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 المقدمة . 1
بمسؤو الربحیة  وتحقیق  مواردھا  إدارة  على  المنظمة  قدرة  ھي  االقتصادیة  الیة  االستدامة  المدى  تلطویوعلى  (رأس  متلكل.  مالیة  موارد  مالیة   الشركات  وغیر  المال) 

یمكنھا تصمیم طرق مختلفة لإلدارة الفعالة لھذه الموارد. من أجل اإلدارة الفعالة لرأس المال ، ھناك محللون للمخاطر وتقییم األعمال   (معدات ومواد وإمدادات) ، والتي
من ناحیة أخرى ، من أجل اإلدارة الفعالة    انوني الحالي ، دون دفع مبالغ زائدة.متثال لإلطار التنظیمي القلال  ریقةضل طشورة بشأن أفالم  وإدارة الضرائب الذین سیقدمون

  ، العمل  واللوجستیون  الصناعیون  المھندسون  یبدأ  حیث   ، العملیة  في  الفعال  التحكم  یلزم   ، والمعدات  المواد  مثل   ، المالیة  غیر  اورف للموارد  لقیاس  ع  ت  الوق ألدوات 
د تحقیق المزید بموارد أقل. أي أنجز المزید في وقت أقل ، وأنجز المزید بموارد أقل انع المنتجة). تتیح لنا اإلدارة الفعالة لھذه الموارد والمخزون (في حالة المصلمواروا

اط القیادیة على  أثیر االنمعرفة مدى تالیة الى التوصل و مالح  راسةالدن خالل البحث  یسعى الباحث م  ، وأنجز المزید مع خسارة أقل ، وأنجز المزید بمخاطر مالیة أقل.
 في قطاع الصناعات الكیمیائیة بسلطنة عمان. تصادیةاالستدامة االق 

 
 مراجعة األدب . 2

لیس بالضرورة على المستوى    وطنيى المستداًما على المستودث في عدة مستویات (عالمیة ، إقلیمیة ، محلیة). ومع ذلك ، فإن ما یعتبر  التنمیة المستدامة ھي عملیة تح
بلدان أو مناطق أخرى (الع أو منطقة ما على  باآلثار السلبیة لبلد  النقل الجغرافي التي مرت من خاللھا  فیما یلي ).  Yukl ، 2002المي. یرجع ھذا التناقض إلى آلیات 

تھدف االستدامة االقتصادیة إلى ضمان   على الظروف المعیشیة لألشخاص.اشر  ل مبناصر التي ستؤثر بشكاستعراض ألھم أھداف التنمیة المستدامة من خالل بعض الع
بالمیاه ورفع كفاءة استخدام المیاه في التنمیة الزراعیة والصناعیة والمناطق الحضریة   والریفیة. الھدف من االستدامة االجتماعیة لضمان الحصول على  اإلمداد الكافي 

النسبة للفقراء. الھدف من االستدامة البیئیة لضمان الحمایة الكافیة لمستجمعات المیاه والمیاه  نزلي والزراعة على نطاق صغیر بالم   خدامیة في المنطقة لالست المیاه الكاف
الغذائي على المستوى  من ق األتاج الزراعیین لتحقیتھدف االستدامة االقتصادیة إلى رفع اإلنتاجیة واإلن  ).William، 1977ئي (ا البیالجوفیة وموارد المیاه العذبة ونظامھ

المنزل.اإلقلیمي   داخل  الغذائي  واألمن  الصغیرة  الزراعة  وأرباح  إنتاجیة  لتحسین  االجتماعیة  االستدامة  من  الھدف  البیئی  والتصدیر.  االستدامة  من  لضمان  الھدف  ة 
 اه. المییة واألسماك وموارد االستخدام المستدام وحفظ األراضي والغابات والمیاه والحیاة البر

ایة الصحیة الوقائیة وتحسین الصحة والسالمة في مكان العمل. الھدف من معاییر االستدامة االجتماعیة  زیادة اإلنتاجیة من خالل الرع  تھدف االستدامة االقتصادیة إلى
الھ ل لفرض  األولیة  الصحیة  الرعایة  اإلنسان وضمان  لحمایة صحة  والضوضاء  والماء  الواء  الفقیرة.  اھدف  لغالبیة  الحمایمن  البیئیة لضمان  للموارد الستدامة  الكافیة  ة 

ة التي تتضمن أبعاد متعددة تتداخل مع بعضھا  من المالحظ خالل التعریفات السابقة للتنمیة المستدام  ).Dale ، 1965البیولوجیة والنظم اإلیكولوجیة وأنظمة دعم الحیاة (
نا إلى األبعاد األربعة الحاسمة والتفاعلیة وجمیعھا أبعاد اقتصادیة وإنسانیة ،  ف اإلنمائیة ، ویمكن اإلشارة ھھدا ق األ تقدم الكبیر في تحقیالبعض أن تركز على معالجة ال

نبالنسبة لألبعاد االقتصادیة للتنمی   البیئیة والتكنولوجیة: ، نالحظ أن سكان البلدان الصناعیة یستفیدون مقارنة بمستوى  یة في طبیعد الصیب الفرد من الموارة المستدامة 
لھند  ھ في ا تي یستخدمھا الناس في البلدان النامیة. على سبیل المثال ، فإن استھالك الطاقة من النفط والغاز والفحم في الوالیات المتحدة أعلى منالعالم ، وھي األوقات ال 

   ).Cenzo ، 1996(من في البلدان النامیة توسط الم ت فيأعلى عشر مرا" OCDE"مرة ، وھو في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة في  33نسبة ب
داریة في تنمیة الثقافة التنظیمیة لدى العاملین * دراسة میدانیة بالمركب المنجمي للفوسفات جبل العنق بئر العاتر ) بعنوان دور القیادة اإل2016(  بلمختار & ھشامدراسة  

لتنمیـة  یة لدى العاملین في المؤسسة" إلى أن الدولة شرعت في تطبیـق سیاسـة ا یة في تنمیـة الثقافـة التنظیمدارة اإللموضوع: " دور القیاد تبسة.  لقد توصلت الدراسة  
ني وتق  ئري في مستوى اجتماعياالشاملة واحتلت الصناعة فیھا مكان الصدارة مستعینة في ذلك علـى التركـة الضـعیفة، واستیراد التكنولوجیا حینھا لم یكن المجتمع الجز

میة یالحـظ أنھـا شھدت العدید من التحوالت الجذریة والتي تغلغلت  ع.  فالمتتبع لمسیر ة المؤسسة الجزائریة منذ االستقالل وانطالق التنمكنـھ من مواجھة سیرورة التصنی ی
راستھا معالجة اشكالیات من  لذلك حاولت الدراسة مـن خالل دفقا ، ووھام في تحقیق األھداف إلى وحداتھا البنائیة ومستویاتھا علـى اختالف اختصاصاتھا وفعالیتھا في اإلس

، ومحاولة الكشف عن الجزئیات والحیثیات في التحوالت والتغیرات داخل النسـق العـام للتنظـیم الصناعي الجزائري، والذي  المیداني  –النظري    –خالل محاولة التوفیق  
ا  راشھد استقرا الفسواء في  للبناءألنساق  ا  أو  رعیة  الداخلیة، وما تحملھ منفي  للبنا  ألنساق  النسقیة  الوحدات  بین مختلف  الكلي  قیم وعالقات متساویة وغیر متساویة  ء 

خطوات  حقق یكي انھ یحتاج المجتمع ل) بعنوان القیادة المستدامة و فعالیة األداء التنظیمي لتحقیق التنمیة المستدامة. توصلت الدراسة الى 2018( الطبالويدراسة للتنظیم. 
طلب نمط من القیادة یختلف تماماً عن األنماط القیادیة المتعارف علیھا. أداء تنظیمي مستدام فعال، وھذا بدوره یت  اتدامة الى منظمات مستدامة ذواسعة نحو التنمیة المست
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الى تقصي اثر االنماط القیادیة ممثلة بالقیادة التحویلیة والتبادلیة على االستدامة االقتصادیة    تھدفالدراسة    ذهھ
في سلطنة عمان الكیمیائیة  الشركات  فالدرا  عینة  تتمثل.  في  في    ف فيموظ  285ي  سة  الكیمیائیة  الشركات 

ھاما  اظھرت الدراسة اثرا  و  .مجمعھلعمل التحالیل االزمھ للبیانات ال  SPSSتم استخدام برنامج    .سلطنة عمان
احصائیة    اذ االقتصادیةالقیادیة    لألنماطداللة  االستدامة  على  والتبادلیة  ھ  .التحویلیة  نتائج  الدراسة  تعزز  ذه 

الق والالتحویادة  قدرة  تمكین  لیة  تبادیلیة  استدامة  على  من  للقادة الشركات  المثالي  التاثیر  خالل  من  ،  ربحیتھا 
 لھذه الشركات.  االستدامة االقتصادیة، مما یعزز عیة االلھامیةكذلك تعزیز الداف

اسة ملخص الدر  
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اف البیئیة، واألھداف االقتصادیة(، وي ة )األھداف االجتماعیة، واألھدتدام مسالھداف الثالث للتنمیة  نمط قیادي متوجھ باالستدامة ولدیھ المقدرة على تحقیق التوازن بین األ
فعالة مع    عقلیات  –التوازن بین العمل والحیاة    –التوجھ بالتقدم    –تنمیة العاملین    –  االبداع   زمستدامة والتي من أھم أبعادھا: التنوع لتعزیطلق على ھذا النمط القیادة ال

فعال نحو التنمیة المستدامة،    المستدام مجموع من الكفاءات الخاصة التي تمكنھ من تحقیق أداء تنظیميلمعنیة.  یجب أن یمتلك القائد  اف ا طرألصالح و ایع أصحاب المجم
  نظمتھ لتكون منظمة مستدامة. إندة میا ق تطیع القائد المستدامبناء العالقات. حیث یس -التفكیر المنھجي المنظم  - باالستدامةوتتحدد أھم ھذه الكفاءات فیما یلي: عقلیة متوجھ 

 -منظمة صدیقة للبیئة    -صورة ذھنیة إیجابیة    -العمل بروح الفریق    -والى العاملین للمنظمة    –دامة  أھم ما یمیز المنظمة المستدامة: ثقافة تنظیمیة قویة موجھ نحو اإلست
 نتائج ومخرجات مستدامة. 

تیكیة بعین وسارة سلبیئیـة بالمؤسسة االقتصادیة دراسة حالة شركة صناعة األنابیب البال م اإلدارة اظیمیة في تبني نظـاالتنة  افبعنوان تأثیر الثق  )   2017(  قصیر  راسةد
اد الخمسة للثقافة  ألبعا منمن خالل تأثیر كل  الجلفة. ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على تأثیر الثقافة التنظیمیة على تبني نظام اإلدارة البیئیة في الشركة المبحوثة، و ذلك

جماعي، التعلم التنظیمي و قد أجریت ھذه الدراسة على األفراد العاملین في شركة صناعة  ھي القیم التنظیمیة، تمكین العاملین االتجاھات التنظیمیة، العمل ال  التنظیمیة و
كة صناعة األنابیب، إال أن ھناك أداء جید نسبي في  للثقافة التنظیمیة السائدة بشرادي  لما  ور اإلیجابي للجانب األنابیب البالستیكیة بعین وسارة بوالیة الجلفة. رغم التص

بین كل من ھذه قة القویة  المكتسبة لألفراد العاملین، مما یفسر مساھمة أبعاد الثقافة في تبني وتمریر نظام اإلدارة البیئیة و ھذا ما ترجمتھ النتائج في العال  الثقافة التنظیمیة
المدىت. و راغیالمت في  البحث  البیئیة، وفي  قد تحددت مشكلة  تبني نظام اإلدارة  التنظیمیة في  الثقافة  بھ  التساؤالت    الذي تؤثر  البحث واإلجابة على  سبیل تحقیق ھدف 

البحث على ا تمع المكون من   البیانات وال  فرد، وتم االعتماد على اإلستبانة كأداة رئیسیة  100الفرعیة، طبق ھذا  امج وعولجت البیانات باستعمال برن  مات، لومعلجمع 
السیایدة دراسة    ت معنویة للثقافة التنظیمیة في تبني نظام اإلدارة البیئیة مما عزز وأكد الفرضیات.على الحاسوب. وأظھرت النتائج وجود تأثیرا   spssالتحلیل اإلحصائي  

وأث2015(واخرون   التحویلیة  القیادة  بعنوان  فاعلیة سل)  في  اللعاما  وكرھا  األردنیة  المستشفیات  في  اعتماد لین  مدى  تحدید  إلى  الدراسة  والخاصة. ھدفت ھذه  حكومیة 
القیا القیادة  أسلوب  تأثیر متغیرات  إلى دراسة  الدراسة  ، وفعالیة سلوك موظفیھا. كما تھدف  في األردن  العامة والخاصة  المستشفیات  التحویلیة في  (ال دة  نزف  التحویلیة 
وا  ، الافلد المثالي  واالع   ، الفكري  والتحفیز   ، العملھم  األردنیة  المستشفیات  في  الموظفین  سلوك  فعالیة  على  الفردي)  جمیع  عتبار  الدراسة  سكان  غطى  والخاصة.  امة 

إدارة أو ما یعادلھا ،    مدیر،  م  لمتوسطة (مدیر عا) مسحا على جمیع مستویات اإلدارة العلیا وا 249المستشفیات العامة والخاصة األردنیة ، حیث تم توزیع عینة من (
٪) معدل االستجابة. أظھرت النتائج أن تبني    75التي نظرت للتحلیل اإلحصائي ، تغطي () و188لقسم أو ما یعادلھ) ، وكان عدد االستطالعات التي تم إرجاعھا (رئیس ا

باإلضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسة أن جمیع  ة سلوك موظفیھا مرتفعة أیًضا.  عالیف  أنردن مرتفع ، كما  أسلوب القیادة التحویلیة في المستشفیات العامة والخاصة في األ
التحویلیة القیادة  القیادة  متغیرات  تبني  درجة  أن  أیًضا  الدراسة  ووجدت  تأثیًرا.  األكثر  المتغیر  ھو  الفكري  التحفیز  متغیر  وكان   ، الموظفین  سلوك  فعالیة  على   أثرت 

بالمستشفیات العات ا فیتشانت أعلى في المسالتحویلیة ك التحویللخاصة مقارنةً  تبني نمط القیادة  لم یكن ھناك داللة إحصائیة في  یة في المستشفیات األردنیة  امة. أیضا ، 
دة التحویلیة في  لقیاا  مطحصائیة في تبني نالعامة والخاصة بسبب المتغیرات الدیموغرافیة (الجنس والعمر والمؤھل والمستوى اإلداري) ؛ في حین وجدت الدراسة أھمیة إ

 ردنیة العامة والخاصة بسبب متغیر التجربة. المستشفیات األ
 

بعنوان تأثیر أسلوب القیادة على االبتكار المستدام. في بیئة سریعة التغیر ، یعد االبتكار أمًرا ضروریًا في الحفاظ    Kabene, Baadel, and Attou (2019)دراسة  
  64  البتكار فير متغیرات مؤشر االبتكار العالمي على امي بھدف فھم تأثیعلى بقاء المؤسسات العامة والخاصة على المدى الطویل. استخدمت الورقة التالیة البحث الك

) العالمي  االبتكار  مؤشر  بین  االرتباط  إلیجاد  الفردي  االنحدار  تحلیل  استخدام  تم  ()  IIدولة.  الحكومیة  الفعالیة  مؤشر  مثل  األخرى  عدم  ،  )  GEIوالمؤشرات  مؤشر 
ر وتؤثر على االبتكار في البلدان التي شملتھا الدراسة.  من بین أمور أخرى لفھم كیفیة المتغیرات المذكورة أعاله تتأث)  CDI، مؤشر التنوع الثقافي (المساواة بین الجنسین

عام والخاص.  للعالقة المعقدة بین القیادة التحویلیة وتأثیراتھا على الثقافة التنظیمیة المبتكرة والحدیثة ، حیث تتدفق الھرم الھرمي للقطاعین التقدم دراستنا شرًحا موجًزا  
والحك األعمال  مجتمع  البحث  ھذا  یفید  باالبتكار.سوف  وارتباًطا  فاعلیة  األكثر  القیادة  وأنواع  المتغیرات  فھم  في  المختلفین  المصلحة  وأصحاب   ,Alexدراسة    ومات 

UKVian, and Heather (2015)   بعنوان أسلوب القیادة للمھنیین االستدامة في صناعة البناء في المملكة المتحدة. القیادة ھي عامل نجاح كبیر في تعزیز ممارسات
االا التجاریة.  البناء  والتأثیر على جمیع جوانب عملیات  البناء  یتجزأ من صناعة  االستدامة ھي جزء ال  والتشیید.  البناء  الورقة ھو  ستدامة في صناعة  من ھذه  لغرض 

المكلفة بالترویج لممارسات االستدامة. تبحث الورقة   التحقق مما إذا كان ھناك أي نمط قیادة معین مرتبط بالقادة داخل المنظمات داخل منظمات البناء في المملكة المتحدة
 15ن خالل مقابالت شبھ منظمة مع  بالتالي في أسلوب القیادة الفعال ألخصائیي االستدامة المسؤولین عن تطویر استراتیجیات البناء المستدامة. تم جمع البیانات النوعیة م

من القادة داخل المنظمات في منظمات المقاولین واالستشاریین في صناعة البناء في المملكة المتحدة.   200تضم  ةمن القادة ، تلتھا دراسة استقصائیة على مستوى الصناع
أو    ام ھم إستراتیجیون في أسلوبھمأظھرت النتائج أنھ على الرغم من عدم وجود أفضل أسلوب قیادة لجمیع المواقف ، إال أن معظم القادة المكلفین بدور تعزیز البناء المستد

قیق حول الصلة بین  على الرغم من أن القیادة واالستدامة قد تمت تغطیتھما على نطاق واسع كقضایا منفصلة ، إال أنھ لم یتم إجراء سوى القلیل من البحث الد  سلوكھم.
 تعزیز ممارسات االستدامة.  ةالقیادة واالستدامة في أبحاث إدارة البناء. یمكن أن توجھ النتائج القادة التنظیمیین الذین یتحملون مسؤولی

  الدراسة  منھجیة. 3
ن حیث جمع البیانات ، كما  عدة قراءات ، وجد الباحث أن النھج األكثر مالئمة لھذه الدراسة ھو النھج الكمي. تم استخدام المنھج الكمي ألن ھذا النھج سریع وسھل م  بعد

أداة البحث ھي    بحث یعتمد على مصادر البیانات األولیة.النھج ھذا النوع من األبحاث أكثر من غیره ألن الا  أنھ یوفر بیانات أولیة باإلضافة إلى بیانات دقیقة. یناسب ھذ
أو األسئلة المستخدمة تحت كل من  األداة المستخدمة لجمع البیانات ، وبالتالي فإن أداة البحث في ھذه الدراسة ھي االستبیان. بنود االستبیان ھي عدد معین من البیانات  

كمقامت واألسئلة  العبارات  ھذه  تستخدم  البحث.  أھداف  غیرات  لتحقیق  العملیة  كل ھذه  تطبیق  یتم  االستبیان.  بشأن عناصر  المشاركین  تعبر عن مالحظات  للمعاییر  ییس 
مجتمع الدراسة ھم التجمع الذي یحتاج  .  یُعتبر مجتمع الدراسة أنھم جمیع األشخاص الخاضعین لنطاق البحث ولھم صفات أساسیة یمكن رؤیتھا ویمكن دراستھا  البحث.

ل علیھا من تلخیصھ أو اكتشافھ. ركزت  ھذه الدراسة على العمال والموظفین والمدراء في شركات الصناعات الكیمیائیة في عمان. وفقا للمعلومات الحاصالمختص إلى  
موظف في الشركات    1100ي  شاط الصناعات الكیمیائیة. یتمثل مجتمع الدراسة فن  اجھزة القطاع الخاص في سلطنة عمان یوجد ثالث شركات رئیسیة فقط التي تعمل في

المش التالیة. وفي ھذا السیاق تم تحدید العینة  العینة في الفقرة  تقسیم المجتمع و تحدید  اركة في الدراسة بناء على جدول  الكیمیائیة في سلطنة عمان. سیتم التعرف على 
)Krejcie and Morgan، 1970 ,( موظفین من ثالث شركات في القطاع الصناعي الكیمیائي  285سة الحالیة ھو دول تبین ان عدد العنیة المناسب للدران خالل الجم و

للكیماویات و شركة المنظفات الوطنیة و شركة الكلور العماني). تم استخدام اختیار العینة ال الخلیج الدولیة  م برنامج  داتم استخ   عشوائیة.في سلطنة عمان وھي (شركة 
SPSS    التحالیل ال  الالزمةلعمل  السكانیة،  للبیانات  البیانات  ھي  الحالیة  الدراسة  علیھا  التي ركزت  التحالیل  اھم  من  والتفلطح مجمعھ.  االلتواء  و  االرتباط،  و مصفوفة 

)Skewness      وKurtosis  ،() كومو  نتائج  لمت)،  KMOو  المعیاریھ  واالنحرافات  الحسابیھ  المتوسطات  الدرغیو  ومحاور  تحلیل  ات  إختبار  و  االنحدار  راسة، 
  (فرضیات الدراسة). 

 النتائج . 4

السكانیة   العینات  اختبار  على  الجزء  ھذا  یحتوي  العینات.  من  المجمعھ  البیانات  على  تمت  التي  االختبارات  الدراسة  من  الجزء  ھذا  و یستعرض  البیانات  موثوقیة  و 
 اسة.احصاءات العالقات بین متغیرات الدر

 البیانات السكانیة  4.1
 الجنس: 4.1.1

 كور واإلناث. كان الجنس ھو االختبار األول في تحلیل البیانات السكانیة. بالنسبة لھذا االختبار، كان ھناك فئتان تشاركان في ھذا البحث ، وھما الذ
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 . 193٪ من إجمالي عدد المشاركین حیث بلغت  = 67.8سجلت فئة الذكور  •
 .92المشاركین ، حیث بلغت  =  إجمالي عدد ٪ من32.2 ناث• سجلت فئة اإل 

 
 ) التالي یوضح النتائج التي تم العثور علیھا من ھذه الفئة. ١أظھرت النتائج وجود أغلبیة من الذكور على االناث في ھذه الدراسة.  الجدول (

 
 كانیة (الجنس) : البیانات الس1الجدول 

 
 
   
 

 
 
 

                           العمر: 4.1.2
عاًما ،    30إلى    20، وھي من    كان العمر ھو االختبار الثاني في تحلیل البیانات السكانیة. بالنسبة لھذا االختبار، كانت ھناك عدة فئات عمریة شاركت في ھذه الدراسة

 ًما. عا 50، و اكبر من  عاًما 50إلى  41عاًما ، ومن  40إلى  31ومن 
 

 . 55من إجمالي عدد المستجیبین ، حیث  =   ٪19.4الفئة سجلت سنة  30إلى  20الفئة من • 
 .115٪ من إجمالي عدد المستجیبین ، حیث  = 40.6سنة سجلت الفئة   40إلى  31الفئة من • 
 . 66=  ٪ من إجمالي عدد المستجیبین ، حیث 23.5سنة سجلت الفئة   50إلى  41الفئة من• 
 . 49إجمالي عدد المستجیبین ، حیث  =  ٪ من16.5 سجلت الفئة عامً  50من  رالفئة اكب• 

) یوضح النتائج التي تم العثور ٢عاًما.  الجدول التالي (  40و    31تركزت أعمارھم بین    الذینمن النتائج ، یتضح أن غالبیة المشاركین في البحث كانوا من جیل الشباب  
 ات العمریة. علیھا من ھذه الفئ 

 
 البیانات السكانیة (العمر) :2الجدول 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :العلمي المؤھل 4.1.3
متوس  دبلوم  و ھي  كانت ھناك عدة مؤھالت   ، االختبار  لھذا  بالنسبة  السكانیة.  البیانات  تحلیل  في  الثالث  االختبار  العلمي ھو  المؤھل  دبلوم  بكالوریوسط,  كان  الي,  ع, 

 ماجستیر, و دكتوراة. 
 ن.% من اجمالي عدد المشاركی7.5بنسبة  و 21• كان عدد المشاركین الحاصلین على دبلوم متوسط = 

 % من اجمالي عدد المشاركین.12.5و بنسبة  35• كان عدد المشاركین الحاصلین على بكالریوس = 
 % من اجمالي عدد المشاركین.15ةو بنسب 42• كان عدد المشاركین الحاصلین على دبلوم عالي = 

 ن.% من اجمالي عدد المشاركی35.6بنسبة و 101• كان عدد المشاركین الحاصلین على ماجستیر = 
 % من اجمالي عدد المشاركین.29.4و بنسبة  86• كان عدد المشاركین الحاصلین على دكتوراة = 

یوضح النتائج التي تم  )  ٣حاصلین على مؤھالت عالیة تتقسم بین الماجستیر و الدكتوراة.  الجدول التالي (  ةمن النتائج السابقة ، یتضح أن غالبیة المشاركین في الدارس 
 ن ھذه المؤھالت العلمیة. العثور علیھا م

 السكانیة (المؤھل العلمي) : البیانات3الجدول 
 

 
 
 

 
 
 

 
 ركة): ش(ال العمل مكان 4.1.4

شركة الخلیج الدولیة  ن في ھذه الدراسة ، وھي  لمشاركیمكان العمل ھو  االختبار الرابع في تحلیل البیانات السكانیة. بالنسبة لھذا التصنیف ، كان ھناك ثالث شركات ل
 .للكیماویات و شركة المنظفات الوطنیة و شركة الكلور العماني
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 % من اجمالي عدد المشاركین.47.8و بنسبة  136دولیة للكیماویات = • كان عدد المشاركین من شركة الخلیج ال

 % من اجمالي عدد المشاركین. 28.7بة و بنس 81• كان عدد المشاركین من شركة المنظفات الوطنیة = 
 % من اجمالي عدد المشاركین.23.5و بنسبة  68• كان عدد المشاركین من شركة الكلور العماني = 

تم العثور علیھا من ھذه   التي  ) یوضح النتائج٤. الجدول التالي (شركة الخلیج الدولیة للكیماویاتغالبیة المشاركین في ھذه الدراسة كانوا یعملون في     أظھرت النتائج أن
 . الشركات

 
 البیانات السكانیة (مكان العمل [الشركة]) :4الجدول 

 
ة الشرك ئویة النسبة الم العدد    

% 47.8 136 شركة الخلیج الدولیة   
% 28.7 81 شركة المنضفات الوطنیة   

% 523. 68 شركة الكلور العماني   
% 100 285 االجمالي    

 اختبار التوزیع الطبیعي 4.2
وج من  التأكد  لغرض  یستخدم  الذي  األولي  للتحلیل  الرئیسیة  االختبارات  أحد  ھو  الطبیعي  التوزیع  للبیاناتاختبار  طبیعي  توزیع  الطبیعي   .ود  التوزیع  اختبار  استخدم 

بینما   ، 2و  2  -في النطاق    Skewnessیجب أن تكون قیم    ، )2012ینغل، ومینا،  ھایر، سارستیدت، رفقًا لـو  .)التفرطح  Kurtosis(  ) وSkewness  اللتواءا(  عاملین، ھما
)  قتصادیةاالستدامة اال ،  القیادة التبادلیة ، و القیادة التحویلیةحصلت المتغیرات (  التالي،   4.7فقًا للجدول  وو  .لیتم قبولھا  3و  3  -في النطاق    Kurtosisیجب أن تكون قیم  

 . 1.932و 0.623 -بین  بینما تراوحت قیم التفرطح ، 0.489و 1.170 –االلتواء بین حیث تراوحت قیم  مقبولة، تائج على ن

 اختبار التوزیع الطبیعي : 5الجدول 

 التفرطح  االلتواء  عدد المشاركین العوامل الرئیسیة 

التحویلیة القیادة   852  - 170.1  932.1  
- 285 القیادة التبادلیة  790.0  318.0  

489.0 285 االستدامة االقتصادیة   - 623.0  
 

  ر الدراسةالمعیاریھ لمتغیرات ومحاو المتوسطات الحسابیھ واالنحرافات  4.3

الجدول   لمتغیرات    6رقم  یوضح  المعیاریھ  واالنحرافات  الحسابیة  المتغیالمتوسطات  االقتصادیة االستالتابع    رالدراسھ:  (القیادة  ،  دامة  القیادیة   األنماط  المستقل  المتغیر 
 ).التحویلیة و القیادة التبادلیة

  3.614و    3.220)، على  متوسطات حسابیھ متقاربھ وجیده على التوالي    (القیادة التحویلیة و القیادة التبادلیة  یناالثناألنماط القیادیة بأبعاده    فقد  حصل المتغیر المستقل
االستدامة  اسة انا المتغیر التابع  وأظھرت نتائج الدر،  2.8ضي  على  التوالي وكانت جمیع القیم  أكثر من الوسط االفترا%  72.28% و  64.4ونسبة موافقة    5إجمالي  من  
املین في قطاع الصناعات  للع  قتصادیةاالستدامة اال% وھي نسبة جیدة داللة على أھمیة  62.18  ونسبة موافقة  3.109  حصل على متوسط حسابي جید بقیمة  قتصادیةاال

ھي قیم منخفضة تدل على تقارب القیم  و  0.863و    0.705صورة بین  الكیمیائیة العمانیة، وأظھرت نتائج الدراسة ان االنحرافات المعیاریة لجمیع متغیرات الدراسة مح 
 الحسابیة و االنحراف المعیاري لمحاور وأبعاد الدراسة. ) بیین المتوسطات 6عن متوسطھا الحسابي لجمیع متغیرات الدراسة. الجدول رقم  (

 
 اري للمتغیرات عیالحسابیة و االنحراف الم  المتوسطات: 6الجدول 

االنحراف   المتوسط  عدد المشاركین العوامل الرئیسیة 
ي المعیار  

التحویلیة القیادة   852  3.220 0.705 
قیادة التبادلیة ال  285 3.614 0.863 

093.1 285 االستدامة االقتصادیة   310.7  

 مصفوفة االرتباط  4.5
. تُظھر كل خلیة في الجدول االرتباط بین المتغیرین. تُستخدم مصفوفة االرتباط لتلخیص البیانات ، اتمصفوفة االرتباط ھي جدول یوضح معامالت االرتباط بین المتغیر

ي  االنحدار الخط  اختباربین المتغیّر التابع والمتغیّرات المستقلة شرطاً أساسیاً لتبني    رتباطیعدّ اختبار اال   یل أكثر تقدًما ، وكتشخیص للتحلیالت المتقدمة.كمدخالت في تحل
أو المنبئات بینما تكون العالقات بین المتغیرات المستقلة    واستخدامھ. وكما سبق ذكره،   فإّن من الضروري إیجاد العالقات القویّة بین  المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة

المستقلة ال بد من دمج ھذه المتغیرات أو شطب واحد منھا في    اتا ببعض ضعیفة تفادیاً النصھار تام بین المؤشرات. فإذا وجدت العالقات القویة بین بعض المتغیربعضھ
  0.563، وھي محصورة بین القیمة  0.80جاوز   أن معامل االرتباط بین جمیع المتغیرات التت)  Correlation Matrixیبین مصفوفة اإلرتباط (   7الجدول رقم    التحلیل.

على    داللةكأقل قیمة إرتباط،    االستدامة االقتصادیة  بین القیادة التبادلیة و   0.563القیمة  كأعلى قیمة إرتباط و  ادیةتصاالستدامة االقوالتحویلیة  إلرتباط المتغیرین القیادة  
 .Multicollinearityعدم وجود التعدد الخطي بین المتغیرات المستقلة  

 جمیع المتغیرات ن مصفوفة االرتباط بی :7الجدول 

 االستدامة االقتصادیة  المتغیرات المستقلة 
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التحویلیة القیادة   **614. معامل ارتباط بیرسون  
لة االحصائیة الدال  .000 

 **563. معامل ارتباط بیرسون  القیادة التبادلیة 
 000. الداللة االحصائیة 

 
 االنحدار إختبار  4.6

ت الكیمیائیة  في قطاع الصناعا  العاملینلدي    االستدامة االقتصادیةشرة ذات داللة إحصائیة بین بعض أبعاد األنماط القیادیة وباتفترض الدراسة الحالیة انھ توجد عالقات م
   :في سلطنة عمان, و یتضح من خالل الدراسة الحالیة التالي

الجدول رقم   العامل   SPSSالمستخرج من مخرجات  االنحدار  نتائج تحلیل    8یظھر  االبنا  لتحلیل  أثر مباشر  ئي  الفرضیات بوجود  نتائج إختبار  اثر  یبین  ذي داللھ لذي 
ا القیادة  و  التحویلیة  (القیادة  بین  االقتصادیةولتبادلیة)  إحصائیة  اللدى    االستدامة  الصناعات  قطاع  في  مطابقھ جیده  العاملین  تدل على  القیم  وكانت جمیع   ، مع  كیمیائیة 

  0.001نویة ˃ومستوى الداللة المع  1.96أكبر من الجدولیة      4.158االحصائیة     tو قیمة    0.163مساویاً     االثروكانت  قیمة  ))  Hair et. al. 2010المعاییر المحدده ،  
یم تدل على مطابقھ  الق  في قطاع الصناعات الكیمیائیة في سلطنة عمان. كما كانت جمیع االستدامة االقتصادیةوبین القیادة التحویلیة    0.000 للعالقة، إذ بلغ مستوى الداللة 
ومستوى الداللة المعنویة    1.96كبر من الجدولیة   أ   6.781االحصائیة    tقیمة  و    0.145مساویاً   وكانت  قیمة االثر   ))  Hair et. al. 2010جیده  مع المعاییر المحدده ،  

وھو مایشیر إلى أن األنماط  في قطاع الصناعات الكیمیائیة في سلطنة عمان.    صادیةالقتاالستدامة او  بین القیادة التبادلیة   0.000للعالقة، إذ بلغ مستوى الداللة     0.001˃
التحویلیة (القیادة  على    القیادیة  مباشراً  تؤثر  التبادلیة)  القیادة  االقتصادیةو  القیادة    االستدامة  زادت  كلما  كلما  أنھ  أي  في سلطنة عمان،   الكیمیائیة  الصناعات  قطاع  في 

 في قطاع الصناعات الكیمیائیة في سلطنة عمان. االستدامة االقتصادیةزادت  ,  دلیةالتحویلیة والتبا 
 نتائج الفرضیة  الرئیسیة المباشرة للدراسة  :8الجدول 

 المتغیرات المستقلة  
 الداللة االحصائیة  قیمة تي  الخطاء المعیاري  معامل بیتا 

لثابت مل االمعا  0.122 0.045 9911.  0.004 
التحویلیة القیادة   0.163 0.086 4.158 0.000 

00.00 6.781 0.041 0.145 القیادة التبادلیة   
% 59.6 مربع ار المعدل   
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لى ھذا الھدف تم  ات الكیمیائیة بسلطنة عمان, و بناء عصناعفي قطاع ال االستدامة االقتصادیة  تمت الدراسة الحالیة بناء على ھدف معرفة مدى تأثیر االنماط القیادیة على  
اخ الحالیة  الدراسة  استخدمت  تحلیلھا.  و  البیانات  تم  جمع  ایضا  العشوائیة.  العینھ  اختیار  اسلوب  بناء على  العینة  اختیار  تم  انھ  من  التأكد  لغرض  السكانیة  البیانات  تبار 

القیادیة  إلى أن األنماط    تشیر النتائج  للتأكد من مصداقیة و موثوقیة البیانات المجمعھ.),  Kurtosisو      Skewnessح (تفلطااللتواء والمصفوفة االرتباط,  استخدام اختبار  
على   مباشراً  تؤثر  التبادلیة)  القیادة  و  التحویلیة  االقتصادیة  (القیادة  كلما  االستدامة  أنھ  أي  عمان،   سلطنة  في  الكیمیائیة  الصناعات  قطاع  القیادةزادفي  یة  التحویل  ت 

انھ اظھرت  ھذه الن  في قطاع الصناعات الكیمیائیة في سلطنة عمان.االستدامة االقتصادیة  والتبادلیة,   زادت   للنتائج الموجوده في الدراسات السابقة حیث  تائج مشابھھ 
الحكومیة والخاصة. ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید  مستشفیات األرلین في البعنوان القیادة التحویلیة وأثرھا في فاعلیة سلوك العام)  et al., 2015دراسة (السیایدة   دنیة 

المستشفیات العامة والخاصة في األردن ، وفعالیة سلوك موظفیھا. كما تھدف الدراسة إلى دراسة تأثیر متغیرات القیادة التحویلیة  مدى اعتماد أسلوب القیادة التحویلیة في  
سكان الدراسة جمیع   ، واالعتبار الفردي) على فعالیة سلوك الموظفین في المستشفیات األردنیة العامة والخاصة. غطى لتحفیز الفكريملھم ، وا(النزف المثالي ، والدافع ال

  ما یعادلھا ،  إدارة أو  ) مسحا على جمیع مستویات اإلدارة العلیا والمتوسطة (مدیر عام ، مدیر249المستشفیات العامة والخاصة األردنیة ، حیث تم توزیع عینة من (
٪) معدل االستجابة. أظھرت النتائج أن تبني    75ل اإلحصائي ، تغطي () والتي نظرت للتحلی188رئیس القسم أو ما یعادلھ) ، وكان عدد االستطالعات التي تم إرجاعھا (

أیًضا. باإلضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسة أن جمیع  ظفیھا مرتفعة  ة سلوك مو أسلوب القیادة التحویلیة في المستشفیات العامة والخاصة في األردن مرتفع ، كما أن فعالی
فعالیة على  أثرت  التحویلیة  القیادة  القیادة   متغیرات  تبني  درجة  أن  أیًضا  الدراسة  ووجدت  تأثیًرا.  األكثر  المتغیر  ھو  الفكري  التحفیز  متغیر  وكان   ، الموظفین  سلوك 

بالمستشفلخاصة مقاالتحویلیة كانت أعلى في المستشفیات ا  التحویلیة في المستشفیاترنةً  تبني نمط القیادة  لم یكن ھناك داللة إحصائیة في  األردنیة    یات العامة. أیضا ، 
لیة في  دة التحوی ي نمط القیاالعامة والخاصة بسبب المتغیرات الدیموغرافیة (الجنس والعمر والمؤھل والمستوى اإلداري) ؛ في حین وجدت الدراسة أھمیة إحصائیة في تبن

 فیات األردنیة العامة والخاصة بسبب متغیر التجربة. المستش

الدور والعالقة بین القیادة والتنمیة المستدامة إلطالق البعد االجتماعي واإلنساني والثقافي. إذا كانت التنمیة المستدامة  بعنوان  )  Slimane, 2012یضا كشفت دراسة (أ
بعد االجتماعي واإلنساني  قة بین القیادة والتنمیة المستدامة مھمة للغایة ، ألنھ ال توجد تنمیة بدون قیادة خاصة في ال التطور. العالالتقدم و  تعني تأمین األجیال القادمة على 

 مع الحدیث. في المجت والثقافي. یھدف ھذا االقتراح أو الورقة إلى توضیح دور القیادة في التنمیة المستدامة. ولكن كیف یمكن للقیادات أن تلعب ھذا الدور
ى االبتكار المستدام. في بیئة سریعة التغیر ، یعد االبتكار أمًرا بعنوان تأثیر أسلوب القیادة عل  Stefane; Said; and Rafik (2019)في نفس المجال تناولت دراسة  و  

ھدف فھم تأثیر متغیرات مؤشر االبتكار العالمي البحث الكمي بالتالیة    ضروریًا في الحفاظ على بقاء المؤسسات العامة والخاصة على المدى الطویل. استخدمت الورقة
)  GEIوالمؤشرات األخرى مثل مؤشر الفعالیة الحكومیة ()  IIنحدار الفردي إلیجاد االرتباط بین مؤشر االبتكار العالمي (دولة. تم استخدام تحلیل اال  64على االبتكار في  

ان التي  من بین أمور أخرى لفھم كیفیة المتغیرات المذكورة أعاله تتأثر وتؤثر على االبتكار في البلد)  CDIالثقافي (  شر التنوع، مؤ، مؤشر عدم المساواة بین الجنسین
ھرم الھرمي للقطاعین  تتدفق ال  كرة والحدیثة ، حیثللعالقة المعقدة بین القیادة التحویلیة وتأثیراتھا على الثقافة التنظیمیة المبت شملتھا الدراسة. تقدم دراستنا شرًحا موجًزا  

على   في فھم المتغیرات وأنواع القیادة األكثر فاعلیة وارتباًطا باالبتكار.  العام والخاص. سوف یفید ھذا البحث مجتمع األعمال والحكومات وأصحاب المصلحة المختلفین
ة بین القیادة واالستدامة  ھ لم یتم إجراء سوى القلیل من البحث الدقیق حول الصل، إال أن  الرغم من أن القیادة واالستدامة قد تمت تغطیتھما على نطاق واسع كقضایا منفصلة

 . یمكن أن توجھ النتائج القادة التنظیمیین الذین یتحملون مسؤولیة تعزیز ممارسات االستدامة. یمیائیةالمنشات الكفي أبحاث إدارة 
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وأ ثابتة  الشركات ھو تحقیق ربحیة  المبیعات  ن تكون أع حلم جمیع  استراتیجیات  تتدخل  ، حیث  إدارة تجاریة جذابة  تنفیذ  ، یجب علیھم  لتحقیق ذلك   ، لى وأعلى. اآلن 
ذلك  تصور السوق للعالمة التجاریة ومنتجاتھا ، لتعتمد االستدامة في الربحیة على    لتسویق والعالمات التجاریة واالتصاالت وبالطبع المسؤولیة االجتماعیة للشركات.وا

ھدفت الدراسة الحالیة الى تقصي اثر االنماط    دة.مھم االھتمام بجودتھا ، من خالل عملیات إدارة الجودة وفحوصات ومستلزمات مراقبة الجودة ، مثل شھادات الجومن ال
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القیادیة   االنماطداللة احصائیة    اھاما ذرت الدراسة اثرا  اظھ.  عمانفي الشركات الكیمیائیة في سلطنة  القیادیة ممثلة بالقیادة التحویلیة والتبادلیة على االستدامة االقتصادیة  
یادة التحویلیة والتبادلیة على تمكین الشركات من استدامة ربحیتھا من خالل التاثیر المثالي  ذه الدراسة قدرة القتعزز نتائج ھ  .التحویلیة والتبادلیة على االستدامة االقتصادیة

   لھذه الشركات. االستدامة االقتصادیة، مما یعزز ة االلھامی عیة، كذلك تعزیز الدافللقادة 
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