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 الملخص

ممارسةةةات القيادة االسةةةتراتيجية  تحديد االتجار االسةةةتراتيجرأ تالمر رأ  الما   التعرف على أثرهدفت الدراسةةةة  لى    
تحقيق التنمية المسةةةتدامة  علىالبشةةةرتأ تع م  الفقافة التنييمية مالممارسةةةات ا، وتيةأ  تناية رنامة تنييمية متلا نة  

أ لتحقيق أهداف الدراسةرر المنهج الموئم المنهج اللصار التحليلر ماعتبا استخدامتم طرابلس.  – المدار الجديدمشركة 
ستبانةتصميم استمارة  تمند    .من القيادات اإلدارمة مالشركة ملظاا    44الدراسة   عينة عدد أفرادحيث بلغ   تل معها  ا

 تلصلت الدراسة  لى  .ها تساؤالت الدراسة ماردة ماامقة إلجامات  36الحصل  على   حيث تم أعلى العينة المستهدفة
أ  كةلك مسةةةةتلع تحقيق التنمية اعمرتا فر الشةةةةركة نيد الدراسةةةةة كانأّن مسةةةةتلع أمعاد ممارسةةةةات القيادة االسةةةةتراتيجية 

مرتاعا أ  أن هناك أثر ذ  داللة احصةةةائية لممارسةةةات القيادة االسةةةتراتيجية على تحقيق التنمية  جاءالمسةةةتدامة مالشةةةركة 
العمل على استحداث  حدة أ  نسم يكلن ممسمى " دارة التنمية  مضر رة الدراسة أ صت .لدراسةالمستدامة مالشركة نيد ا

المستدامة" يكلن هدفها ا،ساسر تع م  ماهلم  أهداف التنمية المستدامة فر الشركة نيد الدراسةأ  ذلك من  و  عقد 
تر تدعم  ظائف الجلدة الشةةةاملة ال تالند ات  اللقاءات   رش العملأ  أيضةةةا  االهتمام مشةةةكل أضمر بتضةةةمين اسةةةتراتيجيا

 اإلنتاج ا،نيف  التسلمق ا، ضر  ذلك ل مادة الاعالية االنتصادية للشركة  تقليل المخاطر الميئية ندر اإلمكان.
 أ طرابلسأ ليميا.الكلمات الدالة: القيادة االستراتيجيةأ التنمية المستدامةأ شركة المدار الجديد
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Abstract   

The study aimed to identify the impact of strategic leadership practices (determining the 

strategic direction, developing human capital, enhancing organizational culture with ethical 

practices, and implementing balanced regulatory control) on achieving sustainable development 

in Almadar Aljadid company in Tripoli. To achieve these aims, the descriptive analytical 

approach was used, and a questionnaire was designed and distributed to the target sample. In 

total, 36 survey responses were analysed. The findings of the study indicate that the level of the 

dimensions of strategic leadership practices In the company under study, it was high, as well as 

the level of achieving sustainable development in the company, was high and that there is a 

statistically significant impact of strategic leadership practices on achieving sustainable 
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development in the company under study. The study recommends the need to create a unit or 

section called "Sustainable Development Management", as well as to pay more attention to 

including comprehensive quality strategies that support the functions of cleaner production and 

green marketing.  

Keywords: Strategic leadership, Sustainable development, Almadar Aljadid company, Tripoli, Libya. 

 

 المقدمة .1
 بالغة ومشكالت   تحديات   من تواجهه لمانظرًا  جذرية، تحوالت   الحالي القرن  في األعمال منظمات تعيش 

 بالغموض تتصفمتغيرة  بيئة   ظل في هائل ومعرفي وثقافي تكنولوجي وتطور شديدة، منافسة   من الخطورة
واالستراتيجيات  الخطط تطوير على قادرين استراتيجيين قادة وجود يتطلب وهذا التأكد، وعدم والتعقيد

 البقاء إلى وصوالً  األهداف وتحقيق التحديات تلك مواجهة خاللها من يستطيعون  التي والفعالة المناسبة
 (.15 :2008)المربع،  والنمو

ترتكز عليه نشاطات المنظمة المختلفة خاصة في ظل العصر الحديث  وتعتبر القيادة االستراتيجية محوراً 
شتى مجاالت األعمال، ال سيما العقد األخير من القرن  وما يشهده العالم من تغييرات متسارعة وكبيرة في

من ذوي المهارات والقدرات التي تتبنى الرؤى المستقبلية لمواجهة  استلزمت وجود القيادة الحكيمةالماضي 
متطلبات العصر السريعة، ومحاولة المتابعة واالستشراف المستمر للبيئة لضمان نجاح المنظمات وبقائها 

الطاقات وتنسيق القدرات  لترشيد السلوك وحشد تبني المنظمات لممارسات استراتيجية فقد ظهرت الحاجة إلى
 .(34 :2009والجهود وتوجيه المنظمة إلى المسار الصحيح )الشلمة، 

وأكدت العديد من الدراسات أن القيادة االستراتيجية لها دورها الواضح في تنفيذ استراتيجية المنظمة من 
نمية وتطوير رأس المال خالل مجموعة من األدوار المتفاعلة منها إدارة موارد المنظمة والتي من بينها ت

ثقافة تنظيمية فعالة، واستخدام أنظمة رقابية فعالةـ  وأنشاءاالستراتيجي،  االتجاهالبشري والمساهمة في تحديد 
 .(Hit and Hoskinsson, 2009: p 350وتأسيس ممارسات أخالقية )

 األخيرة الفترة في لوحظ وقد ،العالمي المستوى  على بالغة أهمية مفاهيمه بمختلف التنمية موضوع يكتسيو 
 كان أن بعد وذلك مستدام مستقبل إلى للوصول المستدامة التنمية إلى الحاجة نحو متزايد دولي اهتمام
 البيئي، والتدهور ،الحراري  كاالحتباس المحتملة والبيئية البشرية الكوارث من مجموعة نحو يتجه العالم
 أصبحت وبذلك ذلك، إلى وما التصّحر، نطاق واتساع البيولوجي، التنوع وفقدان والفقر، السكاني النمو دوتزاي

 ،سواء حد على والصناعي النامي العالم دول معظم في تنتشر عالمية فكرية مدرسة التنمية المستدامة
 ،والندوات كالمؤتمراتالملتقيات العلمية  أجلها من فعقدت تطبيقها،ب وتطالب ورسمية شعبية هيئات تتبناها

 بوصفه غامضامازال  المفهوم هذا أن إال ظهورها بداية منذ المستدامة التنمية لمفهوم السريع االنتشار ورغم
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: 2017، صالحي)ل الكثير من الباحثين قب من مختلفة بطرق  يفسر ال زال إدارية وعملية وفلسفة مفهوما
20.) 

في مختلف الشركات بشكل عام وفي  إن اسهام ممارسات القيادة االستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة
مختلف األنشطة  تأثير ايجابي على تغيير مؤشرات األداء في الشركة قيد الدراسة بشكل خاص، سيكون له

مما ال يقبل الشك أن التنمية المستدامة بمختلف  –االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وأصبح من الواقع اليوم 
أبعادها تمثل إحدى التطورات الفكرية المعاصرة في فلسفة اإلدارة الحديثة واألكثر تالؤمًا مع التغييرات 

وانطالقًا  المتسارعة في شتى المجاالت، وكذلك تمثل توجهًا وهدفًا استراتيجيا ينتظر من المنظمات بلوغه،
على  ةدراسة الحالية تكتسي أهميتها حول التعرف على أثر ممارسات القيادة االستراتيجيمما سبق فإن ال

مجال االتصاالت وتقنية  تحقيق التنمية المستدامة في شركة المدار الجديد كإحدى الشركات الرائدة في
  المعلومات في ليبيا.

 الدراسات السامقة .2
 قام لذا ،قيادة االستراتيجية على تحقيق التنمية المستدامةتحليل أثر ممارسات ال إلى الحالية الدراسة تهدف
 من انالباحث تمكن وقدالتي تناولت متغيرات الدراسة،  السابقة واألبحاث الدراسات على باالطالع انالباحث

 العالقة بموضوع الدراسة والتي يمكن عرضها في الجدول التالي: تذا الدراسات من لعدد التوصل
 ،هم ا،هداف  النتائج للدراسات السامقة  ملخص 2جد    

 أهم النتائج أهم االهداف عنوان الدراسة ت

1 

(، 2022 ،دراســــــة )معتوق وامشــــــيري 
بعنوان )أثر ممارســـــــــــــات إدارة الموارد 
ـــة  ـــة الخضـــــــــــــراء على التنمي البشـــــــــــــري

 المستدامة(

دراسة وتحليل العاقة واألثر بين 
ممارسات إدارة الموارد البشرية والمتمثلة 

التدريب  –ب)التوظيف األخضر 
حفظ  –تقييم االداء األخضر  –األخضر 

الطاقة( والتنمية المستدامة في الشركة قيد 
 الدراسة.

وجود أثر ذو داللة احصائية لممارسات 
إدارة الموارد البشرية الخضراء على التنمية 
المستدامة في الشركة قيد الدراسة وبنسبة 

 %(.34.1أثر بلغت )

2 

 (، بعنوان2021)الزبيـــــــدي وحمزة، 
)تحقيق االســــــــــــتدامة البيئية على وفق 
ممــارســــــــــــــات إدارة الموارد البشـــــــــــــريــة 

 الخضراء(

هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية 
ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء 
من أجل تحقيق االستدامة البيئية في 
القطاع الصحي المتمثل بمدينة األماميين 

 .الكاظمين الطبية

تتبنى مدينة األماميين الكاظمين الطبية  
بعض ممارسات إدارة الموارد البشرية 
الخضراء بدرجة مقبولة، كما تظهر النتائج 
اهتمام المدينة باالستدامة البيئية وتوجهها 
نحو االهتمام بالبيئة، وهناك تأثير بشكل 
إيجابي لممارسات إدارة الموارد البشرية 

 بيئية.الخضراء في االستدامة ال
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3 

 (، بعنوان2017 صــــــالحي،دراســــــة )
)دور الموارد البشـــــــــــــريــــــة في تحقيق 

 المستدامة(التنمية 
 

 التنمية مفهوم الدراسة إلى دراسة تهدف
 أبعادها وشرح جديد كمفهوم المستدامة

 في البشرية الموارد ودور بمعناها الواسع
 التعرف ومحاولة العملية هذه تحقيق

 في البشريةالموارد  مساهمة مدى على
 تحقيقها.

 تحقيق مقومات من البشرية الموارد تعتبر
 ثروة( تشكل باتت التي المستدامة التنمية

 تأكده ما وهذا العولمة زمن في )األمم
 التي الصاعدة االقتصاديات تجربة عمليا
 على استراتيجياتها التنموية في ركزت
 مسيرة أن إذ البشري  العنصر أولوية

 بشكل يرتبط البشري  بالعنصر االهتمام
 فتنمية التنمية، نظريات بسيرة وثيق

 لتحقيق كوسيلة يرتبط البشري  العنصر
ال يتجزأ من  جزء هو المستدامة التنمية

 العملية .

4 

)أثر  (، بعنوان2016 ،دراســــــــــــة )عبد
ممارســــــــــات القيادة االســــــــــتراتيجية في 

 تحقيق ريادة األعمال(.
 

تحديد أثر ممارسات  إلىهدفت الدراسة 
القيادة االستراتيجية في تحقيق ريادة 
األعمال في المصارف األهلية العاملة 

 في محافظة النجف.

)الثقافة  أن ممارسات القيادة االستراتيجية
التنظيمية، ورأس المال البشري، وتحديد 
التوجه االستراتيجي( كان لها تأثير في 

تغير عملية تعزيز ريادة األعمال. ماعدا م
الرقابة التنظيمية غير دال احصائيًا في 

 ريادة األعمال.

5 

 (، بعنوان2015 ،دراســـــــــــــــة )المغربي
)ممـارســــــــــــــات القيـادة االســـــــــــــتراتيجيـة 
وعالقتهــا بــاإلبــداع اإلداري من وجهــة 
ــــــا في  ــــــة العلي ــــــادات اإلداري نظر القي

 الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة(.
 

 واقع على إلى التعرف هدفت الدراسة
 واإلبداع االستراتيجية القيادة رسةمما

 الجامعات الفلسطينية في اإلداري 
 -األزهر جامعة (غزة بقطاع العاملة

 ) األقصى جامعة -اإلسالمية الجامعة
 العليا اإلدارية نظر القيادات وجهة من
 الجامعات. هذه في

 داللة ذات قوية موجبة عالقة وجود
القيادة  ممارسات بين إحصائية

االستراتيجي  التوجه االستراتيجية( تحديد
 -عليها والمحافظة الكفاءات اكتشاف

 -واالجتماعي البشري  الرأس المال تطوير
 التأكيد -وتعزيزها التنظيمية الثقافة دعم
 نظم تنفيذ -األخالقية الممارسات على

 من اإلداري  واإلبداع )المتوازنة الرقابة
 في العليا اإلدارية القيادات نظر وجهة

 غزة. بقطاع الفلسطينية الجامعات

6 

(، Ruchismita,   2015)دراســـــــــة 
بعنوان )تحليل الممارســـات المســـتدامة 
المدرجة من قبل شـــــــــركات المعلومات 

 بالهند(

هدفت الدراسة إلى تشجيع الممارسات 
الصديقة للبيئة وهي عبارة عن دراسة 
للممارسات المستدامة والتي من بينها 

الموظفين حول  تقييم الوعي بين
 الممارسات البيئية.

 

توصلت الدراسة إلى أن نظم اإلدارة البيئية 
والممارسات الصديقة للبيئة ساهمت في 

 زيادة حصة األرباح للشركة 
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7 

)مســـــــــــــاهمة  (، بعنوان2015، )النفار
القيادة االســتراتيجية في تحقيق الجودة 

 الشاملة في الجامعات الفلسطينية(.

التعرف على مدى  هدفت الدراسة إلى
مساهمة القيادة االستراتيجية في تحقيق 
الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية 

 في قطاع غزة.

وجود عالقة موجبة بين تطبيق الجودة 
بين ممارسات القيادة االستراتيجية و  الشاملة

 في الجامعات الفلسطينية.
 

8 

 )األثـــر (، بـــعـــنـــوان2014 ،)جـــوهـــرة
قيـــــادة المبـــــاشـــــــــــــر لممـــــارســــــــــــــــــات ال

االســتراتيجية على ســلوك التشــارك في 
 المعرفة(.

هدفت الدراسة إلى تحديد األثر المباشر 
لممارسات القيادة االستراتيجية على 
سلوك التشارك في المعرفة واألثر غير 
المباشر لها من خالل كل التسويق 

 الداخلي وثقافة التعلم التنظيمي.

 مباشر للقيادة االستراتيجية في إثروجود 
استراتيجية التشارك في و  كل من سلوك

 المعرفة من خالل ثقافة التعلم التنظيمي

9 

   ,Jooste & Fourieدراســـــــــــــــــــــة 
(، بـــــعـــــنـــــوان )دور الـــــقـــــيـــــــادة 2009

ال  االســـــــــــــتراتيجيـــــة في التطبيق الفعـــــّ
 لالستراتيجية(

 القيادة دور لمعرفة الدراســـــــــــــة هدفت
 التوجـــــه( االســـــــــــــتراتيجيـــــة بـــــأبعـــــادهـــــا

 -المتوازنـــــة الرقـــــابـــــة -االســـــــــــــتراتيجي 
 الممـــــارســـــــــــــــــات -التنظيميـــــة الثقـــــافـــــة

 رأس -الجوهري  الكفـاءات -األخالقيـة
( المال االجتماعي رأس -البشــــري  المال

 لالستراتيجية. التطبيق الفّعال في

وجود عالقة ايجابية بين القيادة 
االستراتيجية والتطبيق الفّعال لالستراتيجية 

ولين كون القادة االستراتيجيون هم المسؤ 
عن تطبيق االستراتيجية، وكذلك قلة فهم 
العاملين لالستراتيجية يعد أهم عائق من 

 معيقات تطبيق االستراتيجية.

 التعقيب على الدراسات السامقة
اهتمامًا واضحًا بمتغيري الدراسة ودورهما في مساعدة منظمات األعمال على أظهرت الدراسات السابقة 

وتحسين أدائها في األجل القصير والطويل، وبما يدعم من قدراتها على  اتحسين وتطوير استراتيجياته
 مواجهة التحديات والصعوبات التي تفرضها التغيرات البيئية والتنافسية في عالم العولمة.

وبالنسبة للدراسات التي تناولت موضوع القيادة االستراتيجية فيالحظ أن غالبية األبحاث والدراسات السابقة  
ت بين مفهوم القيادة االستراتيجية والعديد من المفاهيم األخرى لتوضيح دور أو أثر أو عالقة أو قدر ربط

واقع وذلك حسب الهدف التي قامت من أجله الدراسة، إال أن الدراسة الحالية فتهدف بشكل أساسي إلى 
مة وبذلك فهي تختلف مع كل تحليل العالقة واألثر بين ممارسات القيادة االستراتيجية تحقيق التنمية المستدا

 الدراسات السابقة من حيث ربطها المباشر بين ممارسات القيادة االستراتيجية والتنمية المستدامة.
(، 2016 ،أما أبعاد أو ممارسات القيادة االستراتيجية فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كاًل من )عبد

 Hitt, Ireland, and Hoskissonاد على نموذج (، في االعتم2014 ،(، و)جوهرة2015و)المغربي 

 في تحديد أبعاد ممارسات القيادة الستراتيجية   (، Jooste & Fourie, 2009) و وزمالئه،  (2009
أما المتغير التابع في هده الدراسة )التنمية المستدامة( اتفقت الدراسة الحالية من حيث تحديد أبعادها مع 

 2015و) (،2021 ،)الزبيدي وحمزةو (،2017 صالحي،)و(، 2022 ،كاًل من )معتوق وامشيري 
Ruchismita,.) 
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 ما يمي  الدراسة الحالية عن الدراسات السامقة 
 السابقة وتأتي استكمااًل لما بدأه الباحثون السابقون في  تتعتبر هذه الدراسة بناء معرفيًا وتراكميًا للدارسا

 موضوع الدراسة فهي تبني على ما توصلوا إليه من نتائج وما قدموه من توصيات واقتراحات.
 على تحقيق التنمية المستدامة وهي بذلك  ةتركز الدراسة الحالية على أثر ممارسات القيادة االستراتيجي

راسات السابقة من حيث توسعها بأبعاد الدراسة، وتميزت الدراسة أيضًا في الربط تعتبر أكثر شمواًل من الد
 المباشر بين ممارسات القيادة االستراتيجية والتنمية المستدامة.

  تميزت الدراسة في اختيارها قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات باعتباره من القطاعات الحيوية
لى القيادات اإلدارية في الشركة قيد الدراسة، وبالتالي تكون الدراسة واالستراتيجية، وكذلك الموضوع طبق ع

قدر اختارت المجتمع المناسب وذلك ألنها الفئة األكثر تعامل مع القرارات واألهداف االستراتيجية وموضوع 
 القيادة االستراتيجية بشكل عام.

 مشكلة الدراسة .3
تعتبر التنمية المستدامة من ضمن المفاهيم الحديثة التي تسعى المنظمات الوصول إليها وتحقيقها،     

وكذلك تعتبر من ضمن التوجهات االستراتيجية ألي منظمة وتحتاج إلى مجموعة من المتطلبات لكي يتم 
التي  ستراتيجية الهامةسات القيادة االعلى المنظمات االعتماد على مجموعة من ممار  ذلك ولبلوغتحقيقها، 

تهدف إلى تعزيز قدرة المنظمة للوصول إلى أهدافها عبر خطوات منظمة باستخدام فكر استراتيجي يتصف 
 .واالعتماد على رأس المال البشري  بالطالقة والمرونة واألصالة وتوحيد التوجه االستراتيجي والثقافة

اسة مؤشرات تحقيق التنمية المستدامة كونها تمثل كما تناولت العديد من الدراسات وأشارت إلى أهمية در 
هدفاً وبعداً استراتيجياً مهما، وأن تعمل المنظمات بمختلف انواعها على تحليل ودراسة مضامينها وبما يضمن 
تقليص الفجوة المعرفية بين المنظمة وبين األطراف المتعاملة سواء العاملين لها أو المتعاملين معها، كدراسة 

 2015( ودراسة )2017 صالحي،(، ودراسة )2021(، ودراسة )الزبيدي وحمزة 2022امشيري )معتوق و 
Ruchismita, .) 

والمتتبع للدراسات المحلية يالحظ ندرة الدراسات التي تناولت موضوع التنمية المستدامة، ومن هنا جاءت 
خالل التعرف على أثر نحو إجراء مثل هذه الدراسات التي تتمحور مشكلتها من  هذه الدراسة كحافز

طرابلس، وأيضًا  –ممارسات القيادة االستراتيجية على تحقيق التنمية المستدامة في شركة المدار الجديد 
محاولة تقييم الممارسات االستراتيجية نحو تحقيق استدامة بيئية نظيفة، وبما يضمن فتح آفاق واعدة في هذا 

لتفعيل مجتمع المعلومات في لبيبا، وبشكل أثر تحديدًا  المجال، وأيضاً وضع االستراتيجيات والتدابير الالزمة
  :ت التاليةيمكن صياغة مشكلة الدراسة في شكل التساؤال
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 ؟وممارستهاهل لدى الشركة قيد الدراسة تصور واضح حول مفهوم القيادة الستراتيجية  -
 ؟الدراسةالتنمية المستدامة في الشركة قيد  أبعاد ما مستوى  -
 الدراسة؟ما أثر ممارسات القيادة االستراتيجية على تحقيق التنمية المستدامة في الشركة قيد  -

 فرضيات الدراسة .4
 :التاليةالرئيسية اعتمدت الدراسة على اختبار الفرضية  

 فر شركةيلجد أثر ذ  داللة  حصائية لممارسات القيادة االستراتيجية على تحقيق التنمية المستدامة 
 طرابلس. –المدار الجديد 

 ويتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات التالية: -
قيد في الشركة  االستراتيجي على تحقيق التنمية المستدامة يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتحديد التوجه -

 الدراسة.
قيد في الشركة  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطوير رأس المال البشري على تحقيق التنمية المستدامة -

 الدراسة.
حقيق التنمية يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمساندة الثقافة التنظيمية وتعزيزها بالممارسات األخالقية على ت -

 قيد الدراسة.في الشركة  المستدامة
 في الشركة يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنفيذ الرقابة التنظيمية المتوازنة على تحقيق التنمية المستدامة -

 .قيد الدراسة

 أهداف الدراسة .5
  هدف الدراسة إلى تحقيق التالي:ت

 في الشركة قيد الدراسة. التعرف على مستوى ممارسة أبعاد القيادة االستراتيجية .1
 التعرف على مستوى تحقيق التنمية المستدامة في الشركة يد الدراسة. .2
دراسة وتحليل العالقة واألثر بين ممارسات القيادة االستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة بالشركة  .3

 قيد الدراسة.
ممارسات االستراتيجية تقدم مجموعة من التوصيات التي من شأنها تساهم في ترسيخ وتحسين ال .4

 للقيادة بالشركة وبما ينعكس إيجابا على تحقيق التنمية المستدامة.
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  أهمية الدراسة .6
 تكمن أهمية الدراسة في اآلتي:

تركز على جانب حيوي ومهم وهو الممارسات االستراتيجية للقيادة كون أن القيادة اإلدارية بصفة  .1
تبر من الموضوعات الحديثة التي تحتاج إلى الكثير من عامة والقيادة االستراتيجية بصفة خاصًة يع

 .بمنظمات األعمال في الوقت الراهن الفهم والدراسة والتحليل خاصة في ظل التغييرات البيئية المحيطة
والمتمثلة في شركة المدار الجديد  وتقنية المعلومات كذلك ركزت الدراسة على قطاع االتصاالت .2

 ية الهامة التي تساهم في تدعيم االقتصاد الوطني.باعتباره من القطاعات الحيو 

 اإلطار النيرت  .7
تعبر القيادة االستراتيجية عن واقع وطموحات مستقبلية تهدف في المقام األول إلي تسليط الضوء على   

قل وقت وجهد وتكلفة من خالل العمل في نظام أمجاالت النمو والتطوير بهدف تحقيق أهداف المنظمات ب
ويحقق عناصر الكفاءة والفاعلية من خالل حسن ترشيد واستخدام ، والحوار يدعم المشاركة البناءةمفتوح 

: 2008، موارد المنظمة والعمل على التطوير المستمر ودعم التعلم التنظيمي لألفراد والجماعات )المربع
ا يكفل تنفيذ االستراتيجيات وأن من أهم المهام التي يقوم بها القادة هي التأثير في سلوك األفراد بم، (16
هداف التي تسعى المنظمات إلي تحقيها باستخدام األساليب والوسائل المناسبة التي يجب أن تختلف واأل

وما يتطلبه ذلك من إحداث تغيرات في أساليب  ،االقتصادية واالجتماعية وفقا للتغيرات التي تحدث في البيئة
ظمات بشكل وثيق مع أداء القادة االستراتيجيين الذين لهم الدور األكبر كما يرتبط أداء المن ،التأثير والقيادة

إلي منظمات قوية ومتميزة من خالل إيصال رؤيتهم إلي  واالنحدارنظماتهم في حالة التفكك في تحويل م
 ةالجديدحيث تمثل تلك الرؤية في خلق مناخ المشاركة وطرح األفكار  ،األفراد في جميع المستويات التنظيمية

 (.205: 2005ل، طاب وإسماعيخوتهيئة الظروف والعوامل المساعدة على التميز المؤسسي )، واإلبداعية

 ماهلم القيادة االستراتيجية -أ ال   
، والمصريين، وتشير القيادة إلى القدرة والرومانيين واليونانيينترجع جذور القيادة إلى كتابات الصينيين   

وكما أشار العديد من  ،التابعين بحيث يرغبون في أداء وانجاز ما يحدده القائدأو المهارة في التأثير على 
الكتاب أن القيادة تركز على سبع عناصر هي: مجموعة العمليات، الصفات الشخصية، فن اإلقناع بااللتزام، 

 (.49 :2012)جاد هللا، فن التأثير في اآلخرين، شكل اإلقناع، عالقات ووسيلة تحقيق األهداف
 وكذلك مفهومالقيادة االستراتيجية يجب أواًل توضيح مفهوم القيادة بشكل عام  مفهوم وقبل التطرق إلى

 التالي:على النحو  والذي يمثل هنا أحد المتغيرات األساسية في هذه الدراسة وذلك االستراتيجية



 (2022معتوق و غومة )

 231  
 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

اإلداري على  فشرااأليباشره شخص معين في مجال  أنها نشاط إيجابي "القيادة بشكل عام على عرفت -
السلطة الرسمية عند  ماستخدابو أاألخرين من أجل تحقيق هدف معين باستخدام وسيلة التأثير واالستمالة 

 (.209 :2005. )خطاب وإسماعيل،"الضرورة
بأنها عملية تفاعل متبادل بين قائد ومجموعة من الناس في موقف يترتب عليه "عرفها أبو النصر  وكذلك -

.)أبو "فاألهداماعي غير فردي لتحقيق تلك مشتركة تم القيام باإلجراءات الفاعلة بشكل جتحديد أهداف 
 (.23 :2012، النصر

 منها: لالستراتيجية ندكروكذلك تطرق العديد من الباحثين إلى وضع تعريف  -
وتحديد الفرص  ،أنها عملية تنظيم األفكار لمواجهة حاالت المخاطر وعدم التأكد"على  يعرفها الحسين - 

، . )الحسيني"من تلك الموارد المتاحة للمنظمة ستخدام الكفاءة لالستفادة المثلىوبالتالي ا للمنظمة،المتاحة 
2006 :28.) 

بأنها الطريقة التي من خاللها يتم تحديد األهداف البعيدة األطراف وما يتوجب عليها من "كما تعرف  -
 (.60 :2012)يونس، وذلك لتنفيذ تلك األهداف المرجوة، تبني أفعال إجراءات وتوزيع للموارد

 : بالتالر يمكن تعرمف القيادة االستراتيجية على النحل التالر -
بأنها القدرة على إدارة عمليات المنشأة بفاعلية والحفاظ على مستوى أداء عال بشكل  "عرفها الخفاجي فقد-

 (.180 :2008،لخفاجي. )ا"متواصل
المالئمتين كي تتمكن  والبيئة التشكيليةفي خلق المناخ  ي اإلدار أنها دور القائد "جواد على  في حين عرفها -

 (.309 :2010، قيادات المنظمة من تنفيذ االستراتيجية المختارة وتنفيذها على مستوى عال.)جواد
 اآلخرين خالل من اإلدارة تضمن jالتي القيادة أنها(." Jooste & Fourie ,2009 ;p52وعرفها ) -

 العولمة أحداث ظل في األعمال بيئة عليه تنطوي  الذي المتسارع التغيير مواجهة على المنظمات لمساعدة
 .المتالحقة

 األفراد قدرة( تعريف للقياد االستراتيجية على النحو التالي "بأنها Serfontine, 2010; p13ووضع ) - 
 تتصف بيئة   ظل في والقرارات الخطط وتنفيذ وضع على والرؤية الحكمة لديهم ممن والكفاءة الخبرة ذوي 

 ."التأكد وعدم والتعقيد بالغموض
 االستراتيجية:أهمية القيادة  -ثانيا  

 (.59 :2014)الركباني،  :اآلتي االستراتيجية فية القيادة تتلخص أهمي
وكذألك تواجه  تهم،اقدر تحرص القيادة االستراتيجية على استقطاب الكفاءات االدارية المبدعة وتنمية  -1

، بما يمنح المنظمات القدرة على تحديد أهدافها المستقلة، التحديثات المستقلة بتفكر إبداعي ورؤية مستقلة
 ومجاالت نموها وانتشارها.
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أهمية القيادة االستراتيجية في دورها التوازني بين حاجات األطراف المختلفة سواء داخل أو خارج  تكمن -2
 ل على تحقيق التوازن االستراتيجي للتطلعات والحاجات المتقاطعة.حيث تحم، المنظمة

التي يجب أن  والمهارات اإلبداعية وذلك من خالل القدرات، القيادة االستراتيجية هي مصدر االبتكارات -3
 ر التنظيمي.يوالتي تمكنهم من احتواء كافة جوانب التغي، يمتلكها القادة االستراتيجيين

 :ممارسات القيادة االستراتيجية -ثالفا  
وتلك الممارسات ال  ،تعددت النماذج التي تناولت ممارسات القيادة االستراتيجية في منظمات األعمال  

يمكن أن تتبلور بمعزل عن البيئة الداخلية والخارجية وما تفرضه من مواقف تقضي من قيادات االستراتيجية 
، في التعامل معهماالمواقف وإنجاز القرارات المنهجية والسليمة التصرف بحكمة وموضوعية لمجابهة تلك 

ة ويمكن للكثير من الباحثين والمهتمين بموضوع القيادة االستراتيجي دب اإلداري إسهاماتوقد ورد في األ
 (.321 :2016)عبد،  تحديد اهم اسهامات الباحثين لهده الممارسات في الجدول التالي

 معض الباحفين فر تحديد ممارسات أ  أمعاد القيادة االستراتيجية  يلضح اسهامات 1جد    
 النموذج الباحث ت
1 Mintzberg,1993 األدوار التفاعلية، األدوار المعلوماتية 

2 Mason,1986 تحديد الموارد والعالقات، صياغة األهداف  ،ةتطوير رية استراتيجي
 التنظيمية، التنفيذ، الرقابة. 

3 Hand scombe & Norman,1989 تنمية االحساس بالقصد االستراتيجي 
4 Thompson,1997 االستشراف العلمي، الهيكل والسياسات، شبكة  ،الرؤية االستراتيجية

 االتصاالت، الحكن واإلدارة، إدارة التغيير.
5 Hagen&Hassan,1998  المقدرة الجوهرية، تطوير رأس المال، االستخدام الفاعل للتقنية

الجديدة، التصرف الستراتيجي األمثل، الهيكل التنظيمي والثقافة 
 .التنظيمية

6 Hitt et al,2001,2003 
 ،( و)الفيحان وجالب2004 ،و)جالب

 (2010 ،( و)وحسوني2006

الجوهريةـ،  تحديد الرؤية االستراتيجية، المحافظة على المقدرات
تطوير رأس المال البشري، المحافظة على ثقافة تنظيمية فاعلة، 

 ، نظام رقابي نتوازن.ةاألكيد على الممارسات األخالقي
7 Hitt, Ireland, and Hoskisson 

2009 
تطوير رأس المال البشري، استغالل  ،تحديد االتجاه االستراتيجي

الكفاءات الجوهرية والمحافظة عليها، المحافظة على فعالية ثقافة 
 المنظمة، تعزيز الممارسات األخالقية، تنفيذ نظام رقابي متوازن.

  321: 2016المصدر  عمدأ 
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  Hitt, Ireland, and Hoskisson 2009نملذج   -1
، اللوح) ـ ويتضمن العناصر التالية:ومن بين النماذج األكثر شهرة يأتي نموذج هيت، ايرالند وهوسيكسون 

2015: 51). 
وضع وتحديد الرؤية طويلة األجل للغرض االستراتيجي التي  إلىيشير ذلك  :تحديد التلجه االستراتيجر  -أ

التي  المثاليةوكفلسفة موجهة باألهداف فإن تلك الرؤية تعكس الصورة الذهنية  ،وجدت المنظمة من أجله
 واسع، مدى على توقعاتهم تحقيق نحو العاملين وتحرك تدفع فهي وكذلك، إلى تحقيقها تسعى المنظمة

 .بالمنظمةة الخاص االستراتيجية تنفيذ جوانب من لكثير كمرشد تستخدم وأيضاً 
فكار والرموز وتتكون القافة التنظيمية من مجموعة معقدة من األ :تنييمية فعالةالحااظ على ثقافة  -ب 

الممارسات األساسية للقائد  ىوهي تعتبر إحد، من مصادر الميزة التنافسية ساسية التي تعد مصدراً والقيم األ
حيث تشكل وتنفذ في إطارها االستراتيجيات كما تقع على القائد االستراتيجي في هذا الصدد  ،االستراتيجي

 مسؤولية إدخال التغيرات ودعم الثقافة التنظيمية الجديدة التي تتطلب اتصاالت فعالة وحاًل للمشكالت.

خالقية األالممارسات  لىتتعاظم فعلية االستراتيجية عندما تبنى ع :التأضيد على الممارسات اال وتية -ج
حيث تشجع المنظمات التي تتحلى باألخالق الضرورية أفرادها على التحلي بها وتمكنهم كذلك من اختيار 

 في المنظمة. اإلداريةمالئم في كافة المستويات خالقي الالنمط األ

تعد الرقابة على تنفيذ االستراتيجية من الممارسات الهامة للقيادة  :نيم رنامة تنييمية متلا نة -ه
حيث تساعد في التأكد على أن المنظمة حققت النتائج المرغوبة للمنافسة االستراتيجية ، االستراتيجية

جية القائد االستراتيجي كما تساعد الرقابة االستراتي، متوسط في الصناعةالوالحصول على عوائد أعلى من 
 ودعم التغير االستراتيجي وإبراز نتائج االستراتيجيات للمنافسين. تأييدو   المصداقيةبناءً  على
  ماهلم التنمية المستدامة  أمعادها: -رامعا  

وضـــعت العديد من التعريفات للتنمية المســـتدامة وبطرق مختلفة، ولكن يســـتند التعريف الشـــائع المســـتخدم   
والذي  1987على نطاق واسع إلى تقرير )مستقبلنا المشترك( الذي نشر أثناء عقد لجنة برونتالند في عام 

ت الحاضـــر دون المســـاس نص بشـــكل أســـاســـي على أن التنمية المســـتدامة: "هي التنمية التي تلبي احتياجا
بقدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصــــــــــة"، وقد أعطى قبول هذا المصــــــــــطلح من قبل الجمعية 
العامة لألمم المتحدة أهمية ســــياســــية إلى حد ما وقد أدى بدوره أيضــــًا إلى تطور مبادم التنمية المســــتدامة 

ســــين في مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية من قبل القادة وصــــناع القرار الرئي 1992خالل عام 
WCED  .(13 :2016)مبارك، في بلدية ريو دي جانيرو   
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عّرف وليم رولكز هاوس التنمية المســـــــتدامة بأنها: "تلك العملية التي تقر بضـــــــرورة تحقيق نمو اقتصـــــــادي 
لمحــافظــة على البيئــة هي عمليــات يتالءم والقــدرات البيئيــة، وذلــك من منطق أن التنميــة االقتصـــــــــــــــاديــة، وا

، وعرفتها اللجنة العالمية للبيئة والتنمية بأنها  38: 2009)مخول وغانم، متكاملة وليســــــــــــت متناقضــــــــــــة". 
"التنمية التي تقضـــى بتلبية الحاجات األســـاســـية للجميع وتوســـيع الفرصـــة أمام المجتمع إلرضـــاء طموحاتهم 

طًا اســـــتهالكية ضـــــمن حدود اإلمكانات البيئية التي يتطلع إلى حياة أفضـــــل، ونشـــــر القيم التي تشـــــجع أنما
 على ما ســـــــــــبق يمكن القول أن وبناءأ (176: 2009". )أبوزنط وغنيم، المجتمع لتحقيقها بشـــــــــــكل معقول

التنمية المســتدامة هي التنمية التي تســتخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصــونها لألجيال القادمة وتحافظ على 
 التكامل البيئي وال تسبب في تدهور عناصر ومكونات األنظمة البيئية وال تخل بالتوازن بينهما.

، االقتصاديثل في البعد البيئي، البعد وللتنمية المستدامة ثالثة أبعاد متكاملة ومترابطة فيما بينها والتي تتم
، فلكي تســـــــــتخدم التنمية يتعين أن يكون هناك توازن وتفاعل متبادل بين هذه األبعاد فإذا االجتماعيوالبعد 

 :كاالتي، وهذه األبعاد االستدامةلم يتوفر ُبعد واحد لن يتحقق شرط 
 :يعية واالستخدام األمثل على أساس مستدام، ويتمثل هذا البعد في الحفاظ على الموارد الطب البعد الميئر

أي يعني  (،71: 2014)شيلي،وتوقع ما قد يحدث للنظم االيكولوجية من جراء التنمية لالحتياط والوقاية 
مدى قدرة الموارد الطبيعية والبيئية على مقابلة االحتياجات الحالية بدون تدهور أو نضوب أو تلوث إال 
بالقدر الذي ال يهدد األجيال القادمة، إن فكرة االستدامة البيئية تقوم على ترك األرض في حالة جيدة لألجيال 

تنزاف المواد الطبيعية أو إهدار البيئة الطبيعية يكون هذا القادمة، فإذا احتفظ اإلنسان بنشاطه وأدائه دون اس
النشاط مستدام طبيعيًا ويتحقق هذا عن طريق قلة استهالك المواد الطبيعية، واستخدام مواد قابلة للتدوير 

.)أبوعلي، كليًا بعد االستهالك وتكون قابلة للتجديد، ويتم تجميعها دون إضرار بالبيئة أو استنزاف مواردها
2010 :47). 

 : ويشير إلى العالقة بين الطبيعة والبشر، وإلى النهوض برفاهة الناس وتحسين  البعد االجتماعر  اإلنسانر
سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية األساسية، والوفاء بالحد األدنى من األمن واحترام حقوق 

التعددية والمشاركة الفعلية للشعب في صنع القرار، اإلنسان، كما يشير إلى تنمية الثقافات المختلفة والتنوع و 
وتتميز التنمية المستدامة بهذا البعد إذ تجعل من النمو وسيلة لاللتحام االجتماعي وإنصاف األجيال إذ 
يتوجب على األجيال الراهنة القيام باختيارات النمو وفقًا لرغبتها ورغبات األجيال القادمة، وأهم عناصر هذا 

)بن  النمو المساواة في التوزيع، المشاركة الشعبية، التنوع الثقافي، اإلنصاف والعدل في اختياراتالبعد هي: 
 .(29-28: 2015إبراهيم، 



 (2022معتوق و غومة )

 235  
 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 :يركز على التأثيرات الحالية والمستقبلية لالقتصاد على البيئة، ويطرح مسألة اختيار  البعد االنتصادت
وتمويل وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية، كما يهتم بدراسة االستدامة 

الحفاظ عليها االقتصادية والمالية من ناحية التمويل والحفاظ على رأس المال واالستخدام الفعال للموارد و 
إن أفضل  أ(6: 2008)لطرش، والعمل في حدود طاقة االستيعاب البيئية وحماية التنوع البيولوجي 

أسلوب للحصول على الحد األقصى من الرفاهية االقتصادية مع المحافظة على الجوانب البيئية يحتاج 
من صانعي القرارات اتخاذ قرارات اقتصادية من شأنها تحقيق السالمة البيئية عن طريق وضع حدود 

ع التخطيط الشامل للموارد مادية على الضرر البيئي الناتج عن العمليات االقتصادية مما يسهم في توزي
على المدى الطويل، ولكي تتحقق التنمية المستدامة وفق البعد االقتصادي البد من تحسين مستوى 

مستوى الفقر،  المعيشة والرفاهية واإلنسانية والحياة االجتماعية، استخدام أكثر كفاءة لرأس المال، تقليل
  ( 349-348 :2015خرون، . )محمد وآأن يتالءم النمو االقتصادي مع البيئة

تســـــــعى التنمية المســـــــتدامة من خالل آلياتها ومحتواها إلى تحقيق  أهداف التنمية المسةةةةتدامة: - امسةةةةا  
 ( 343-342: 2015)محمد وآخرون، جملة من األهداف وهي: 

 :التركيز على العالقات بين نشاطات السكان والبيئة، وتتعامل مع  تحقيق نلعية حياة أفضل للسكان
نظام الطبيعة ومحتواها على أساس حياة اإلنسان، وذلك عن طريق مقاييس الحفاظ على نوعية البيئة 

 واإلصالح وتعمل على أن تكون العالقة في األخيرة عالقة تكامل وانسجام.
 وكذلك تنمية إحساسهم بالمسؤولية اتجاهها وحثهم  مة:تع م   عر السكان مالمشكوت الميئية القائ 

على المشاركة الفعالة في إيجاد حلول مناسبة لها من خالل مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقديم 
 برنامج ومشاريع التنمية المستدامة.

 :بيئة وتتعامل مع وذلك من خالل التركيز على العالقة بين نشاطات السكان وال احترام الميئة الاميعية
نظام الطبيعة ومحتواها على أساس حياة اإلنسان، وبالتالي فالتنمية المستدامة هي التي تستوعب العالقة 

 الحساسة بين البيئة والطبيعة وتعمل على تطويرها لتصبح عالقة تكامل وانسجام.
 :لى أنها موارد محدودة لذلك وهنا تتعامل التنمية مع الموارد ع تحقيق استغو   استخدام عقونر للملارد

 تحول دون استنزافها أو تدميرها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالني.
 :تحاول التنمية المستدامة توظيف التكنولوجيا الحديثة بما  ربط التكنلللجيا الحديفة مأهداف المجتمع

مختلفة في المجال التنموي، يخدم أهداف المجتمع، وذلك من خالل توعية السكان بأهمية التقنيات ال
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وكيفية استخدام المتاح والجديد منها في تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن 
 يؤدي ذلك إلى مخاطر وأثار بيئية سالبة.

 :وذلك بإتباع طريقة تالئم اإلمكانيات   حداث تغير مستمر  مناسب فر حاجات  أ للمات المجتمع
التوازن الذي بواسطته يمكن تفعيل التنمية االقتصادية، والسيطرة على جميع المشكالت  وتسمح بتحقيق

 البيئية.
 :بحيث يحافظ على الرأسمالية الذي يشمل الموارد الطبيعية والبيئية، وهذا  تحقيق نمل انتصادت تقنر

لمساواة في تقاسم بدوره يتطلب تطوير منظمات وبنى تحتية وإدارة مالئمة للمخاطر والتقلبات لتؤكد ا
 الثروات بين األجيال المتعاقبة وفي الجيل نفسه.

 الميدانية الدراسة .8
عرضًا مفصاًل لإلجراءات التي تم االعتماد عليها في تنفيذ الدراسة الميدانية بهدف الجانب  يتناول هذا

أيضًا عرضًا لمجتمع ويشمل  ،التعرف على أثر ممارسات القيادة االستراتيجية على تحقيق التنمية المستدامة
أداة جمع البيانات واألساليب المستخدمة في التحليل اإلحصائي إضافة إلى صدق أداة الدراسة و  الدراسة
 وتحليل البيانات الوصفية واختبار فرضياتها. وثباتها
 :منهجية الدراسة -أ ال  

 بإعدادها الباحثان قام التي االستبانة على باالستناد وذلك التحليلي الوصفي المنهج على اعتمدت الدراسة
 تم قياس مؤشرات على وباالعتماد السابقة والدراسات النظري  األدب إلى اللجوء خالل من

 واختبار وتحليلها األولية البيانات جمع بهدف وذلك ،الشركة قيد الدراسة بيئة مع يتوافق وبما تطويرها
 فرضياتها.

 :مجتمع  عينة  الدراسة -ثانيا  
( موظف، وتم استخدام 50بالشركة قيد الدراسة والبالغ عددهم ) القيادات اإلداريةمجتمع الدراسة في  تمثل

مقياس دي  أسلوب المعاينة في هده الدراسة فاستخدمت العينة العشوائية البسيطة وتم تحديها باستخدام
  لالستمارات الموزعة والفاقد منها:( مفردة، والجدول التالي يوضح النسب واألعداد 44فكان قوامها ) انمورج

   االستمارات التر تم تل معها  نسبة المسترد  الااند منها1  جد  
عدد 

االستمارات 
 الموزعة

عدد 
االستمارات 
 المفقودة 

نسبة 
االستمارات 
 المفقودة

عدد االستمارات 
الغير صالحة 

 للتحليل

نسبة االستمارات 
الغير صالحة 

 للتحليل

عدد 
االستمارات 
 الصالحة 

 نسبة
االستمارات 
 الصالحة 

44 5 11.3 % 3 6.8% 36 81.9 % 
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 أداة جمع الميانات -ثالفا  
لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استمارة استبيان اشتملت في المحور األول على البيانات الشخصية     

واشتمل  ،المسمى الوظيفي( –سنوات الخبرة  –العلمي المؤهل  –العمر  –والمتمثلة في )النوع  والوظيفية
بأبعادها )تحديد االتجاه االستراتيجي  بممارسات القيادة االستراتيجية المحور الثاني على العبارات المتعلقة

تنفيذ رقابة تنظيمية  –تعزيز الثقاف التنظيمية بالممارسات األخالقية  –تطوير رأس المال البشري  –
( 44ووضع الباحثان ) ما اشتمل المحور الثالث على العبارات المتعلقة ب"التنمية المستدامة".متوازنة(، بين

وقد استخدم الباحثان  ،عبارة للتعرف على أثر ممارسات القيادة االستراتيجية على تحقيق التنمية المستدامة
الخماسي حيث تم إعطاء درجة  الترميز الرقمي في ترميز إجابات أفراد المجتمع لإلجابات المتعلقة بالمقياس

واحدة لإلجابة )غير موافق بشدة( ودرجتان لإلجابة )غير موافق( وثالث درجات لإلجابة )غير متأكد( وأربع 
درجات لإلجابة )موافق( وخمس درجات لإلجابة )موافق بشدة(، وقد تم تحديد درجة الموافقة لكل فقرة من 

مة متوسط االستجابة المرجح مع طول فئة المقياس الخماسي، فقرات االستبيان ولكل محور من مقارنة قي
 (. 5( على )4وحسب طول فئة المقياس من خارج قسمة )

 جامةإل  ترمي  بدائل ا2جد    
 موافق تماما   موافق موافق إلى حد ما غير موافق غير موافق تماما   اإلجابة

 5 4 3 2 1 الترميز

 5 - 4.20 4.19 - 3.40 3.39 - 2.60 2.59 - 1.80  1.79 - 1 طول الفئة

 مرتفعة جدا   مرتفعة متوسطة منخفضة منخفضة جدا   درجة الموافقة

 ا،ساليةب اإلحصائية المستخدمةة فر تحليل الميانات - رامعا  
( وذلك وفق SPSSتـم تحليل وُمعالجة البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج الحزم للعلوم االجتماعية )  

 اآلتيـــــة:األساليب 
لتحديد عدد التكرارات، والنسبة المئوية للتكرار، التي تتحصل عليها كل إجابة،  :التل معات التكرارمة -1

منسوبا إلى إجمالي التكرارات، وذلك لتحديد األهمية النسبية لكل إجابة، ويعطي صورة أولية عن إجابة 
 أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المختلفة.

: يستعمل لتحديد درجة تمركز إجابات المبحوثين عن كل محور، حول درجات سابرالمتلسط الح -2
 المقياس، وذلك لمعرفة مدى توفر متغيرات كل محور من محاور الدراسة.

لتحديد اتجاه اإلجابة لكل فقرة من فقرات المقياس، وفق مقياس التدرج  المتلسط الحسابر المرجح: -3
 الخماسي.
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م االنحراف المعياري لقياس تشتت اإلجابات ومدى انحرافها عن متوسطها : يستخداالنحراف المعيارت  -4
 الحسابي.

 لتحديد الثبات في أداة الدراسة )االستبيان(. :معامل الاا كر نباخ للفبات -5
 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة. -6
لتحديد جوهرية الفروق، بين متوسط استجابة أفراد المجتمع،  :(One Sample T – test)ا تبار تر  -7

 ( في المقياس الخماسي.3ومتوسط القياس )
 : لتحديد العالقة بين كل محور من محاور االستبيان وإجمالي االستبيان.معامل االرتباط -8
 : إليجاد أثر المتغير المستقل على المتغير التابع.تحليل االنحدار الخار البسيط -9

 :التحقق من صدق أداة الدراسة باستخدام تم: بات أدارة الدراسةصدق  ث -  امسا  
 صدق االتساق المنائر لمحا ر الدراسة أ.
 إجمالي االستبانةو  بين كل محور من محاور الدراسة ( أن معامالت االرتباط3بينت النتائج في الجدول )  

 ،0.05قيم الداللة اإلحصــــــــائية جميعها أقل من حيث كانت  0.05دالة إحصــــــــائيًا عند مســــــــتوى المعنوية 
 .وبذلك تعتبر المحاور صادقة لما وضعت من أجله

 معامل االرتباط بين محا ر الدراسة  إجمالر االستبانة  3جد    
    

 

 

 

 

 

      

  0.05* القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 

( أن معامالت االرتباط بيرســــــــــون بين جميع المحاور واجمالي االســــــــــتبانة جاءت 3يوضــــــــــح الجدول رقم )
( ويليه محور تنفيذ 0.893بارتباط ) كان لمحور التنمية المســــــــــتدامة ارتباط طردية بأعلى معامل العالقات

نظيمية بالممارســـــــــــــــات األخالقية (، ثم محور تعزيز الثقافة الت0.791رقابة تنظيمية متوازنة بارتباط بلغ )
(، ثم محور تحديد 0.705(، ويليه محور تطوير رأس المال البشــــــــــــــري بارتباط بلغ )0.751) بارتباط قدره

( وجميع معامالت االرتباط لها داللة احصــــــــائية عند مســــــــتوى 0.487االتجاه االســــــــتراتيجي بارتباط قدره )
(0.01.) 

معامل  عدد الفقرات المحــــــــاور ت
 االرتباط

قيمة الداللة 
 االحصائية

 **0.003 0.487 7 تحديد االتجاه االستراتيجي 1

 **0.000 0.705 6 تطوير رأس المال البشري 2

تعزيز الثقافة التنظيمية  3
 بالممارسات األخالقية 

7 0.751 0.000** 

 **0.000 0.791 7 تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة 4

 **0.000 0.893 17 التنمية المستدامة 5
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االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتائج لو تم إعادة توزيعها أكثر يقصد بثبات  :ثبات االستبانة ب.
من مرة تحت نفس الظروف والشـــــــــــروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االســـــــــــتبانة يعني االســـــــــــتقرار في نتائج 
االســــــــــــــتبــانــة وعــدم تغييرهــا بشــــــــــــــكــل كبير فيمــا لو تم إعــادة توزيعهــا عــدة مرات خالل فترة زمنيــة معينــة 

(Sekaran.U,.2006: P311) ، وقــد اّتَبَع البــاحثــان القيــاس اإلحصــــــــــــــــائي لمعرفــة ثبــات أداة القيــاس
 )االستبانة(، وذلك من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلك كما يلي: 

 :(Cronbach's alpha Coefficient) معامل كر نباخ ألاا -
ـــاخ ألفـــا  ـــة(، طريقـــة كرونب ـــان ـــاس )االســــــــــــــتب ـــات أداة القي ـــاس اإلحصـــــــــــــــــائي لمعرفـــة ثب ـــان القي ـــاحث اّتَبَع الب

(Cronbach's alpha Coefficient)تكون االســــــــــتبانة ذات ثبات  ، ومن خالل اســــــــــتخدام هذا المعامل
الفترة )من  %، ومقبواًل إذا كانت هذه القيمة ضمن60ضعيف إذا كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ أقل من 

% إلى أقل من 70%(، وجيد إذا كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ ضمن الفترة )من 70% إلى أقل من 60
% يشــير ذلك إلى أن االســتبانة تكون ذات ثبات 80%(، أما إذا كانت هذه القيمة أكبر من أو يســاوي 80

أما فيما يتعلق بثبات   ر أفضـــل،% تعتبر النتائج الخاصـــة باالختبا100ممتاز، وكلما اقترب المقياس من 
أداة هذه الدراســــــــــة فقد تم احتســــــــــاب معامل كرونباخ ألفا لمتغيرات الدراســــــــــة، ويوضــــــــــح الجدول التالي قيم 

 .معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محاور الدراسة
 فباتالااضر نباخ للمعامل  يلضح  4 رنم جد   ال

 
 
 
 
 

( أن قيم معامل ألفا كرونباخ لكل جاءت بمعامالت ممتازة لكل 4يتبين من النتائج الموضـــحة في الجدول )
وهي قيم  %(،92.8) ســــــــبةنب وكذلك جاءت قيمة ألفا لجميع الفقرات )االســــــــتبانة ككل(، ،محاور الدراســــــــة

 ثبات ممتازة ومقبولة في العرف اإلحصائي.
 :الدراسة  فق المتغيرات الديملغرافيةاللصف اإلحصائر لمجتمع  -سادسا  

التي من خاللها و  يهدف هذا المحور إلى جمع بيانات أفراد مجتمع الدراسة :الميانات الشخصية  اللظيفية
ولقد تم تحديد هذه الخصــــــــــائص وبيناتها  ،يمكن التعرف على الخصــــــــــائص الديموغرافية لمجتمع الدراســــــــــة

 كالتالي: 
 

 ألفا %معامل  عدد الفقرات العـبــــــــــارات ت

 %85.2 7 تحديد االتجاه االستراتيجي 1

 %85.7 6 تطوير رأس المال البشري 2

 %84.0 7 تعزيز الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية  3

 %80.5 7 تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة 4

 %89.6 17 التنمية المستدامة 5

 %92.8 44 االستبانة ككل 6
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 المجتمع حسب بياناتهم الشخصية  اللظيفية  تل مع أفراد 5جد    
 

%( كانوا 86.1( أن أغلب أفراد عينة الدراســـــة من الذكور وبنســـــبة بلغت )6بينت النتائج في الجدول رقم )
( من المســـــــــتجيبين 2وبالنســـــــــبة للعمرت فقد بينت النتائج أن ) ،%( من اإلناث13.9الذكور في حين )من 

%( 58.3ة بلغت )( مســــتجيبَا وبنســــب21( ســــنة، و)30%( كانت اعمارهم أقل من )5.6وبنســــبة مقدارها )
%( 25.0( مستجيبين وبنسبة بلغت )915( سنة، و)40( سنة إلى أقل من )30تراوحت اعمارهم ما بين )

( من المســــــــــتجيبين وما نســــــــــبته 4( ســــــــــنة، و)50( ســــــــــنة إلى أقل من )40كانت اعمارهم ضــــــــــمن الفئة )
(من 4لنتائج أن )فقد بينت ا ،وبالنســــــــــــــبة للمؤهل العلمي، ( ســــــــــــــنة فأكثر50%( كانت اعمارهم )11.1)

( من المسـتجيبين وبما 8%( هم من مؤهل متوسـط أو ما دونه، في حين كان )11.1المسـتجيبين وبنسـبة )
( 4( مســـــتجيبًا يحملون مؤهل جامعي، في حين كان )016%( يحملون مؤهل دبلوم عالي، و25نســـــبته ) 

( من 5ت النتائج أن )وبالنســــــــــــــبة لعدد ســــــــــــــنوات الخبرة، بين ،مســــــــــــــتجيبين يحملون مؤهل فوف الجامعي
وبنسبة بلغت  ( من المستجيبين8( سنوات، و)5%( لهم خبرة أقل من )13.3المستجيبين وبنسبة مقدارها )

( مســـتجيبين وبنســـبة 9( ســـنوات، و)10( ســـنوات إلى أقل من )5%( كانت خبرتهم تتراوح ما بين )22.2)

 

 النوع

 المجموع أنثى ذكر 

 36 5 31 العدد

 %100 %13.9 %86.1 %النسبة

 

 العمر

 المجموع فأكثر سنة 50 50 من أقل إلى 40 40 من أقل إلىمن 30 سنة 30 من أقل 

 36 4 9 21 2 العدد

 %100 %11.1 %25.0 %58.3 %5.6 %النسبة

 العلميالمؤهل 

 
مؤهل متوسط أو 

 دونه
 المجموع مؤهل فوق الجامعي مؤهل جامعي دبلوم عالي

 36 8 16 8 4 العدد

 %100 %22.2 %44.4 %22.2 %11.1 %النسبة

 

 سنوات الخبرة

 سنوات5أقل من  
 10إلى أقل من  5من 

 سنوات

 15إلى أقل من  10من 

 سنة
 المجموع سنة فأكثر 15من 

 36 14 9 8 5 العدد

 %100 %38.9 %25.0 %22.2 %13.9 %النسبة

 

المسمى 

 الوظيفي

 المجموع رئيس وحدة رئيس قسم مدير إدارة مدير عام 

 36 4 15 17 0 العدد

 %100 %11,1 %41.6 %47.3 %0 %النسبة



 (2022معتوق و غومة )

 241  
 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

( مســـــــــتجيبين 14( ســـــــــنة، و)15من )( ســـــــــنوات إلى أقل 10%( تراوحت خبرتهم ما بين )25.0مقدارها )
أما فيما يتعلق بالمســـــــــمى الوظيفي بينت ، ( ســـــــــنة فأكثر15%( كانت لهم خبرة )38.9وبنســـــــــبة مقدارها )

( من المســـــــــــتجيبين وبنســـــــــــبة 15%( هم من مدراء إدارات، و)47.3( مســـــــــــتجيبا وبنســـــــــــبة)17النتائج أن)
رؤســــاء وحدات، وتعتبر البيانات  %( هم11.1( مســــتجيبين وبنســــبة )4%( هم رؤســــاء أقســــام، و)41,6)

 يمكن أن تنعكس بشكل ايجابي على البيانات المتحصل عليها من أداة الدراسة.و  سالفة الدكر بيانات جيدة

 تحليل الميانات  ا تبار فرضيات الدراسة
 اللصف اإلحصائر  فق  جامات المبحلثين:  -أ 

ـــــــــــــ ) ( 5( على )4وهذا الطول ناتج عن قسمة ) ،وحدة( 0.8لتحديد اتجاه اإلجابات تم تحديد طول الفترة بـ
( يكون اتجاه اإلجابة غير  2.6 – 1.8) ،( يكون اتجاه اإلجابة غير موافق بشدة1.79 – 1وفقًا لآلتي: )

 4.2( يكون اتجاه اإلجابة بموافق، )4.19 – 3.4( يكون اتجاه اإلجابة محايد، )3.39 – 2.6) ،موافق
ولتحديد مدى االتفاق على إجمالي كل محور من محاور الدراسة،  ،فق بشدة( يكون اتجاه اإلجابة بموا5 –

(، فيكون المحور مرتفعًا ألفراد العينة أي أنهم متفقون One Sample T-Testفقد تم اســـــتخدام اختبار )
( وقيمة متوســـط االســـتجابة إلجمالي 0.05على فقرات المجاِل إذا كانت قيمة الداللة اإلحصـــائية أقل من )

ويكون المحور منخفضـــًا ألفراد العينة أي أنهم غير متفقين  ،(3جال أكبر من قيمة المتوســـط المعياري )الم
( وقيمة متوســـط االســـتجابة 0.05على فقرات المجاِل إذا كانت قيمة الداللة اإلحصـــائية لالختبار أقل من )

داللة اإلحصــــــــــــائية أكبر من (، أو إذا كانت قيمة ال3إلجمالي المجال أقل من قيمة المتوســــــــــــط المعياري )
 (ت بغض النظر عن قيمة متوسط االستجابة.0.05)
 نتائج التحليل الوصفي لممارسات القيادة االستراتيجية :ممارسات القيادة االستراتيجية – المحلر ا،   -

تعزيز  – تطوير رأس المال البشري  – بأبعادها المستخدمة في هذه الدراسة )تحديد االتجاه االستراتيجي
 تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة(. –الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية 
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 :أ. تحديد االتجار االستراتيجر
 االستراتيجر تحديد االتجارلاقرات محلر   T-Test ا تبار    نتائج التحليل اللصار   التل معات التكرارمة7جد   رنم  

 
( فقرات كانت درجة الموافقة عليها مرتفعة جدًا، في حين 4( أن هناك )7بينت النتائج في الجدول رقم )

( فقرات، ولتحديد مستوى إجمالي تحديد االتجاه االستراتيجي، فإن متوسط 4كانت الموافقة مرتفعة على )
وأن الفروق تساوي  (،3(، وهو أكبر من متوسط القياس )4.23االستجابة إلجمالي المحور يساوي )

ً(، وهي أقل 0.000(، ولتحديد معنوية هذه الفروق، فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي )1.23)
االستراتيجي كان مرتفعًا  جاهالتا(، وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل على أن مستوى تحديد 0.05من )

تمتلك رؤية طويلة األمد تستند إلى تحليل دقيق  الشركةوهذا يشير إلى أن  من وجهة نظر عينة الدراسة،
وكذلك تمتلك إدارة الشركة اإلرادة والقدرة على المبادرة في ضوء التغييرات  ،لبيئتها الداخلية والخارجيةـ

 الجديدة، وأيضًا تتسم رسالة الشركة بالمرونة والتكييف مع التغييرات البيئية المحيطة بها.

  ت
 الفقرة

سبة
الن
ر و
كرا
الت

 

فق 
موا

اما  
مت

 

فق
موا

 

 ما
حد

ىل 
ق إ
واف
م

 

فق
موا

ري 
غ

اما   
 مت
فق
موا

ري 
غ

 

سط
ملتو

ا
 

جح
املر

ري 
عيا

ف امل
حنرا

اال
 

لة 
دال
ة ال

يم
ق

ئية
صا
إلح

ا
 

جة
لدر

ا
 

تمتلككا الككككككككروككة ر يككة طويلككة  1
يل دقي   ند يل  تحل األمد تسكككككككت

 لبيئتها الداخلية والخارجية

 0 0 1 19 16 ك
4.42 0.554 0.000 

مرتفعة 

 جدا  
% 44.4 52.8 2.8 0 0 

تعمككككل يدارة الككككككككروككككة عل   2
مكككككككككاروككة جمي  العككاملي     

 تطوير الر ية االستراتيجية

 0 3 4 20 9 ك
3.97 0.845 0.000 

 مرتفعة

% 25.0 55.6 11.1 8.3 0 

تمتلككا يدارة الككككككككروككة ا رادة  3
والقدرة عل  المبادرة    ضوء 

 التغييرات الجديدة.

 0 0 0 16 20 ك
4.56 0.504 0.000 

مرتفعة 

 جدا  

% 55.6 44.4 0 0 0 

تتوق  يدارة الككككككككروككة توقيككت  4
يحداث التغييرات    المسكككككككار 

 االستراتيج  للكروة

 0 0 7 21 8 ك
4.03 0.654 0.000 

 مرتفعة

% 22.2 58.3 19.4 0 0 

تتسكككس رسكككالة الككككروة بالمرونة  5
والتوييف م  التغييرات البيئيككة 

 بها.المحيطة 

 0 0 3 16 17 ك
4.39 0.645 0.000 

مرتفعة 

 جدا  
% 47.2 44.4 8.3 0 0 

تتسكككس أفداف الككككروة بالمرونة  6
والككقككككدرة عككلكك  الككتككوككيككيككف مكك  

 المتغيرات غير المتوقعة.

 0 0 7 20 9 ك
4.06 0.674 0.000 

 مرتفعة

% 25.0 55.6 19.4 0 0 

تسكككككككتفيككد يدارة الككككككككروككة م   7
المحليكككة  تجكككارل الككككككككروكككات

والعربيككة والككدوليككة    تحككديككد 
 التوجه المستقبل  لها.

 0 2 5 11 18 ك

4.25 0.906 0.000 

مرتفعة 

 جدا  

% 50.0 30.6 13.9 5.6 0 

 مرتفع 0.000 0.506 4.23 محور تحديد االتجاه االستراتيجيأجمالي 
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 :البشرت ب. تالمر رأ  الما  
 تالمر رأ  الما  البشرت لاقرات محلر   T-Test ا تبار    نتائج التحليل اللصار   التل معات التكرارمة8جد   رنم  
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تحفز قيككككادة الككككككككروككككة  1
موظفيهككككا عل  تطوير 
مهارتهس وقدراتهس بككككول 
 مستمر م  خالل االلهاس.

 0 0 7 19 10 ا
 مرتفعة 0.000 0.692 4.08

% 27.8 52.8 19.4 0 0 

ت م  يدارة الكككككككككروككككة  2
بأفمية الدورات التدريبية 
   زيادة االنجاز وتطوير 

 العمل

 0 2 6 13 15 ا
 مرتفعة 0.000 0.899 4.14

% 41.7 36.1 16.7 5.6 0 

يتس تنظيس دورات تدريبية  3
متنوعة تراع  احتياجات 

 الموظفي  بالكروة.

 2 2 8 10 14 ا
 مرتفعة 0.000 1.166 3.89

% 38.9 27.8 22.2 5.6 5.6 

تككمككنككة يدارة الكككككككككروككككة  4
لطككككات  ي  السكككككككك ل م لعككككا ا
الالزمككة  نجككاز اعمككالهس 
وأثبكككات قكككدراتهس  تموي  

 العاملي (.

 0 0 7 23 6 ا

 مرتفعة 0.000 0.609 3.97
% 16.7 63.9 19.4 0 0 

تهتس الككككككككروكككة بكككالعمكككل  5
الجماع  م  خالل تووي  

  رق العمل.

 0 3 3 16 14 ا
 مرتفعة 0.000 0.899 4.14

% 38.9 44.4 8.3 8.3 0 

تول  يدارة الكروة أفمية  6
لألعمال ا بداعية وبيرة 

 ككك  تكككطكككويكككر الكككوككككادر 
 الوظيف  وترقيته

 0 2 7 15 12 ا

 مرتفعة 0.000 0.878 4.03
% 33.3 41.7 19.4 5.6 0 

 محور تطوير رأس المال البكرياجمال  
 مرتفع 0.000 0.668 4.04

ولتحديد  مرتفعة،( أن جميع فقرات المحور كانت درجة الموافقة عليها 8بينت النتائج في الجدول رقم )
( 4.04مستوى إجمالي محور تطوير رأس المال البشري، فإن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي )

(، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة 1.04( وأن الفروق تساوي )3وهو أكبر من متوسط القياس )
وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل على  (،0.05ً(، وهي أقل من )0.000اإلحصائية لالختبار تساوي )

إلى  كان مرتفعًا من وجهة نظر عينة الدراسة، وهذا يشير أن مستوى تطوير رأس المال البشري في الشركة
أن الشركة تحفز قيادة الشركة موظفيها على تطوير مهارتهم وقدراتهم بشكل مستمر من خالل االلهام، 

من خالل تكوين فرق العمل، وأيضًا تولي إدارة الشركة أهمية كبيرة  وكذلك تهتم الشركة بالعمل الجماعي
 لألعمال اإلبداعية في تطوير الكادر الوظيفي وترقيته ...الخ.
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 :ج. تع م  الفقافة التنييمية مالممارسات ا، وتية
 ةتع م  الفقافة التنييمي لاقرات محلر  T-Test ا تبار   أ نتائج التحليل اللصار   التل معات التكرارمة9جد   رنم  
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تككككككككج  يدارة الككككككككروككككة  1
الموظفي  عل  التصكككككككرف 

 بحرية واستقاللية

 0 3 10 20 3 ك
 مرتفعة 0.000 0.762 3.64

% 8.3 55.6 27.8 8.3 0 

تسكككككع  يدارة الككككككروة ال   2
ترسكككككككي  القيس والمعتقكككدات 
 ةالت  تنسجس م  االستراتيجي

 المتبعة.

 0 0 8 23 5 ك
 مرتفعة 0.000 0.604 3.92

% 13.9 63.9 22.2 0 0 

تول  يدارة الككككككككروة أفمية  3
الجديدة وغير وبيرة لأل وار 

 المألو ة م  الموظفي 

 0 2 8 16 10 ك
 مرتفعة 0.000 0.860 3.94

% 27.8 44.4 22.2 5.6 0 

يوجككد    الككككككككروككة دليككل  4
يوضكككككككة معايير السكككككككلوا 

 االخالق  الذي تلتزس به.

 1 0 5 17 13 ك
 مرتفعة 0.000 0.867 4.14

% 36.1 47.2 13.9 0 2.8 

عمليات تنفيذ تتعاظس  اعلية  5
االسكككككككتراتيجية عندما تبن  
 عل  الممارسات األخالقية

 0 0 0 24 6 ك
 مرتفعة 0.000 0.986 4.00

% 16.7 66.7 16.7 0 0 

 بموا أةتقوس يدارة الكككككككروة  6
الككمككلككتككزمككيكك  بككككالسككككككككلككوا 

 االخالق     العمل.

 1 4 19 8 4 ك
 متوسطة 0.000 0.914 3.28

% 11.1 22.2 52.8 11.1 2.8 

تككراعكك  يدارة الككككككككككروككككة  7
المعككككايير األخالقيككككة عنككككد 

 اتخاذ القرارات.

 1 0 5 21 9 ك
 مرتفعة 0.000 0.810 4.03

% 25.0 58.3 13.9 0 2.8 

 مرتفع 0.000 0.447 3.84 محور تعزيز الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية اجمالي 

   
درجة الموافقة عليها مرتفعة، في حين كانت درجة  ( فقرات كانت6)( أن 9بينت النتائج في الجدول رقم )

الموافقة بدرجة متوسطة على فقرة واحدة فقط، ولتحديد مستوى إجمالي محور تعزيز الثقافة التنظيمية 
(، وهو أكبر من متوسط 3.84فإن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي ) ،بالممارسات األخالقية

(، ولتحديد معنوية هذه الفروق، فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار 0.84الفروق تساوي ) (، وأن3القياس )
(، وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل على أن إدارة الشركة تسعى 0.05(، وهي أقل من )0.000تساوي )

لشركة دليل يوضح المتبعة، وكذلك يوجد في ا ةالي ترسيخ القيم والمعتقدات التي تنسجم مع االستراتيجي
معايير السلوك االخالقي الذي تلتزم به، وأيضًا تراعي إدارة الشركة المعايير األخالقية عند اتخاذ القرارات. 

 ....الخ.
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 :متلا نة رنامة تنييمية ةد. تناي
رنامة تنييمية تناية  لاقرات محلر  T-Test ا تبار   أ نتائج التحليل اللصار   التل معات التكرارمة10جد   رنم  
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يتس التأويد م  األداء الفعل   1
يككنسكككككككككجككس مكك  األفككككداف 

 للكروة االستراتيجية

 0 0 7 23 6 ك
 مرتفعة 0.000 0.609 3.97

% 16.7 63.9 19.4 0 0 

تعمل يدارة الككككككككروة عل   2
تطوير أنظمة رقابية تخدس 

 أغراض جمي  المصالة

 0 0 3 23 10 ك
 مرتفعة 0.000 0.577 4.19

% 27.8 23.9 8.3 0 0 

تككراعكك  يدارة الكككككككككروككككة  3
لس الت  تعمككككل     لمعككككا ا
يطارفا االسكككككتراتيجية عند 

 تطوير أنظمة الرقابة

 0 2 6 26 2 ك

 مرتفعة 0.000 0.637 3.78

% 5.6 72.2 16.7 5.6 0 

تدعس يدارة الكروة األنظمة  4
الرقككابيككة الت  تعزز موقف 
الككروة وسكمعتها    البيئة 

 الخارجية

 0 0 7 20 9 ك
 مرتفعة 0.000 0.674 4.06

% 25.0 55.6 19.4 0 0 

بي  االفتمككاس يتس الموازنككة  5
 ةبكككالرقكككابكككة واالسكككككككتقالليككك

 الالزمة ألداء العمل.

 0 0 7 23 6 ك
 مرتفعة 0.000 0.809 3.97

% 16.7 63.9 19.4 0 0 

يمارس الرئيس نمط القيادة  6
القائمة عل  النتائج بدال  م  
 القيادة القائمة عل  الضبط.

 0 1 10 17 8 ك
 مرتفعة 0.000 0.785 3.89

% 22.2 47.2 27.8 2.8 0 

تعمل يدارة الككككككككروة عل   7
فيككككذ  ن ت ل ليككككة ا رقككككابككككة عم

 االستراتيج  وتقييمها.

 0 0 10 22 4 ك
 مرتفعة 0.000 0.609 3.83

% 11.1 61.1 27.8 0 0 

 مرتفع 0.000 0.438 3.95 محور تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة أجمالي 

 
درجة الموافقة عليها مرتفعة، ولتحديد  جميع فقرات المحور جاءت( أن 10بينت النتائج في الجدول رقم )

(، 3.95فإن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي ) ،مستوى إجمالي محور تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة
(، ولتحديد معنوية هذه الفروق، فإن قيمة 0.95(، وأن الفروق تساوي )3وهو أكبر من متوسط القياس )

(، وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا يدل 0.05(، وهي أقل من )0.000حصائية لالختبار تساوي )الداللة اإل
على أن إدارة الشركة تعمل على تطوير أنظمة رقابية تخدم أغراض جميع المصالح، وكذلك تدعم إدارة 
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تعمل إدارة الشركة الشركة األنظمة الرقابية التي تعزز موقف الشركة وسمعتها في البيئة الخارجية، وأيضًا 
 على رقابة عملية التنفيذ االستراتيجي وتقييمها.....الخ.

 :ةأجمالر مجلر ممارسات القياد االستراتيجي -
 ممارسات القيادة االستراتيجية  إلجمالر محلر (One Sample T- test)  نتائج ا تبار 11جد   رنم  

  
، فإن النتائج في الجدول رقم جودة ممارسات القيادة االستراتيجية في الشركة قيد الدراسةمستوى ولتحديد   
(، 3(، وهو أكبر من متوسط القياس )4.02( أظهرت أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي )11)

(، ولتحديد معنوية هذه الفروق، فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي 1.02وأن الفروق تساوي )
ممارسات القيادة فروق، وهذا يدل على أن مستوى (، وتشير إلى معنوية ال0.05صفرًا، وهي أقل من )
 وذلك من وجهة نظر العينة قيد الدراسة. كان مرتفعاً  االستراتيجية في الشركة

 :التنمية المستدامة محلر -ثانيا  
 التنمية المستدامة  لاقرات محلر T-Test  التل معات التكرارمة  نتائج التحليل اللصار  ا تبار  12جد   رنم  

 ت

 
 الاقرة
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 الن
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لتك
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اما  
 تم

فق
ملا

 

فق
ملا

 

 ما
حد

ى 
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غ
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فق
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حرا
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ة ا
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رجة
الد

 

1 
تعمـــل الشـــــــــــــركـــة على 
تحقيق أرباح باســـــتخدام 

 .أقل للموارد

 0 2 10 19 5 ك
 مرتفعة 0.000 0.920 3.69

% 13.9 52.8 27.8 5.6 0 

2 
تعمـــل الشـــــــــــــركـــة على 
ـــأقـــل  ـــديم خـــدمـــاتهـــا ب تق

 تكاليف.

 0 4 5 23 4 ك
 مرتفعة 0.000 1.073 3.64

% 11.1 63.9 14.9 11.1 0 

3 
تعتمـــد الشـــــــــــــركـــة على 
نمـــــاذج اقتصــــــــــــــــــاديـــــة 

 لتحقيق االستدامة

 0 2 14 18 2 ك
 مرتفعة 0.000 0.695 3.56

% 5.6 50.0 38.9 5.6 0 

4 
الشــــــــــــركة على تحرص 

 ترشيد استهالك الطاقة
 1 1 9 22 3 ك

 مرتفعة 0.000 0.786 3.69
% 8.3 61.1 25.0 2.8 2.8 

املتوسط  احملــــــــور
 احلسابي

الفرق بني متوسط 
الفقرة واملتوسط 

 املعياري

االحنراف 
 املعياري

قيمة الداللة 
 اإلحصائية

معنوية 
 الفروق

 مستوى
ممارسات 
القيادة 

 االسرتاتيجية
 مرتفع معنوي 0.000 0.373 1.02 4.02 ممارسات القيادة االستراتيجية 
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5 

تعتمـــد الشـــــــــــــركـــة على 
اســـــــــــــتراتيجيــات الجودة 
الشـــــــــــــــاملـــة التي تـــدعم 
وظــــــــائــــــــف اإلنــــــــتــــــــاج 
األنــظــف والــتســــــــــــــويــق 

 األخضر.

 0 2 10 17 7 ك

 مرتفعة 0.000 0.822 3.81

% 19.4 47.2 27.8 5.6 0 

6 
تعمـــل الشـــــــــــــركـــة على 
التحســــــــــــين المســــــــــــتدام 

 لخدماتها.

 0 1 1 21 13 ك
مرتفعة  0.000 0.659 4.28

 0 2.8 2.8 58.3 36.1 % جداً 

7 
تسعى الشركة إلى تلبية 
احتيـــــــاجـــــــات المجتمع 

 تعمل فيه الدي

 0 0 4 18 15 ك
مرتفعة  0.000 0.632 4.33

 0 0 8.3 50.0 41.7 % جداً 

8 
تعمل الشــركة باســتمرار 
في البحــث عن رغبــات 

 العمالء المتغيرة

 0 0 5 19 12 ك
 مرتفعة 0.000 0.668 4.19

% 33.3 52.8 13.9 0 0 

9 

تقوم الشـــــــــركة بوضـــــــــع 
برامج لتمكين العـــاملين 
فيمـــــــا يخص التنميـــــــة 

 المستدامة

 0 4 15 12 5 ك
 مرتفعة 0.000 0.878 3.50

% 13.9 33.3 41.7 11.1 0 

10 
تراعي الشــــــــــركة العدالة 

 في توزيع األجور
 

 3 5 8 15 5 ك
 متوسطة 0.000 1.153 3.39

% 13.9 41.7 22.2 13.9 8.3 

11 
توفر الشــــــركة متطلبات 

 األمن المهني للعاملين
 1 1 5 24 5 ك

 مرتفعة 0.000 0.798 3.86
% 13.9 66.7 13.9 2.8 2.8 

12 

تســــعى الشــــركة لتطبيق 
نظام الصــحة والســالمة 
الــمـــهـــنـــيـــــــة الــمـــطـــــــابــق 
للمواصـــــــفات القياســـــــية 

 18000األيزو 

 0 2 10 17 7 ك
 مرتفعة 0.000 0.822 3.81

% 19.4 47.2 27.8 5.6 0 

13 

تســــعى الشــــركة لتطبيق 
نــظـــــــام الــمســــــــــــــؤولــيـــــــة 
ـــة  ـــة المطـــابق االجتمـــاعي
للمواصـــــــفات القياســـــــية 

 26000 األيزو

 0 3 8 21 4 ك
 مرتفعة 0.000 0.779 3.72

% 11.1 58.3 22.2 8.3 0 

14 
تعتمـــد الشـــــــــــــركـــة على 
 ســياســة الجودة الشــاملة

 لدعم األداء البيئي

 0 2 11 20 3 ك
 مرتفعة 0.000 0.717 3.67

% 8.3 55.6 30.6 5.6 0 
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15 

اتخــاذ التــدابير الالزمــة 
التي تســـــمح في التحكم 
في االنبعاثات الناجمة 

 عن العملية اإلنتاجية

 0 3 16 16 1 ك
 مرتفعة 0.000 0.692 3.42

% 2.8 44.4 44.4 8.3 0 

16 

تعمل الشركة على بناء 
إدارة ســــــــــــليمة للتخلص 
من االنبعاثات الناجمة 
عن العلميـــة االنتـــاجيـــة 

 والخطرة بيئيًا.

 0 3 20 11 2 ك

 متوسطة 0.000 0.717 3.33
% 5.6 30.6 55.6 8.3 0 

17 

تــؤمــن الشـــــــــــــــركـــــــة أن 
االســـــــــــــهـــام في التنميـــة 
المســــــــــــتدامة يضــــــــــــمن 
تطوير وتنويع اإلنتـــــاج 

 الوطني.

 0 0 12 17 7 ك

 مرتفعة 0.000 0.723 3.86
% 19.4 47.2 33.3 0 0 

 مرتاع 0.000 0.494 3.75 محور التنمية المستدامةاجمالي 

 
الموافقة كانت درجة التنمية المستدامة محور  من فقرات فقرتان هناك( إن 12بينت النتائج في الجدول رقم )

فقرتان فقرات كانت درجة الموافقة عليها و  كانت درجة الموافقة عليها مرتفعة، ( فقرة13عليها مرتفعة جدًا، و)
متوسطة، ولتحديد مستوى إجمالي محور التنمية المستدامة، فإن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي 

(، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن 0.75( وأن الفروق تساوي )3متوسط القياس )( وهو أكبر من 3.75)
(، وتشير إلى معنوية الفروق، وهذا 0.05( وهي أقل من )0.000قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي )

ت الشركة تعمل على التحسين المستدام لخدماتها، وكذلك تسعى الشركة إلى تلبية احتياجا يدل على أن
تعمل فيهـا، وأيضًا تؤمن الشركة أن االسهام في التنمية المستدامة يضمن تطوير وتنويع  المجتمع الدي

 ....الخ.اإلنتاج الوطني.
 :ا تبار فرضيات الدراسة -ب 

ممارســـات القيادة الختبار صـــحة فرضـــيات الدراســـة تم اســـتخدام ارتباط )بيرســـون( الختبار جوهرية العالقة 
، فتكون العالقة طردية إذا كانت قيمة معامل االرتباط موجبة وتكون تنمية المســــــــــــــتدامةاالســــــــــــــتراتيجية وال

عكســية إذا كانت قيمة معامل االرتباط ســالبة، وتكون العالقة معنوية "ذات داللة إحصــائية" إذا كانت قيمة 
أكبر من  (، وتكون غير معنوية إذا كانت قيمة الداللة اإلحصــــــــــــــائية0.05الداللة اإلحصــــــــــــــائية أقل من )

(0.05.) 
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تم اســــتخدام تباين االنحدار، لبيان  ،ولتحديد أثر ممارســــات القيادة االســــتراتيجية على التنمية المســــتدامة   
نســـبة أثر المتغير المســـتقل على المتغير التابع عن طريق معامل التحديد، وبالتالي ســـيتم اختبار الفرضـــية 

 الرئيسية التالية:
ر ذو داللة احصائية لممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادها )تحديد التوجه : يوجد أثالارضية الرئيسية

تنفيذ رقابة –تعزيز الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية  –تطوير رأس المال البشري  –االستراتيجي 
 .طرابلس –شركة المدار الجديد التنمية المستدامة في  تنظيمية متوازنة( على تحقيق

 :ن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التاليةويتفرع م -
يوجد أثر ذو داللة احصائية لتحديد التوجه االستراتيجي على تحقيق التنمية  :الارضية الارعية ا، لى -أ

 .قيد الدراسة المستدامة في الشركة
 المستدامة( نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر تحديد التوجه االستراتيجي على تحقيق التنمية 13جدول )

 Fقيمة 

 المحسوبة
 قيمة الداللة

معامل 

 االرتباط

معامل التحديد 

(R2) 
 نسبة األثر

 
 معامالت االنحدار

35.158 0.000 0.729 0.531 53.1% 
 الثابت

تحديد التوجه 
 االستراتيج 

0.993 0.717 
 0.01** القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  

( وجود عالقــة إيجــابيــة معنويــة بين تحــديــد التوجــه االســــــــــــــتراتيجي 13في الجــدول رقم )أظهرت النتــائج    
(، وتشـــــــــير إلى إيجابية العالقة بين 0.729حيث كانت قيمة معامل االرتباط ) وتحقيق التنمية المســـــــــتدامة

 المتغيرين، أي أن تحديد التوجه االستراتيجي يساهم ف تحقيق التنمية المستدامة
تدامةولتحديد أثر تحد ( تســـــــــــــــاوي Fفإن تم قيمة ) ،يد التوجه االســــــــــــــتراتيجي على تحقيق التنمية المســــــــــــــ

وهذا يدل  ،0.05قيمة مرتفعةً ، وكانت قيمة الداللة اإلحصـــــــــــائية صـــــــــــفرًا وهي أقل من  هي( و 35.158)
ة على وجود أثر ذو داللة إحصــائية لتحديد التوجه االســتراتيجي على تحقيق التنمية المســتدامة، وكانت قيم

%(، من التغيرات في تحقيق التنمية 53.1( وهي تشــــــــــــــير إلى أن ما نســــــــــــــبته )0.531معامل التحديد )
 تحديد التوجه االستراتيجي ما لم يؤثر مؤثر آخر. المستدامة يعود إلى

  :ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي
(Y=0.993+0.717*X1 + ε) 

 حيث إن:
 ((Y تحقيق التنمية المستدامة، X1)) تحديد االتجاه االستراتيجي، (εالخطأ العشوائي ) 

يوجد أثر ذو داللة احصائية لتطوير رأس المال البشري على تحقيق التنمية  :الارضية الارعية الفانية  -ب
 قيد الدراسة. المستدامة في الشركة
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 البشرت على تحقيق التنمية المستدامة  نتائج تباين االنحدار لتالمر رأ  الما  14جد    

 Fقيمة 
معامل  قيمة الداللة المحسوبة

 االرتباط
معامل التحديد 

(R2) نسبة األثر  
 معامالت االنحدار

9.657 0.004 0.470 0.221 22.1 
 تطوير رأس المال البشري  الثابت

2.343 0.348 
 0.01** القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 

المــال البشــــــــــــــري  ( وجود عالقــة إيجــابيــة معنويــة بين تطوير رأس14أظهرت النتــائج في الجــدول رقم )   
(، وتشير إلى إيجابية العالقة بين المتغيرين، 0.470حيث كانت قيمة معامل االرتباط ) والتنمية المستدامة

 يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. أي أن تطوير رأس التال البشري 
(، 9.657( تساوي )Fفإن تم قيمة ) ،لتحديد أثر تطوير رأس المال البشري على تحقيق التنمية المستدامةو 

وهذا يدل على  ،0.05( وهي أقل من 0.004وكانت قيمة الداللة اإلحصائية ) ،وهي قيمة منخفضة نسبياً 
ســــــــــتدامة، وكانت قيمة وجود أثر ذو داللة إحصــــــــــائية لتطوير رأس المال البشــــــــــري على تحقيق التنمية الم

%(، من التغيرات في تحقيق التنمية 22.1( وهي تشــــــــــــــير إلى أن ما نســــــــــــــبته )0.221معامل التحديد )
 تطوير رأس المال البشري ما لم يؤثر مؤثر آخر. المستدامة يعود إلى

  :ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي
(Y=2.343+0.348*X1 + ε) 

 ( الخطأ العشوائيε)، تطوير رأس المال البشري  ((X2 ،تحقيق التنمية المستدامة Y)) حيث إن:
 يوجد أثر ذو داللة احصائية لتعزيز الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية :الفالفة الارضية الارعية -ج

 قيد الدراسة. على تحقيق التنمية المستدامة في الشركة
 تباين االنحدار لتع م  الفقافة التنييمية مالممارسات ا، وتية على تحقيق التنمية المستدامة  نتائج 15جد    

 Fقيمة 
 المحسوبة

معامل  قيمة الداللة
 االرتباط

معامل التحديد 
(R2) 

نسبة 
 األثر

 
 معامالت االنحدار

10.090 0.003 0.478 0.229 22.9% 
 الثابت

تعزيز الثقافة التنظيمية 
 األخالقيةبالممارسات 

1.715 0.529 
 0.01** القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 

( وجود عالقــــة إيجــــابيــــة معنويــــة بين تعزيز الثقــــافــــة التنظيميــــة 15أظهرت النتــــائج في الجــــدول رقم )   
إلى إيجابية (، وتشـير 0.478حيث كانت قيمة معامل االرتباط ) التنمية المسـتدامةو  بالممارسـات األخالقية

يســــــــــــاهم في تحقيق التنمية  العالقة بين المتغيرين، أي أن تعزيز الثقافة التنظيمية بالممارســــــــــــات األخالقية
 المستدامة.
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فإن تم قيمة  ،تحقيق التنمية المســــــــــتدامة ولتحديد أثر تعزيز الثقافة التنظيمية بالممارســــــــــات األخالقية على
(F( تســاوي )وهي قيمة منخفضــة 10.090 ،) ًوهي أقل  (0.003وكانت قيمة الداللة اإلحصــائية ) ،نســبيا

وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصــــــــائية لتعزيز الثقافة التنظيمية بالممارســــــــات األخالقية  ،0.05من 
( وهي تشــــــــــــير إلى أن ما نســــــــــــبته 0.229على تحقيق التنمية المســــــــــــتدامة، وكانت قيمة معامل التحديد )

تعزيز الثقافة التنظيمية بالممارســــــــــــــات  ي تحقيق التنمية المســــــــــــــتدامة يعود إلى%(، من التغيرات ف22,9)
 األخالقية ما لم يؤثر مؤثر آخر.

  :ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي
(Y=1.715+0.529*X3 + ε) 

( الخطأ ε) التنظيمية بالممارسات األخالقية،تعزيز الثقافة  ((X3تحقيق التنمية المستدامة،  Y)) حيث إن:
 العشوائي

: يوجد أثر ذو داللة احصائية لتنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة على تحقيق التنمية الرامعة الارضية الارعية -د
 قيد الدراسة. مستدامة في الشركةال

 التنمية المستدامة  نتائج تباين االنحدار لتناية رنامة تنييمية متلا نة على تحقيق 16جد    
 Fقيمة 

 المحسوبة

معامل  قيمة الداللة

 االرتباط

  نسبة األثر (R2معامل التحديد )
 معامالت االنحدار

52.241 0.000 0.778 0.606 60.6% 
 تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة الثابت

0.275 0.878 
 0.01** القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 

( وجود عالقــة إيجــابيــة معنويــة بين تنفيــذ رقــابــة تنظيميــة متوازنــة 16النتــائج في الجــدول رقم ) أظهرت   
(، وتشـــــــــير إلى إيجابية العالقة بين 0.778حيث كانت قيمة معامل االرتباط ) وتحقيق التنمية المســـــــــتدامة

 المستدامة.المتغيرين، أي أن تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة يساهم في تحقيق التنمية 
( تســـــــــــــــاوي Fفــإن تم قيمــة ) ،ولتحــديــد أثر تنفيــذ رقــابــة تنظيميــة متوازنــة على تحقيق التنميــة المســــــــــــــتــدامــة

وهذا يدل  ،0.05وكانت قيمة الداللة اإلحصـــــــــــائية صـــــــــــفرًا وهي أقل من  ،(، وهي قيمة مرتفعة52.241)
يق التنمية المستدامة، وكانت قيمة على وجود أثر ذو داللة إحصائية لتنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة على تحق

%(، من التغيرات في تحقيق التنمية 60.6( وهي تشــــــــــــــير إلى أن ما نســــــــــــــبته )0.606معامل التحديد )
 تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة ما لم يؤثر مؤثر آخر. المستدامة يعود إلى

  :ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي
(Y=0.275+0.878*X4 + ε) 

 ( الخطأ العشوائيε)، تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة ((X4 ،تحقيق التنمية المستدامة Y)) حيث إن:
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يوجد أثر ذو داللة احصائية لممارسات القيادة االستراتيجية بأبعادها )تحديد التوجه  :الارضية الرئيسية -ح
تنفيذ رقابة –تعزيز الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية  –تطوير رأس المال البشري  –االستراتيجي 

 .طرابلس –ي شركة المدار الجديد التنمية المستدامة ف على تحقيقتنظيمية متوازنة( 
   نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر ممارسات القيادة االستراتيجية على تحقيق التنمية المستدامة17جد    

 Fقيمة 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

معامل 

التحديد 

(R2) 

نسبة 

 األثر

 

 معامالت االنحدار

14.162 0.000 0.804 0.646 64.4% 

 الثابت

تحديد 

التوجه 

 االستراتيجي

تطوير 

رأس 

المال 

 البشري

 تعزيز

الثقافة 

التنظيمية 

بالممارسات 

 األخالقية

تنفيذ 

رقابة 

تنظيمية 

 متوازنة

-

0.157- 
0.18 0.123 0.73 0.772 

   
( وجود عالقة إيجابية معنوية بين ممارســـــــــــــــات القيادة االســــــــــــــتراتيجية 17بينت النتائج في الجدول رقم ) 

(، وتشـــــــــير إلى إيجابية العالقة بين 0.804وتحقيق التنمية المســـــــــتدامة حيث كانت قيمة معامل االرتباط )
 أي أن ممارسات القيادة االستراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. ،المتغيرين

تســـــــاوي  (F)فإن تم قيمة  ،ولتحديد أثر ممارســـــــات القيادة االســـــــتراتيجية على تحقيق التنمية المســـــــتدامة  
وهذا يدل على وجود أثر ذو  ،(0.05وكانت قيمة الداللة اإلحصــــائية صــــفرًا، وهي أقل من ) (،14.162)

وكانت  ،لة إحصــائية لممارســات القيادة االســتراتيجية على تحقيق التنمية المســتدامة بالشــركة قيد الدراســةدال
%( من التغيرات في تحقيق التنمية 64.4( وهي تشــــــــير إلى أن ما نســــــــبته )0.646قيمة معامل التحديد )

 المستدامة سببه ممارسات القيادة االستراتيجية ما لم يؤثر مؤثر آخر
 تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:ويمكن 

(Y= -0.157+ 0.18*X1 +0.123*X2-0.73*X3+0.772*X4+ ε) 

 :إن حيث
)Y( 1) ،تحقيق التنمية المســـتدامةX( ( ،2تحديد االتجاه االســـتراتيجيX)  تطوير رأس المال البشـــري، (3X )

 الخطأ العشوائي. )ε) ،( تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة4X)تعزيز الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية، 
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 لتلصيات االنتائج    .9
 نتائج ال 1.9

توصلت الدراسة إلى أن ممارسات القيادة االستراتيجية المرتبطة بتحديد التوجه االستراتيجي نحو تحقيق  .1
كان لها أثر ايجابي وبنســــــــــــــبة أثر بلغت و  (،4.23مرتفع وبمتوســــــــــــــط قدره )التنمية المســــــــــــــتدامة جاء 

%(، وهذا يعني أن ممارســـات القيادة االســـتراتيجية في الشـــركة قيد الدراســـة موجهة نحو تصـــور 53.1)
حيث أن بناء رؤية مشــــتركة وأهداف  ،اســــتراتيجي في ســــلوك اســــتراتيجية التنمية المســــتدامة في الشــــركة

تزرع الثقة وروح التعاون بين المديرين وتوضـــــيح أدوراهم وبما يســـــاعد في تشـــــجيع  اســـــتراتيجية واضـــــحة
 كما أن وجود تصــور اســتراتيجي عام ،للمشــاركة الفعالة بأفكارهم نحو تحقيق اســتدامة بيئية ماســتعداداته

وتتفق للشــــركة يعني فعالية أكثر لتطوير وتنفيذ اســــتراتيجيات مثل اســــتراتيجية تحقيق التنمية المســــتدامة 
(،و 2014( و)جوهرة 2015(، و)النفـــار 2015(، و)المغربي 2016)عبـــد هـــذه النتيجـــة مع كاًل من 

Jooste & Fourie,2009) .) 
القيادة االســــــتراتيجية المرتبطة بتطوير رأس المال البشــــــري جاءت  تأكدت نتائج الدراســــــة أن لممارســــــا .2

ي تحقيق التنمية المســــــتدامة وبنســــــبة أثر (، وكان لها أثر ايجابي ف4.04وبمتوســــــط بلغ ) بشــــــكل نرتفع
في الشركة قيد الدراسة نحو تطوير المورد البشري  وهدا يعني توجه القيادات اإلدارية %(،22.1بلغت )

كما أن تطوير رأس  ،المســــــتدامة في الشــــــركة تحقيق التنمية لديها وبما يتعكس على تحقيق اســــــتراتيجية
أســاســيًا في تحقيق التنمية المســتدامة.  المال البشــري يعني اكتســاب لمعارف ومهارات جديدة تعد مدخالً 

ـــــد وتتفق هـــــذه النتيجـــــة مع كاًل من  ـــــار 2015(، و)المغربي 2016)عب ( و)جوهرة 2015(، و)النف
 (.(Jooste & Fourie,2009و (،2014

 نظيمية المرتبطة بالممارسات األخالقية جاءت بشكل مرتفع وبمتوسطتوصلت الدراسة إلى أن الثقافة الت .3
%(، وهذا يعني 22.9ة أثر بلغت )ب(، وكان لها أثر إيجابي في تحقيق التنمية المســـتدامة وبنســـ3.84)

تنعكس ايجابيًا  في الشركة قيد الدراسة من خالل ثقافة االنفتاح على المعرفة أن جهود القيادات اإلدارية
قف واســـــتعدادات المديرين والموظفين بشـــــكل عام في معارفهم من جهة، كما تترجم هذه الثقافة على موا

اســــــــتراتيجية تحقيق التنمية المســــــــتدامة التي تتبناها اإلدارة العليا في الشــــــــركة فيد الدراســــــــة. وتتفق هذه 
ــــدراســــــــــــــــــة مع كاًل من  ــــد ال  (،2014( و)جوهرة 2015(، و)النفــــار 2015(، و)المغربي 2016)عب

  (. (Jooste & Fourie,2009و
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أكدت الدراســــــة أن ممارســــــات القيادة االســــــتراتيجية المرتبطة بتنفيذ رقابة تنظيمه متوازنة جاءت مرتفعة  .4
تبني  يفســــــــر مدى وهذا ،وكان لها أثر ايجابي في تحقيق التنمية المســــــــتدامة (،3.95وبمتوســــــــط قدره )

 ةكون أن المعرفة هي المورد الوحيد الدي يضمن استمراريالشركة الستراتيجية لمبادم التنمية المستدامة 
من أجل مواكبة التغيرات المحيطة  الميزة التنافسية كما أـن هذه الرقابة تشجع على السلوكيات االبتكارية

تدامة وتتفق هده النتيجة مع كاًل من  ( 2015(، و)النفار 2015و)المغربي في تحقيق التنمية المســــــــــــــ
(، في حين تختلف هده النتيجة مع دراســـــــــــــة )عبد  Jooste & Fourie, 2009(، )2014و)جوهرة 

 بأن هذا البعد غير دال احصائيًا. كونها توصلت (2016
وبمتوسط قدره  قيد الدراسة كان مرتفعا بينت نتائج الدراسة أّن مستوى تحقيق التنمية المستدامة بالشركة .5

واضـــــــــحة نحو تحقيق التنمية  ةلديها اســـــــــتراتيجيوهدا يشـــــــــير إلى أن الشـــــــــركة قيد الدراســـــــــة  ،( ً 3.75)
(، 2021 ،)الزبيدي وحمزةو (،2022 ،المســـــــتدامة وتتفق هده النتيجة مع دراســـــــات )معتوق وامشـــــــيري 

 (.2017 صالحي،و)
أظهرت نتائج الدراســــــــــــة أن هناك عالقة طردية بين ممارســــــــــــات القيادة االســــــــــــتراتيجية وتحقيق التنمية  .6

(، وهو ارتباط قوي يشــــير 0.804الدراســــة، حيث كانت قيمة معامل االرتباط )المســــتدامة بالشــــركة قيد 
إلى طردية العالقة بين المتغيرين، أي ممارســـــــــــــــات القيادة االســــــــــــــتراتيجية تســـــــــــــــاهم في تحقيق التنمية 

(، 2015(، و)النفار 2015و)المغربي  (،2016حيث تتفق هذه النتيجة مع دراســــات )عبد  المســــتدامة
من حيث وجود عالقة بين القيادة االســــــــــتراتيجية  (،(Jooste & Fourie,2009و (،2014و)جوهرة 

 .الها حسب ما تناولته كل دراسة على حد والمتغيرات التابعة
لممارســـات القيادة االســـتراتيجية على تحقيق التنمية  الدراســـة إلى وجود أثر ذو داللة احصـــائية خلصـــت .7

%( من التغيرات في 64.4(، أي ما نســــــــــــبته )0.646)حيث كانت قيمة معامل التحديد  المســــــــــــتدامة،
حيث تتفق هذه النتيجة مع دراسات )عبد  ،تحقيق التنمية المستدامة سببه ممارسات القيادة االستراتيجية

كل هذه الدراســـات توصـــلت إلى وجود (، (Jooste & Fourie,2009(، و2014و )جوهرة  (،2016
 لمتغيرات التابعة لها حسب كل دراسة. في ا ةأثر لممارسات القيادة االستراتيجي

 التلصيات  2.9
لتصورات وتوجهات استراتيجية واضحة ومحددة  ضرورة المحافظة على امتالك الشركة قيد الدراسة  .1

يساهم من زيادة فاعلية الشركة من وبما  لبيئتها الداخلية والخارجية، تشخيص وتحليلتستند إلى 



 (2022معتوق و غومة )

 255  
 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 بالشركة قيد الدراسة القيادات اإلداريةاهتمام  زيادة خالل من وذلك ،المساهمة في االستدامة التنموية
جميع  يسعى هدفاً  التوجهات تلك تصبح بحيثللشركة  االستراتيجية التوجهات وتطوير تحديد في

 .تحقيقه العاملين إلى
من من مهاراته وخبراته وذلك  االهتمام بشكل أكبر بتطوير رأس المال البشري في الشركة وبما يعزز .2

 البرامج عقد وكذلك ،خالل توفير االمكانيات المادية والفنية الالزمة لتطوير مستوى أداء الكادر البشري 
 على العمل أيضاً و  وتطويرها،مهاراته  صقل في البشري  الكادر تساعد التي المناسبة الدورية التدريبية

 القيادات باعتبارهم االستراتيجيةباألدوار والمهام  القيام من قيادات الصف الثاني)الناشئة(، تمكين
 .المستقبليةاالستراتيجية 

زيادة االهتمام بدعم وتعزيز الثقافة التنظيمية بين العاملين بالشركة بشكل يسمح لهم بالتصرف بحرية  .3
 ،واستقاللية والعمل بروح الفريق وحثهم على إبداء أراءهم ومقترحاتهم حول المشكالت التي تواجه الشركة

شأنه ينعكس ايجابًا على تحقيق  تردد، وهذا من دون  الجديدة اإلبداعية أفكارهم تجربة علىوتشجيعهم 
 االستدامة التنموية خاصًة في األجل البعيد.

والتوجهات وجميع  ضرورة العمل على استحداث إدارة أو قسم رقابي تكون مهمته األساسية تنفيذ الخطط .4
العليا بالشركة، وكذلك من مهامها تزويد القيادات اإلدارية  اإلدارة الجوانب االستراتيجية التي تحددها

تنفيذ الخطط والجدول الزمني المخطط وأهم المعوقات التي  بالشركة بتقارير لتوضيح سير عملية
 تواجهها.

 العمل على استحداث وحدة أو قسم يكون بمسمى "إدارة التنمية المستدامة" يكون هدفها األساسي   .5
وذلك من خالل عقد الندوات واللقاءات  اف التنمية المستدامة في الشركة قيد الدراسةتعزيز مفهوم وأهد .6

 وورش العمل.
الجودة الشاملة التي تدعم وظائف اإلنتاج األنظف والتسويق  تاستراتيجيا بتضميناالهتمام بشكل أكبر  .7

 اإلمكان.قدر  البيئيةاألخضر وذلك لزيادة الفعالية االقتصادية للشركة وتقليل المخاطر 
 تعلى وضع التدابير الالزمة التي تمكن من التحكم في االنبعاثاقيد الدراسة  ضرورة أن تعمل الشركة  .8

 .الخطرة الناجمة عن األنشطة اإلنتاجية للشركة
وتنمية مفهوم القيادة المستدامة  برامج لتمكين العاملين فيما يخص التنمية المستدامة العمل على وضع .9

 وإدارات الشركة.مختلف أقسام  في
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 المراجع
مجلة دراسات إدارية،  التنمية المستدامة من منظور الثقافة العربية اإلسالمية (،2009)أبوزنط، ماجدة، وغنيم، عثمان محمد 

 .، عمادة البحث العلمي الجامعة األردنية1العدد 
التقليدية في المملكة العربية السعودية، حالة (، التنمية المستدامة في العمارة 2010أبوعلي، نايف بن نائل بن عبد الرحمن )

 منشورة، جامعة أم القرى، كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية.غير منطقة الحجاز، رسالة ماجستير ، دراسية
(، دور ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في دعم التنمية المستدامة بالجامعات 2019إسماعيل، عمار فتحي موسى )

دراسة تطبيقية"، المؤتمر الدولي الثالث: إدارة المنظمات الصناعية والخدمية، الممارسات الحالية  ،المصرية الحكومية
 .اكتوبر 3 -1والتوجهات المستقبلية في ضوء خطط التنمية المستدامة، الغردقة، مصر، الفترة من 

االستراتيجية علي سلوك التشارك في المعرفة، دراسة مجموعة (، األثر المباشر لممارسات القيادة 2014) أقطي جوهرة بن عبيد
 فنادق جزائرية، الجزائر.

(، دور المسئولية االجتماعية في تحسين التنمية المستدامة للمؤسسة االقتصادية الجزائرية، دراسة ميدانية 2018) بطاهر بخته
 .9ر بوادكس، العدد لمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم ومؤسسة سونلغاز، مجلة دفات

غير (، الحوكمة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير 2015إبراهيم، سارة )ن ب
 .منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم اإلنسانية، الجزائر

 ، األردن.شر والتوزيع(، إدارة األزمات، دار أسامة للن2010) محمود، جاد هللا

 .1(، القيادة االستراتيجية، مطابع الدار الهندسية، القاهرة، ط2012جادالرب، سيد محمد )

 عمان. ،1ط ، دار الحامد للنشر والتوزيع،ةاالستراتيجي(، المرجع المتكامل في االدارة 2010) جواد، شوقي

، ، دار وائل للنشر والتوزيع2مدخلها وعملياتها المعاصرة، ط مفاهيمها ةاالستراتيجي(، االدارة 2006) الحسيني، فالح حسن
 عمان.

التنمية المستدامة المفهوم والعناصر  (،2015) نعبد الرحمدواي، مهدي صالح، وخضير، إسراء و  ،حسون  عبد هللاحمد، 
 ى.، جامعة ديال67، العدد ىمجلة ديالـ، واألبعاد

 ، دار األمنة للطباعة، عمان.1( التخطيط االستراتيجي، ط2005) محمد،خطاب، عائدة سيد وإسماعيل، صابر 

 عمان. ،2طالعولمة والمنافسة، دار وائل للنشر والتوزيع،  ةاالستراتيجي(، االدارة 2014) الركباني، كاظم نزار

البيئية على وفق ممارسات إدارة الموارد البشرية  االستدامةتحقيق  (،2021)الزبيدي، غنى دحام تناي، وحمزة، محمد فليح 
 .63الجامعة، العدد  االقتصاديةمجلة كلية بغداد للعلوم ، الخضراء

(، دور أبعاد القيادة الرؤيوية في رأس المال البشري، دراسة آلراء مجموعة من األكاديميين 2009) أحمد عبد هللاالشلمة، ميسون 
 ي، رسالة دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.في جامعة الموصل والمعهد التقن
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(، دور استراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية "دراسة ميدانية 2014شيلي، إلهام )
، كلية العلوم االقتصادية 1رحات عباس سطيف في المؤسسة المينائية بسكيكدة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ف
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في تقيق ريادة األعمال، دراسة استطالعية في بعض  ةاالستراتيجي(، أثر ممارسات القيادة 2016عبد، حسن ضرغام )
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