذ خطوة فعالة لتطويرىا وتنفيذىا

عالی وزمالؤه 
 ش۱۳۹۸

مشاركة ادلستهلك يف خلق القيمة طوال فًتة 
 العالقة

يف خلق قيمة تسعى ىذه الدراسة إىل ربديد نسبة مشاركة العمالء 
 تأمُت بارسيان"للمشاركة يف مراحل سلتلفة من العالقة يف وكاالت "

آؽلان هبجت عبداهلل 
 م۲1۱۸ 1وزمالؤه

 

األداء اخلايل من اذلدر واالبتكار: شواىد 
 الدولية نتاجمن شركات اإل

لو تأثَت إغلايب. کما  IOأظهرت ىذه الدراسة أن أداء االبتكار بواسطة 
وكذلك أداء  LMasأمر بالغ األعلية لتحسُت كل من  IOوجود أن 

يتعلق جبانب  LMكما قادت النتائج يف ىذا البحث إىل أن االبتكار.  
 التحسُت ادلستمر أكثر من تعلقو جبانب االبتكار. 

 2خاوسيومينو وزمالؤه
 م۲1۱۸

ىل تؤثر أساليب اإلنتاج الرشيقة تأثَتاً سلبياً 
 على الرضا ادلهٍت؟

 

النتائج بأّن عالقة العمالء وادلوارد البشرية وشلارسات تصميم ادلنتج ذلا تظهر 
تأثَتات إغلابية غَت مباشرة على الرضا الوظيفي من خالل خصائص 

 الوظيفة
اخلالدی وعبداهلل 

 م3۲1۱۹
اإلدارة الرشيقة واألداء التطبيقي يف رلال 
الرعاية الصحية: عواقب أداء األعمال يف 

 صةادلستشفيات اخلا

( TQMأظهرت ىذه الدراسة بأّن حزمة برامج إدارة اجلودة الشاملة)
تؤثر إغلابًا على أداء اجلودة، ولكنها ال تؤثر على فاعلية وأداء الوصول، 

( بشكل إغلايب على HRMبينما تؤثر حزمة برامج إدارة ادلوارد البشرية)
بشكل  JIT. باإلضافة إىل ذلك، تساىم حزمة برامج OPمجيع أبعاد 

 إغلايب يف األداء والفاعلية وإمكانية الوصول.
 4کوماردی و زمالؤه

۲1۱۹ 
تأثَت األساليب اإلدارية الرشيقة واالبتكار 
القائم على االستدامة على العمل ادلستدام 
للشركات الصغَتة وادلتوسطة: شواىد ذبريبية 

 من بريطانيا

ر االقتصادي يسهالن ربقيق االستقرا SOIو  LMPيوضح التحليل أن 
من أجل  CSRوعلى الرغم من أن إجراءات واألداء. باإلضافة إىل ذلك 

إال أهنا ذبعل  LMPالوصول إىل األداء ادلستدام تعتمد على وسيط 
SOI .ىو العامل الوسيط فقط من أجل احلصول على األداء ادلستدام 

 5سيدل و سورين
۲1۱۹ 

أظهرت ىذه الدراسة بأّن ىذا اإلطار مفيد دلا يلي: تقييم الشركات ذات  إطار لتحليل كيفية عمل القيادة الرشيقة
 CFsادلسؤولية احملدودة على مستويات ىرمية سلتلفة. ربليل كيفية تفاعل 

يف "أحداث قيادية" زلددة ؛ وربديد فرص التحسُت لدعم  LLCو 
 القيادة

نظام وطريقة اإلدارة يف وسائل النقل  ۲1۱۹ 6ساؽلونس
 مع ادلستهلكوالتواصل 

قدم ىذا االخًتاع، نظام وطريقة إلدارة وسائل النقل يف جانب من مبيعات 
 السيارات إلدارة العالقة والتواصل مع ادلستهلك بعد زمن بيع وسيلة النقل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ayman Bahjat Abdallah 

2. Khaw Sui Minh&etal 
3. Alkhaldi&Abdallah 

4 Kumar Dey&etal 

5. Seidel&Saurin 

6. Simmons 
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 النتائج الموضوع المؤلفون
 1لوزبرالتا وزمالؤه

 م۲1۲1
اقًتاح لتحديد قيمة العميل من خالل 

 األساليب الرشيقة
ادلستهلك وإدارة اإلبداع واالبتكار من مت التوصل إىل نتائج حول قيمة 

أجل ادلساعدة  يف إدارة العمليات من خالل تقدًن منتج جديد لتحديد 
 القيم للمستهلك

  2باقری وزمالؤه
 م۲1۲1

القيادة الريادية للمديرين ادلبتكرين والسلوك 
ادلبتكر للموظفُت يف االستثمارات اجلديدة 

 عالية التقنية

ؽلكن أن يعززوا السلوك ادلبتكر للموظفُت  روادلقادة الأظهرت النتائج بأّن ا
من خالل آليات وسيطة لتحقيق الكفاءة الذاتية اإلبداعية واالىتمام 

 باالخًتاع.
 3سوئيوين وموحدعلی

 م۲1۲1
التأثَت الوسيط دلمارسات إدارة اجلودة 

( على العالقة بُت قيادة TQMالشاملة)
شركات ريادة األعمال واألداء التنظيمي لل

 ( يف الكويتSMEالصغَتة وادلتوسطة)

ُتظهر نتائج ىذه الدراسة التأثَت ادلفيد واذلام للقيادة الريادية وشلارسات إدارة 
 اجلودة الشاملة على األداء التنظيمي

 
 منهجیة البحث .۳

-يعد البحث الراىن من حيث اذلدف والغاية اليت يسعى لتحقيقها حبثاً توظيفياً ومن حيث ماىيتو ومنهجو فهو حبث وصفي
 ترابطي. فهو يقوم بدراسة وبيان الظاىرة يف الوقت احلايل ويصف ما ىو موجود يف الواقع الفعلي. 

يف شركة "إيران خودرو"، وىؤالء األفراد ؽلتلكون خربة  شخصًا من ادلديرين وادلساعدين 64يتكون رلتمع البحث احلايل من 
سنوات من العمل يف احلد األدىن.  والختيار أفراد عينة حبثية من رلتمع البحث، اعتمدنا طريقة أخذ العينات العشوائية  11

ا من قاعدة كوكران البسيطة وىي فرع من فروع ظلاذج أخذ العينات االحتمالية، ويف إطار ربديد حجم عينة البحث، استفدن
شخصًا ليمّثل أفراد عينة البحث. إّن أداة مجع البيانات ىي االستبانة، واستفدنا لُبعد القيادة  5للمجتمعات احملدودة، وعيّنا 

مكونات ىي االحًتام والعمل اجلماعي وقبول التحدي وادلخاطرة والتحسُت ادلستمر، واعتمدنا يف مكون  4الرشيقة من 
(، ومکون قبول ۲111) 5لنشيونیومكون العمل اجلماعي على استمارة (، ۲11)4رامارجان و بارسادستمارة االحًتام على ا

 ودلكون التحسُت ادلستمر على استمارة زلقق. م(۲1۱۶)6جورجو و زمالئوي على استمارة قبول التحد
م( ادلعيارية، ولبعد إدارة التواصل مع ادلستهلك، 2114)7أّما لبعد القيادة الريادية فاستخدمنا استمارة  سويَتز و ليدون 

 (. ۲1۱۴ادلعيارية. )م( ۲11۳) 8تاسواستخدمنا استمارة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Luz peralta&etal 

2 Bagheri&etal 

3 Sawaean&Movhdali 

4. Ramarjan&Barsad 

5. Lencioni 

6. Jorge&etal 

7. Swiercz&Lydon 

8. Tasso 
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سؤااًل بناًء على مقياس ليكرت. واجلدير بالذكر أّن استبانة ىذا البحث منتظمة ومغلقة شلا  34ػلتوي ىذا االستبيان على 
د عليها. يف ىذه الدراسة، مت استخدام صحة احملتوی )رأي اخلرباء( والصحة يؤدي إىل سهولة استخراج النتائج وتسهيل الر 

ادلتقاربة وادلتباينة لتقييم صحة االستبيان. وذلذا الغرض، سبت مراجعة صدق زلتوى االستبيان من قبل عدد من اخلرباء 
 واألساتذة وسئلوا عن أسئلة وتقييم الفرضيات، وأخَتا مت التأكد من صدق االستبيان.

أما لدراسة موثوقية االستبيان فقد جلأنا إىل معامل ألفاي كرونباخ وادلوثوقية الًتكيبية. يف ىذا البحث، مت استخدام الطرق  
و  SPSSاإلحصائية الوصفية واالستنتاجية وطريقة ادلربعات الصغرى اجلزئية لتحليل البيانات بواسطة برنارلي 

SmartPLS( إّن طريقة يب ال اس .PLSلدرا ) سة ادلالئمة وتقييم موثوفية النماذج اذليكلية مشلت ثالثة أقسام، القسم
مالءمة ظلاذج القياس: مالئمة ظلاذج القياس من  -1ادلتعلق بنماذج القياس، وقسم النموذج اذليكلي والقسم الكلي للنموذج. 

 -2ة الًتكيبية، الصحة ادلوحدة والصحة ادلتباينة (، معامل ألفا كرونباخ وادلوثوقي1.4خالل معامل ربليل العامل )القيمة ادلقبولة 
مالئمة النموذج  -Q2 .3ومقادير R2مالءمة النموذج اذليكلي: مالءمة اجلزء اذليكلي للنموذج عن طريق دراسة مقادير 

ل اختبار سوبل من أجمّت استخدام  (.2112، 1)ىويل Gofالكلي: إّن التأكد من مالئمة النموذج الكلي سبت عربمعيار 
 دراسة النسبة الدالة للمتغَت الوسطي يف العالقة بُت ادلتغَت التابع وادلتغَت ادلستقل. 

 
 بیانات البحث -۴

: منهم ۳۶: منهم من اإلناث. وکان ۲۵: من أفراد العينة كانوا من الذكور و ۷۴أظهرت اخلصائص الدؽلوغرافية للعينة أّن 
-۴۱: كانوا بُت ۱۶: على درجة البكالوريوس. حوايل ۵۲الدکتوراه و : على درجة ۱1و ، حاصلُت على درجة ادلاجستَت

 11% قد عملوا ما بُت  76من حيث ذبربة العمل كان . ۳1: كانوا مادون عمر ۱1و ، ۴1-۳۱: كانوا بُت ۶۷، ۵1
 وات. سن 11بادلئة كانت لديهم ذبربة عمل أقل من 21عاماً، و  16% لديهم ذبربة عمل أكثر من 3عاما، و 15عاما و
 
 اختبار توزيع البیانات . 4-1
 

 مسَتنوف-نتايج اختبار كودلوغوروف ۱جدول
مسَتنوف-كودلوغوروف االضلراف ادلعياري ادلتوسط العدد ادلتغَتات  ادلستوى الدال 

 1.111 1.۲۷۹ 1.861 7.111 ۵۵ إدارة التواصل مع ادلستهلكُت
 1.111 1.۲۹۲ 1.721 7.351 55 القيادة الريادية
 1.111 1.۱۸۵ 1.741 6.565 55 القيادة الرشيقة

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Hoyle 
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وعلى  15/1مسَتنوف جلميع ادلتغَتات كان أقل من -بناء على النتائج ادلذكورة، فإّن ادلستوى الدال الختبار كودلوغوروف
 لتحليل البيانات. Smart Plsىذا األساس فإّن توزيع البيانات مل يكن طبيعياً؛ لذا جلأنا إىل برامج 

  
 تقییم التحلیل العاملي:. 4-2 

 : معامل التحليل العاملي2الجدول رقم  

مستوى  Tإحصائیة  التحلیل العاملي األسئلة البعد الرقم
 القبول

1 

القیادة الرشیقة
 

إىل أي مدى يتحدى ادلوظفون سلوكيات بعضهم 
 البعض غَت ادلفيدة وغَت ادلالئمة؟

1.۴۹۹ ۴.۲۱۱ 4/1 

2 
بأفضل طريقة، أحاول أن من أجل حل ادلشكالت 

 أذكر مجيع القضايا ادلرتبطة بشكل صريح.
1.۷۶۳ 14.156 

4/1 

3 
أحاول أن أحتفظ باخلالفات بيٍت وبُت اآلخرين داخل 

 نفسي من أجل ذبنب ادلشاعر غَت ادلرػلة
1.۶۸۹ 11.168 

4/1 

 4/1 6.568 1.۶۹1 أستخدم قويت للفوز دبوقف تنافسي أحياناً  4
 4/1 6.794 1.۶۴۳ بشكل عام يف متابعة القضايا التفصيليةأنا جاد  5
 4/1 5.811 1.۵۸۱ ػلًتم ادلوظفون بعضهم البعض ۶
 4/1 8.157 1.۶۴۵ يعامل ادلوظفون بكرامة 7
 4/1 4.382 1.۴۹1 يتم تقدير تنوع ثقافة ادلوظفُت 8

9 
يتم تشجيع ادلوظفُت على أن يكونوا مبدعُت عند حل 
 مشكلة ما

1.۷۳۴ 8.714 
4/1 

يهتم ادلشرفون وادلسؤولون بالرؤى واألفكار اليت يتقدم  11
 هبا األفراد

1.۵۷۸ 5.113 4/1 

مت وضع سياسات وأىداف وىياكل أنشطة   11
 كايزن)ربسُت العمل(

1.۵1۸ 13.265 4/1 

 4/1 11.132 1.۴۸۵ ؽلكن اعتبار ىذه الشركة رلتمعاً تعليمياً  12

13 
العمالء يف االعتبار عند إجراء تؤخذ مالحظات 

 تغيَتات يف الشركة
1.۷۹1 14.491 

4/1 

14 
ؼلطط ادلديرون للموارد الالزمة خلطط التحسُت 

 )ادلساحة ادلادية، الدعم ادلايل، الوقت(.
1.۵1۵ 7.521 

4/1 

 4/1 15.71 1.۸۳۱ يتم تشجيع ثقافة التحسُت ادلستمر 15
 4/1 37.158 1.۸۶۸ مت وضع خطة لتحديد العيوب 16
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مستوى  Tإحصائیة  التحلیل العاملي األسئلة البعد الرقم
 القبول

4/1 71.481 1.۹۱۲ يتم الًتحيب بالتحديات احلالية يف ادلنظمة 17  

لدينا رؤية قوية ومتحمسة للتحديات دون أن نفقد  18
 احلركةقدرتنا وطاقتنا علی 

1.۸۷۳ 41.214 4/1  

19 
التحدي، يقود إىل  علىروح التی ربّث ىذه الوجود 
 الكمال

1.۹۱۲ 69.446 4/1  

21 
يؤدي قبول التحديات بشکل کبَت إىل استمرار وتقييم  

 كل إجراء إىل تدريب القادة
1.۶۵1 4.211 4/1  

21 

القیادة الريادية
 

القدرة على العمل مع الشركات الكبَتة واختيار القادة 
 ادلناسبُت يف ادلنظمة

1.۸۳۸ 17.138 4/1  

إنشاء أنظمة حوافز مناسبة لتحفيز األعضاء  22
 على أنشطة ريادة األعمالوتشجيعهم 

1.۸۵۸ 18.999 4/1  

4/1 41.956 1.۹۳۱ احلفاظ على روح ادلبادرة يف ادلنظمة 23  
4/1 8.647 1.۵۸۸ تطوير ادلهارات السلوكية يف التحول من قائد إىل مدرب 24  
4/1 26.363 1.۸۹۵ تدريب ريادة األعمال ألعضاء ومديري ادلنظمة 25  

26 
لالبتعاد عن القواعد واللوائح ادلعتادة يف تسامح ادلديرين 

 ادلنظمة لتقدًن خدمات جديدة
1.۷۷۶ 23.424 4/1  

27 

إدارة التواصل مع المستهلك
 

تتفهم ادلنظمة الضغوط اليت تواجو عمل العمالء، 
 والقضايا طويلة األجل، وادلؤسسة ونقاط ضعفها

1.۹۶۴ 115.156 4/1  

4/1 14.314 1.۶۸۱ للعميلتوفر ادلنظمة، الرؤى واألفكار  28  
4/1 6.316 1.۶1۵ يتلقى العمالء نفس ادلستوى من اخلدمة 29  

31 
توفر ادلنظمة خربة حقيقية يف اجملاالت اليت ػلتاجها 

 1.۹۳۷ العميل
46.999 4/1  

4/1 21.124 1.۸۶۸ منظمة اإلنتاج اخلاصة هبا تتوافق مع متطلبات العمالء 31  

32 
بالنسبة للخدمات اليت تقدمها ادلنظمة ذات إبداع 

 1.۸۹1 للمستهلكُت
25.651 4/1  

4/1 17.333 1.۸۵۳ ضلن نقدم أفضل التقنيات لدعم العميل 33  

يستمتع العميل بالتواصل معنا ويشعر أن لديو عالقة  34
 جيدة ومنتجة ومنفتحة.

1.۷۴۷ 21.739 4/1  

 
. ويظهر اجلدول السابق أّن مجيع األعداد ادلتعلقة دبعامل 4/1إّن احلجم ادلعياري ادلناسب دلعامل التحليل العاملي ىو 
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 وىو ما يدل على أّن ىذا احلجم ادلعياري مناسب. 4/1التحليل العاملي لألسئلة ىي أكثر من 
 ألفاي كرونباخ، والموثوقیة التركیبیة. 4-3 

 
 معيار معامل ألفاي كرونباخ وادلوثوقية الًتكيبية للمتغَتات الكامنة للبحث (۳)يظهر الجدول رقم 

 مستوى القبول ادلوثوقية الًتكيبية ألفاي كرونباخ المتغیرات
 7/1 1.۷۴۳ 1.۹۲۹ دائرة التواصل مع ادلستهلك

 7/1 1.۹۲۴ 1.۹111 القيادة الريادية
 7/1 1.۹۴۷ 1.۸۴۲ القيادة الرشيقة

 
، فقد اعتمدت ىذه 3رقم  جلدولووفًقا لنتائج ا 1.7أّن القيمة ادلناسبة أللفاي كرونباخ وادلوثوقية الًتكيبية ىي ونظراً إىل 

 ادلعايَت قيمة مناسبة للمتغَتات وؽلكن على ىذا األساس تأييد وضع موثوقية البحث.
 الصحة المتقاربة:. 4-4 
 

 الكامنة للبحثلصحة ادلتقاربة للمتغَتات ( ا ۴الجدول رقم ) 
 مستوى القبول متوسط التباين المستخرج المتغیرات

 5/1 1.۶۸۲ دائرة التواصل مع ادلستهلك
 5/1 1.۶۷۵ القيادة الريادية
 5/1 1.۵۸۶ القيادة الرشيقة

فإنو ووفق بيانات اجلدول السابق فإن ىذا ادلعيار قد نال نسبة  5/1يساوي  AVEنظرًا إىل أّن احلجم ادلناسب لـ 
 مناسبة يف ادلتغَتات الكامنة، ونتيجة لذلك ؽلكن تأكيد الصحة ادلتقاربة للبحث. 

لكل بنية( كانت أكثر من ادلقادير  AVEللمصفوفة )جذر ادلعامل  إّن مقادير الِقطر الرئيس الصحة المتباينة:. 4-5
 السفلى )معامل الًتابط بُت كل بنية مع البٌت األخرى( وىذا يدل على النسبة ادلقبولة للصحة ادلتباينة للبٌت. 

 
 ومعامل الًتابط للمؤشرات AVEمصفوفة للمقارنة بُت جذر  (:۵الجدول رقم )

إدارة االتصال مع  المتغیرات
 المستهلك

 الريادة الرشیقة الرياديةالقیادة 

   1.۸۲۵ إدارة االتصال مع ادلستهلك
  1.۸۲۱ 1.۷۴۵ القيادة الريادية
 1.۷۶۵ 1.۷۹۵ 1.۸۱1 الريادة الرشيقة
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  )القدرة التكهنیة للنموذج(: Q2)التباين المستخرج(، و معیار R2معیار. 4-6  

 ۶۷/1و  ۳۳/1، ۱۹/1ىو ادلعيار الذي يدل على تأثَت متغَت خارجي على متغَت داخلي، وتكون مقادير  R2إّن 
 حسب الًتتيب.  R2الضعيفة وادلتوسطة والقوية باعتبارىا ادلقادير 

مالئمة ظلوذج  أكد منقد ُعد للبٌت الداخلية ونظراً إىل ادلقادير ادلعيارية الثالث يتم الت R2فإّن مقدارووفق اجلدول التايل 
من كل بنية داخلية ػلصل على ادلقادير  Q2القياس. إّن ىذا ادلعيار ػلدد القدرة التكهنية للنموذج، ويف حال كانت مقدار

فإنو يدل حسب الًتتيب على القدرة التكهنية الضعيفة وادلتوسطة والقوية للبنية أو البٌت اخلارجية  35/1و  15/1، 12/1
ج التالية، القدرة التكهنية ادلتوسطة للنموذج ذباه البٌت الداخلية للبحث ويتم التأكد من ادلالئمة للنموذج ادلرتبطة. تظهر النتائ
 اذليكلي للبحث. 

 
 للبٌت الداخلية Q2وR2معيار   (:6الجدول رقم )

 -R2 SSO SSE Q2=1 المتغیرات
SSE/SSO 

 1.۶۳۳ 116.119984 441.111111 1.۹۵1 إدارة التواصل مع ادلستهلك
 1.۵۳۴ 153.467911 331.111111 1.۷۹۱ القيادة الريادية

 
. فقد قام الباحث بعد دراسة مالئمة Gof لدراسة مالئمة النموذج الكلي مّت اعتماد معيار : Gofمعیار . 4-7 

 ۳۶/1و  ۲۵/1، 1۱/1قسم القياس واجلانب اذليكلي لنموذج البحث بالتعرف على مالئمة القسم الكلي، وكانت مقادير 
؛  1.۷۴۹يساوي  GOF، ونظراً إىل أّن ادلقدار ادلتحصل للـ Gofحسب الًتتيب ىي ادلقادير الضعيفة وادلتوسطة والقوية لـ 

ادلالئمة ادلناسبة للنموذج الكلي يتم التأكد منها.  فإن ّ
 مالئمة النموذج الكلي(: 7الجدول رقم )

 R2 Communalities المتغیرات
 1.۶۸۲ 1.۹۵1 االتصال مع ادلستهلكإدارة 

 1.۶۷۵ 1.۷۹۱ القيادة الريادية
 1.۵۸۶ - القيادة الرشيقة

 1.۶۴۷ 1.۸۷1 ادلتوسط
GOF 1.۷۴۹ 
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 اختبار فرضیات البحث. 5 

 
معامل احلركة (:1الرسم البیاني رقم )

 
 معامل إحصائية يت (:2الرسم البیاني رقم )
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 النموذج ادلفهومي للبحث  (:۱الشکل رقم )
 

 الفرضيات :8الجدول رقم 
معامل  احلركة

 احلركة
إحصائية يت 

<(96/1) 
 النتيجة

 تأييد 9.919 1.۵۲1 إدارة التواصل مع ادلستهلك ←القيادة الرشيقة  

 تأييد 43.788 1.۸۹1 القيادة الريادية   ←القيادة الرشيقة 

 تأييد 8.714 1.۴۸۳ إدارة التواصل مع ادلستهلك   ←القيادة الريادية   

 تأييد 8.536 0.452 إدارة التواصل مع ادلستهلك  ←القيادة الريادية    ←القيادة الرشيقة

 
إّن حجم معامل احلركة تظهر قوة العالقة بُت ادلتغَتين ولكي تتم معرفة العالقة الدالة بُت معامل احلركة غلب أن تتخطى 

. ولكي ضلدد شدة التأثَت غَت ادلباشر من ادلتغَت الوسيط استفدنا من إحصائية باسم 96/1نسبة إحصائية يت لكل حركة عدد 
VAF  ؛ دل ذلك على قوة تأثَت ادلتغَت الوسيط. 1وكلما كان ىذا ادلقدار قريباً من .  ۱و  1وقد كانت نسبتها تًتواح بُت

  8.536استفدنا من اختبار سوبل. إّن ادلقدار احملسوب يف قاعدة سوبل ذلذا البحث كان   T-Valueوحملاسبة مقدار  
دل على أن افًتاض الصفر )الذي يقول: إّن فإّن ذلك ي 1.96وبالتايل فإنو اذا كان مقدار إحصاء االختبار أكثر من مقدار  

ويكون تأثَت الوسيط يف  1.15ادلتغَت الوسيط لو دور يف العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل وادلتغَت التابع( يُرفض يف مستوى اخلطأ 
 ىذه العالقة دال إحصائياً. 

 
 مناقشة النتائج -6

ربظى القيادة الرشيقة يف الوقت الراىن باعتبارىا أحد االسًتاتيجيات الناجحة بأعلية كبَتة وذلك للعديد من األسباب مثل: 
التنافس ادلثمر يف االقتصاد العادلي، وضغوط العمالء من أجل خفض األسعار، والتغَتات ادلتسارعة يف التكنولوجيا، ووجود 

H1 

H2 H3 

الرشيقةالقيادة   معالتواصل  إدارة 
 المستهلك

 القيادة الريادية
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ات القيادة الرشيقة تنشأ من التنظيم الذايت والتجارب ادلعرفية يف رلال األعمال وذلك يتحقق معايَت سلتلفة للجودة. إّن مهار 
عندما يشعر القادة بضرورة االنسجام والتأقلم مع األحداث والتطورات. إّن القيادة الرشيقة تعد ضرورية من أجل التطور ادلؤثر 

ور احملوري واألساسي، فعندما يكون القادة قادرين على توفَت بيئات على ادلدى البعيد. ويف ىذه ادلعادالت يلعب القادة، الد
عمل من أن يفعلوا طاقات وإمكانيات موظفيهم فإّن ذلك بكل تأكيد ػلسن من أداء ادلؤسسات وإنتاجيتها. توصلت 

الرشيقة. كما أظهرت النتائج الدراسة احلالية إىل أّن ادلؤسسة اليت سبتلك قيادة ريادية ومبدعة ال زبتلف عن ادلؤسسة أو البيئة 
بأّن امتالك قيادة ريادية ورشيقة من ادلمكن أن تصبح قضية حياتية، بعبارة أخرى، فإّن إنشاء ثقافة مؤسساتية تستطيع أن 

 تنمي من الرؤى واألفكار اجلديدة وتقود ادلؤسسة إىل ربقيق األىداف ادلبتكرة والريادية ال زبتلف عن وجود قيادة رشيقة. 
نظرية النظم االجتماعية والتقنية تفسَتاً جيداً لذلك، حبيث غلب إعداد اجلانب االجتماعي للمنظمة اليت ؽلثلها أعضاؤىا  توفر

قبل أن توافق ادلنظمة على التغيَتات يف مسارات العمل والتقنيات اليت تستخدمها ادلنظمة. على ىذا األساس، إّن الثقافة 
ناس للتعرف على ادلنتجات/اخلدمات اجلديدة، والعمليات وأساليب العمل وتسهل ذلم الوصول ادلؤسساتية ادلبتكرة اليت ربث ال

إليها وتساىم يف إنشاء القيادة الرشيقة. ىناك ثالث عناصر رئيسة يف القيادة الريادية وىي التأثَت واالبتكار وقبول ادلخاطرة. إّن 
والتوقعات ومتابعة الفرص اجلديدة يف األعمال وكذلك من خالل التأثَت يف الغالب يطلق على التقدم من خالل التكهنات 

توقع األسواق اجلديدة. يف جانب التأثَت تكون الشركة النشطة تسعى إىل توقع الفرص من أجل تنمية وتعريف ادلنتجات 
بول عنصر ادلخاطرة تعد اجلديدة للحصول على مزايا ىذا التقدم وتشكيل قيادة يف البيئة ادلتواجدة فيها. من جانب آخر، إّن ق

 مهمة ال غٌت عنها لريادة األعمال، كما أّن االبتكار واإلبداع يعد أحر أسرار صلاح الشركات واستمرارىا. 
ناقشنا يف ىذه الفرضية تأثَت القيادة الرشيقة على إدارة التواصل مع ادلستهلكُت. أظهرت العالقة الدالة  -1الفرضیة 

ؽلكن مقارنة نتائج ىذه الفرضية مع دراسات مثل دراسة اخلالدي  .1تأكد من صحة الفرضية رقم الواإلغلابية بُت العاملُت 
م(، واليت سّبت اإلشارة 2118( وخاوسيومينو وزمالؤه )2119م(، ساؽلونس )2119م(، وسيدل وسورين )2119) وعبداهلل

نظرًا إىل أعلية تعزيز بعد  -1من التوصيات: إليها يف خلفية البحث. توصي ىذه الدراسة يف ضوء نتائج ىذه الفرضية بعدد
البيئة اخلارجية اليت تدل على طريقة سلوك السوق يبدو أّن ىناك حاجة لصياغة برامج اسًتاتيجية وكذلك برامج تسويقية لكي 

رية من إّن احلاجة إىل تدريب وتقوية ادلوارد البش -2يتيسر رصد السوق وتصميم منتجات وخدمات تتفق مع رغبات السوق. 
أجل معاجلة شؤون العمالء يف مجيع اجملاالت، دبا يف ذلك التسويق وخدمة العمالء، تدفع ادلنظمات إىل التخطيط بعناية يف 

توصي الدراسة   -3ىذا اجملال والًتكيز على فئات التسويق يف برامج التدريب قبل عرض اخلدمة وأثناء عرضها والتعيينات.
فًتات زمنية سلتلفة بإجراء دراسات مسحية لتقييم العوامل ادلؤثرة على والء ووفاء ادلستهلكُت كذلك ادلديرين بأن يقوموا يف 

إّن تقدًن االستشارات الوظيفية للموظفُت يف فًتات زمنية زلددة  -5أن يتم تقييم أداء ادلوظفُت كل فًتة.  -4إزاء ادلؤسسة. 
سلطة للموظفُت ؽلكن أن يعزز جودة إدارة التواصل مع العمالء. من أجل تقييم معرفتهم ووعيهم بواجباهتم وكذلك تفويض ال

أن يتم تشجيع ادلديرين على استخدام برامج والء العمالء وبرامج التسويق لتشجيع العمالء على التواصل مع الصناعة  -6
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وظفُت تؤدي إىل تشكيل مسار دلادة إّن السعي لتعليم وتعزيز قدرات ادل -7وفقاً للموقع وادلرافق السياحية يف ادلنطقة اجلغرافية. 
 -8مناسبة يف سالسل التأمُت ومثل ىذا ادلسار من ادلواد ادلناسبة ينتهي إىل السيطرة على ادلوارد ادلوجودة والتحسُت ادلستمر. 

والًتكيز على  نظراً للحاجة إىل التواصل مع العمالء يف استخدام اإلنتاج اخلايل من اذلدر، يُنصح ادلدراء بالتواصل مع العمالء
 احتياجاهتم وتلقي التعليقات من العمالء لتنفيذ اإلنتاج اخلايل من اذلدر يف شركاهتم.

الريادية. أظهرت العالقة الدالة واإلغلابية بُت  ناقشنا يف ىذه الفرضية، تأثَت القيادة الرشيقة على القيادة -2الفرضیة 
م(، 2121) نة نتائج ىذه الفرضية مع حبوث مثل حبث باقري وزمالئو. ؽلكن مقار 2التأكد من صحة الفرضية رقم العاملُت 

ش( اليت سبت اإلشارة إليها يف 1396م( و آقازاده ومَتعابد )2119م(، کوماردی  وزمالئو)2121سوئيوين وموحدعلی )
م ادلديرون على من األفضل أن يتعل -:1خلفية البحث. توصي ىذه الدراسة يف ضوء نتائج ىذه الفرضية بعدد من التوصيات.

أساليب وأنواع القيادة ادلؤثرة السيما نوع القيادة ادلتحولة لكي يتمكن ادلديرون االستفادة من ىذه األساليب القيادية يف صلاح 
إّن ادلهارات االجتماعية باعتبارىا أىم زلدد ألسلوب قيادة ريادة األعمال ىي ادلعيار ادلرغوب  -2ادلؤسسات اليت يديروهنا. 

يُقًتح باستخدام أساليب مثل تعدد ادلهام للموظفُت، والتناوب الوظيفي، والتدريب أثناء اخلدمة، -3ختيار ادلديرين. فيو ال
وإنشاء جلنة اقًتاحات، واستخدام األنظمة التحفيزية، ومشاركة ادلوظفُت وفرق العمل، تتم االستفادة من طريقة اإلنتاج والقيادة 

رة الشركات الناجحة األخرى اليت عاشت ذبربة القيادة الرشيقة أو معرفة طريقة عملها من خالل إّن زيا -4البحتة يف شركاهتم.
لنصنع »غلب استخدام القيم اإلنسانية يف تقييم تنمية ادلوظفُت.  -5أفالم ومستندات وثائقية يساعد كثَتًا يف ىذا اجملال. 

الذي يدل على مدى أعلية تطوير وتنمية ادلوارد اإلنسانية يف ىذه  1تاو تويال ةركىذا ىو شعار ش«. اإلنسان قبل صناعة السيارة
غلب أن يتم التعلم يف دورات قصَتة. تؤدي دورات حل ادلشكالت قصَتة ادلدى إىل استجابات سريعة وبالتايل  -۶الشركة. 

 صلاحات تعليمية سريعة، وكالعلا يساعد على زيادة ربفيز ادلوظفُت وربسينهم ادلستمر.
 

 المصادر. 7
(، هنج مبتكر لإلدارة الرشيقة يف ادلؤسسة، ادلؤسبر الدويل للتكامل اإلداري 1396) َتعابد،م نسيبو، و آقازاده، وحيد .1

 واقتصاديات التنمية، جامعة طهران.
أثر تطبيق اإلدارة الرشيقة (، ۱۳۹۷سعيد، طباطبايی) امُت ، عادل،وفايیعلی، ، ىومشنداذلو، بور، حسُت،   ابراىيمی .2

 .۱۷1-۱۶۱، ص۳، العدد۶الدورة، مجلة العلوم الطبیةعلى ربسُت عمليات ادلستشفى، 
(، تأثَت القيادة الريادية على السلوك االبتكاري مع 1397رلد، ) بافریعادل، ، بور  اهلل مهدی روحيوسف، رلد،  باقری  .3

 .۷۳۹-۷۵۹، ص۴، العدد۱۱يل وتنمية ريادة األعمال، الدورةالدور الوسيط للمحفزات ادلبتكرة يف التعليم العا
(، ربديد وتصنيف البٌت التحتية إلدارة عالقات العمالء يف مكتبات جامعة 1393)برياجی، ، مهدي،بيمان، جليل  بور .4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Toyota  
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 1، العدد 4شهيد تشمران وجامعة جوندي شابور للعلوم الطبية، رللة علوم ادلكتبات وادلعلومات، السنة 
حاالت ومدى استخدام تقنيات وأدوات اإلدارة الرشيقة، وإدارة ادلعلومات الصحية، (، ۱۳۹۴جهانغَتی، عباس) .5

 .۷1۴-۶۸۱،ص۵، العدد۱۲الدورة
مجلة اإلنجازات (، مناىج ريادة األعمال يف ربسُت واقع األعمال وادلشاغل، 1398الفتی، ) زىرا، خاصلانيان، فرشيد، .6

 ۱۵، العدد۲السنة ،نیةالجديدة في الدراسات اإلنسا
(، زلورية العمالء، منشورات شهر آشوب، الطبعة السادسة، طهران، التعليم العلمي 1388دادخواه، زلمدرضا) .7

 ، طهران.38التطبيقي، مركز الثقافة والفنون، الوحدة 
تأثَت بيئة اإلنتاج اخلايل من اذلدر على ربسُت األداء وقيمة تدفق التكلفة (، ۱۳۹۶بورزمانی، )زىرا، زارع، ميثم،  .8

 . ۸۶-۶۷، ص۳۵، العدد۱1،  السنةفصلیة المحاسبة اإلداريةباستخدام ادلعادالت اذليكلية، 
، ۱۲السنة، فصلیة جامعة شاهدتصميم ظلوذج قيادي جامعي فعال،  (،۱۳۸۴عزيزبوز، ) علی اکرب، ساعتشی،زلمود، .9

 .۱۸-۱،ص۱۱العدد
دراسة العوامل اليت تؤثر على والء العمالء )دراسة حالة  (،۱۳۹۳)بندرخاينمهدی، ، حسيٍت علی، سبزئي علَتضا،.۱1

 ۷۳واحملاسبات، من الصفحة  دارة، الرقم اخلاص بنشرية اإل۹، الدورة  ۱۳۹۳مصرف الزراعة(، اإلدارة الصناعية، صيف 
 .۸۳حتی 

دراسة االرتباط بُت إدارة عالقة ادلوظف واألداء التنظيمي  (،۱۳۹۷)اسداذلی، زىرا، ،صلاد لیو  مينا، صلاد، علی، سليمانی.11
 .۱۶۸-۱۵۷، ص ۱۷، الدورةللموظف يف جامعة رفسنجان للعلوم الطبية

دراسة مكونات إدارة التواصل مع العمالء يف فروع بنك ملي (، 1394براتی، ،)  ، مسعود،شاکری مشسی، نيلوفر .۱۲
 ادلؤسبر الوطٍت األول إلدارة اخلدمات االسًتاتيجية، شهر مهرأصفهان، 

تقييم تأثَت تطبيق مبادئ إدارة التواصل مع  (،۱۳۹۷داغبندان، ) اللهيار، ،عليبورمحيد رضا، شهرستانی، رلتبی فروز، .۱۳
 ۱۳۹۷واحملاسبة، صيف العمالء على والء عمالء شرکة ايران للتأمُت يف زلافظة کيالن، مناىج حبثية جديدة يف اإلدارة 

 .۴۷-۳۹،ص ۵العدد 
(، استخدام مكونات اإلدارة الرشيقة يف مكتبات اجلامعات الطبية يف ۱۳۹۳زلمدامساعيل، ) صديقو، صفيو، طهماسبی،.۱۴

 .۴۶-۳۷،ص۳۳الرقم، 11، السنة فصلیة اإلدارةادلنطقة الشمالية من إيران، 
مشاركة العمالء يف خلق القيمة من خالل  (،۱۳۹۸)مداری،اصالنبور علندا، ، ابراىيمی عبداحلميد، عالی، صمد،.۱۵

 ۱۲۴-۱1۵صص ، ۱العدد ، ۱۱، الدورة فصلیة إدارة األعمالعجلة حياة العالقة، 
(، العوامل ادلؤثرة على والء العمالء: الدور الوسيط جلودة 1399غلی، )  علی فاطمة، ،شَتخدايیميثم، عرب، زلبوبو، .16

 .۱۶۷-۱۹۲، ص 45، العدد 14، السنة فصلیة دراسات في اإلدارة السیاحیةإدارة التواصل مع العمالء، 
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ظلوذج لتقييم التصنيع اخلايل من اذلدر يف الصناعات الصغَتة وادلتوسطة باستخدام (، ۱۳۹۶فقهی، ناصر).17
LINMAP ، وىو مزيج من طرق ربليل العوامل ادلؤكدة والتكتل والتقنيات )سبت دراستها يف الصناعات الصغَتة

 .۲۲۱-۲۵۸، ص۴1، العدد۱1، السنةاإلدارة اإلنتاجیة مجلةوادلتوسطة للمعادن األساسية وادلصانع(، 
(، دراسة رلاالت تنفيذ إدارة التواصل مع العمالء يف صناعة الفنادق 1388جعفری، ) ، إبراىيم،مؤسبنی، علَتضا.18

 .31، رقم فصلیة اإلدارة، 65 -49اإليرانية، الرؤية ادلستقبلية 
 تقدًن ظلوذج  (. 1399رلد، ) زادهيعل امَت رضا، ؛یشاه منصور  اشرف، ؛يیضاَت علابوتراب،  زىراسادات؛ ،یموسو .19

 .32-21:ص2(26) ويالعلوم االنسان یدراسات ف، مة التجارية لسلسلة األعمال الريفية يف إيرانتقدًن ظلوذج العال
تأثَت التسويق الريادي على أداء الشركات الصغَتة  ،(1411) ،ینارصلمسعود،  ؛رلد زادهيعل امَترضا،ًتا؛يناظم، م. 21

 16-1:ص1(28) ،هیالعلوم االنسان یدراسات ف، وادلتوسطة مع الدور الوسيط لسلوك ريادة األعمال
[21] Alkhaldi Rasha Zuhair and Ayman Bahjat Abdallah, (2019). ‘Lean management 

and operational performance in health care Implications for business performance 

in private hospitals’, LM and OP in healthcare.  

[22] Amoako, G. K., Arthur, E., Bandoh, C. & Kafui Katah, R., (2012). ‘The impact 

of effective customerrelationship management (CRM) on repurchase: A case 

study of (GOLDEN TULIP) hotel (ACCRA-GHANA)”, African Journal of 

Marketing Management, 4(1), Pp. 17-29 
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Abstract 

Developing leadership skills is essential for creating innovative strategies for 

competing in complex environment and for the success in business. Successful 

leaders empower their followers to achieve goals. On the other hand, by developing 

concepts related to marketing, organizations' attitudes toward customers to create 

sustainable relationships are also changing, and in today's dynamic and competitive 

markets, industries and services need ways to meet environmental challenges and 

deliver waste-free products and services to customers. Assessing the existing 

background, a lack of research in this field is felt especially about the mediating role 

of entrepreneurial leadership. The present study is descriptive-correlation based on 

the applied purpose as well as on the nature and method. In the analysis of 

Kolmogorov-Smirnov test results, the data distribution was not normal; therefore, 

Smart PLS software was used for the data analysis. The PLS method for fitting and 

evaluating the validity of structural equation models covers three parts: measurement, 

structure, and general model. The results showed that the conceptual model has a 

good fit. Also, to test the research hypotheses, the path coefficient and statistical value 

of t were used, which were all confirmed, and we concluded that in using lean 

leadership, customer relationship is necessary, and on the other hand, having leaders 

with entrepreneurial spirit can be very effective in lean system and ultimately leads to 

good communication with customers. 

 

Keywords: Lean Leadership; Customer Relationship Management; Entrepreneurial 
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 مشتریان با نقش میانجی رهبری کارآفرینانهتاثیر رهبری ناب بر مدیریت ارتباط با 
 

 4، محمد نصراله نیا 3، عبداهلل نعامی 2، رضا آقاموسی1 صمد محمودی

 

 دکحری جخصصی ىدیریث ةازرگاٌی گرایش ةازاریاةی داٌضگاه آزاد اسالىی واحد جِران جٍّب یداٌضجّ-0

 جٍّبىدیریث ةازرگاٌی، داٌضگاه آزاد اسالىی واحد جِران اسحادیار، -2

 دیریث ةازرگاٌی، داٌضگاه آزاد اسالىی واحد جِران جٍّب، ماسحادیار -3

 ىدیریث ةازرگاٌی، داٌضگاه آزاد اسالىی واحد جِران جٍّب اسحادیار، -4

 

 چکیده

ُای پیچیده و ىّفلیث در  ث در ىحیطةكاُای رُتری در جِث ایجاد اسحراجژی ٌّآوراٌَ ةرای ر جّسعَ ىِارت 

سازٌد. از طرفی  اسث. رُتران ىّفق، پیروان خّد را در راسحای دسحیاةی ةَ اُداف، جّاٌيٍد ىیوکار ضروری  کسب

ُا ةَ ىضحریان در جِث ایجاد رواةط پایدار ٌیز در ىسیر جغییر  ٌگرش سازىان ،ةا جّسعَ ىفاُیو ىرجتط ةا ةازاریاةی

ٌیازىٍد روش ُایی ُسحٍد کَ ةحّاٌٍد ةَ صٍایع و خدىات  ،كرار گرفحَ اسث و در ةازارُای پّیا و ركاةحی اىروز

ةا کيک آن ةر چانش ُای ىحیطی فایق آىده و ىحصّالت و خدىات را ةدون اجالف ةَ ىضحریان ارائَ دٍُد. 

خصّص ةا ٌلش ىیاٌجی رُتری  ُای ىّجّد در ایً حّزه کيتّد پژوُضی در ایً ىّضّع ةَ ارزیاةی پیضیٍَ

 -کارةردی و ةر اساس ىاُیث و روش، جّصیفی ،حاضر ةر اساس ُدفپژوُش صّد.  کارآفریٍاٌَ احساس ىی

ُا ٌرىال  اسيیرٌّف ٌضان داد، جّزیع داده -ُای آزىّن کّنيّگروف یافحَ وجحهیم در ةخش ججزیَ ُيتسحگی اسث.

( PLSاسحفاده گردید. پی ال اس ) 0افزار اسيارت پی ال اس ُا از ٌرم وجحهیم داده ٌتّده، ةرایً اساس ةرای ججزیَ

ُای  ةرازش ىدل :دُد ُای ىعادالت ساخحاری، سَ ةخش را جحث پّصش كرار ىی ةرای ةرازش و ارزیاةی روایی ىدل

گیری، ةرازش ىدل ساخحاری، ةرازش ىدل کهی. ٌحایج ٌضان داد ىدل ىفِّىی از ةرازش ىٍاسب ةرخّردار  اٌدازه

کَ ُيگی ىّرد  گردید آىاری جی اسحفادهاسث. ُيچٍیً ةرای ةررسی فرضیات پژوُش از ضریب ىسیر و ىلدار 

کارگیری رُتری ٌاب، ارجتاط ةا ىضحری الزم اسث و از طرفی َ جائید كرار گرفث و ةَ ایً ٌحیجَ رسیدیو کَ درة

جّاٌد ةسیار در سیسحو ٌاب ىّثر ةاصد و در ٌِایث ىٍجر ةَ ارجتاط خّب ةا  داصحً رُتراٌی ةا روحیَ کارآفریٍی ىی

 صّد. ىضحریان ىی

  

 رُتری ٌاب، ىدیریث ارجتاط ةا ىضحری،رُتری، رُتری کارآفریٍاٌَ واژگان کلیدی:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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1.  Partial Least Squares 


