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 في بناء المنظمة المتعلمة االستراتيجيةدور القيادة 

 زليتن – لإلسمنتدراسة ميدانية على مصنع البرج 
 *شعبان هدية كريم

 

 :صخلالم
، تطوير رأس املال البشري، يجياالسرتاتبأبعادها )التوجه  االسرتاتيجيةالقيادة هدفت الدراسة إىل التعرف على 

. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي علمةالثقافة التنظيمية الداعمة، املمارسات األخالقية( ودورها يف بناء املنظمة املت
 األقسام( ورؤوسااإلدارات  )مدراءية وتكونت عينة الدراسة من استخدمت الدراسة طريقة العينة القصد التحليلي.

نة كأداة جلمع املعلومات. . استخدمت الدراسة االستبا( إداري44البالغ عددهم ) زلينت، لإلمسنتصنع الربج مب
جمتمعة يف بناء املنظمة  االسرتاتيجيةألبعاد القيادة  أثر ذو داللة إحصائية وجودخلصت نتائج الدراسة إىل 

بناء املنظمة  حداث تغيريات يفإل االسرتاتيجيةأبعاد القيادة استفاد من زلينت  لإلمسنتمصنع الربج  أناملتعلمة، 
خل لبناء املنظمة املتعلمة، كمد  االسرتاتيجيةالقيادة  تبينبالعمل على أوصت الدراسة . بنسب متفاوتةاملتعلمة 

يدعم  تطلب خلق مناخ تنظيميتوتبين رؤية املنظمة املتعلمة اليت التنظيمي  فة التعلمنشر ثقازيادة االهتمام ب
 اجلوانب اإلبداعية فيها، من أجل حتقيق ميزة تنافسية مستدامة.

 .لإلمسنتج ، بناء املنظمة املتعلمة، مصنع الرب االسرتاتيجيةالقيادة  الكلمات المفتاحية:
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  عبان هدية كريمش                                                  في بناء المنظمة المتعلمة االستراتيجيةدور القيادة 
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 مقدمة:
ن التغريات البيئة املتســـــارعة فنـــــالي عن التعقيد املتزايد من جانب منظمات األعمال نفســـــها أعطت القيادة أ

قادرة على إدارة موارد املنظمة يف بيئة األعمال أكثر من أي وقت منـــــــى، لكو ا  اســـــــتثنائيةأمهية  االســـــــرتاتيجية
، وبناء ثقافة تنظيمية االســــــــرتاتيجيس االجتاه بفاعلية من خالل تنمية رأس املال البشــــــــري، واملســــــــامهة يف تأســــــــي

املنظمات املتعلمة واســـــتبعاد بناء وتأســـــيس تارســـــات أخالقية تســـــهم يف  ، واســـــتغالل الكفايات اجلوهرية،فعالة
ملواجهة التغريات اليت فرضــــــــتها البيئة التنافســــــــية، من خالل االلتزام باملبادرة واالبتكار والتعلم املنظمات التقليدية 

 املستمر، وبناء فرق العمل املتعلمة وتوليد ونشر املعرفة ومشاركتها ودعم العمل اجلماعي.

يف بناء املنظمة املتعلمة وجرى تطبيقه  االســـــــــــرتاتيجيةالتعرف على دور القيادة  إىلتســـــــــــعى الدراســـــــــــة ا الية 
 .زلينت -لإلمسنتمصنع الربج ميدانياي يف 

 مشكلة الدراسة:
ظهور العديد من التحديات والصعوبات أمام الشركات  إىلأدى التطور العلمي والتكنولوجي وعوملة األعمال 

الليبية تا تتطلب تكيفها مع املتغريات البيئة الداخلية واخلارجية وحىت حتافظ على بقائها واستمرارها يف السوق 
تطوير ، االسرتاتيجيمن خالل حتديد التوجه  جيةاالسرتاتيأصبح يتطلب منها االعتماد على تارسات القيادة 

 املتعلمة.بناء املنظمة لتسهيل عملية اإلبداع و رأس املال البشري وبناء ثقافة تنظيمية 

يف بناء املنظمة  االسرتاتيجيةدور القيادة ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل: ما هو 
 ؟زلينت -لإلمسنتيف مصنع الربج  املتعلمة

 ذا السؤال عدة تساؤالت فرعية على النحو التايل:يتفرع من ه 
  ؟لإلمسنتيف مصنع الربج  االسرتاتيجيةما واقع أبعاد القيادة -1

 ؟لإلمسنتيف مصنع الربج  يف بناء املنظمة املتعلمة االسرتاتيجيما أثر التوجه -2

 ؟لإلمسنتيف مصنع الربج  ما أثر تطوير رأس املال البشري يف بناء املنظمة املتعلمة-3

 ؟لإلمسنتيف مصنع الربج  ما أثر الثقافة التنظيمية الداعمة يف بناء املنظمة املتعلمة-4

 ؟لإلمسنتيف مصنع الربج  ما أثر املمارسات األخالقية يف بناء املنظمة املتعلمة-5
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 أهمية الدراسة: 

 تربز أمهية الدراسة من خالل بُعدين أساسيني مها:
يتناول موضوع مهم وأساس من مواضيع اإلدارة  جبهد علمي بسيط،ليبية املكتبة ال العلمية: رفداألهمية -1

املنظمات املتعلمة بوصفها مدخالي حديثاي دور القيادة اإلسرتاتيجية يف بنا ا ديثة ومن مث تسليط النوء على 
 اكبة املنافسة والتغيري البيئي بكل تعقيداته.ميكن للمنظمات من أن تتبعه ملواجهة التحديات احمليطة هبا وملو 

تعلمة إىل منظمات متعلمة ومساعدة املالدراسة خطوة أولية لتحويل املنظمات غري  دتعاألهمية العملية: -2
 ودورها يف بناء املنظمة املتعلمة. االسرتاتيجيةمن خالل تزويدهم بتغذية راجعة حول القيادة  املديرين

 أهداف الدراسة: 
ودورها يف بناء املنظمة  االســـــــــرتاتيجيةالقيادة إن اهلدف األســـــــــاســـــــــي هلذه الدراســـــــــة يتمثل يف التعرف على      

 وذلك من خالل حتقيق األهداف التالية: زلينت، -لإلمسنتيف مصنع الربج املتعلمة 

 ؟لإلمسنتيف مصنع الربج  االسرتاتيجيةالتعرف على واقع أبعاد القيادة -1

 ؟لإلمسنتيف مصنع الربج  يف بناء املنظمة املتعلمة االسرتاتيجيبيان أثر التوجه -2

 ؟لإلمسنتيف مصنع الربج  توضيح أثر تطوير رأس املال البشري يف بناء املنظمة املتعلمة-3

 ؟لإلمسنتيف مصنع الربج  التعرف على أثر الثقافة التنظيمية الداعمة يف بناء املنظمة املتعلمة-4

 ؟لإلمسنتيف مصنع الربج  ألخالقية يف بناء املنظمة املتعلمة.أثر املمارسات اعلى التعرف -5

 فرضيات الدراسة:
يف  االســرتاتيجيةقيادة لتأثري ذو داللة إحصــائية لوجد يتســعى الدراســة إىل اختبار الفرضــية الرئيســية التالية:      

 . تتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:بناء املنظمة املتعلمة

 .لإلمسنتيف مصنع الربج  املتعلمة يف بناء املنظمة االسرتاتيجيتوجه لإحصائية لتأثري ذو داللة وجد ي-1

 .لإلمسنتيف مصنع الربج  تأثري ذو داللة إحصائية لتطوير رأس البشري يف بناء املنظمة املتعلمةوجد ي-2

 .لإلمسنتيف مصنع الربج  تأثري ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية الداعمة يف بناء املنظمة املتعلمةوجد ي-3

 .لإلمسنتيف مصنع الربج  تأثري ذو داللة إحصائية للممارسات األخالقية يف بناء املنظمة املتعلمةوجد ي-4
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 نموذج الدراسة:
( يف االسرتاتيجيةالقيادة لتحقيق الغرض من الدراسة والوصول إىل أهدافها احملددة يف حتديد أثر املتغري املستقل )

 (.1)الشكل (، صيغ أمنوذج الدراسة، كما موضح يف بناء املنظمة املتعلمة) املتغري التابع

 ( نموذج الدراسة1شكل )
 

 

 

 

 
 

 
 م2021 إعداد الباحث، المصدر:

 منهجية الدراسة
 تتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، كما استعانت الدراسة باملنهج التارخيي.     

 الدراسة مصادر وأدوات جمع بيانات

جلمع البيانات، باإلضـــافة إىل املصـــادر الثانوية:  تعتمد الدراســـة على املصـــادر األولية: وتســـتخدم اإلســـتبانة     
 الكتب، البحوث العلمية، التقارير، اجملالت العلمية، الندوات واملؤمترات ذات الصلة مبوضوع الدراسة.

 حدود الدراسة
 اقتصرت الدراسة على ا دود التالية:     

 .ليبيا -زلينت – لإلمسنتمصنع الربج  الحدود المكانية: .أ

 م.2021 الزمانية:الحدود  ب.

 .ليبيا -زلينت  لإلمسنتاإلدارات ورؤساء األقسام مبصنع الربج مدراء،  الحدود الَبَشريَّة:

 االستراتيجيالتوجه 

 تطوير رأس المال البشري
 

 الثقافة التنظيمية الداعمة
 

 الممارسات األخالقية

 بناء المنظمة المتعلمة

المتغير المستقل )القيادة 
 (االستراتيجية

المنظمة بناء المتغير التابع )
 (المتعلمة
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 الدراسات السابقة:

قياس وحتليل عالقات االرتباط واألثر بني تارسات  إىلهدفت الدراسة (: 2011دراسة )المعاضيدي والطائي، 
تكون جمتمع الدراسة من أعناء جملس اإلدارة ملنظمات األعمال.  االسرتاتيجيةواملرونة  االسرتاتيجيةالقيادة 

( مفردة. 31ورؤساء األقسام وختصصات أخرى متثل عناصر قيادية يف الشركة، مت اختيار عينة مكونة من )
ك قدر إمكانية االعتماد على تلك املمارسات بوصفها وسيلة للتميز املنظمة بامتال إىلخلصت نتائج الدراسة 

 اليت تؤهلها للبقاء يف مواجهة التغريات املتسارعة.    االسرتاتيجيةمن املرونة 

 االسرتاتيجية القيادة دور يف القصور أوجه أهم حتديد إىل الدراسة هدفت(: 2015دراسة )الفرجاني، الدرباق، 
باملصارف الليبية.  العليا باإلدارات املديرين الدراسة جمتمع كان  وقد الليبية، باملصارف التنافسية تنمية القدرة يف

 الليبية، باملصارف التنافسية القدرات تنمية يف االسرتاتيجية القيادة دور قصورا يف هناك أن الدراسة نتائج بينت
واملسئولية  األخالقية باجلوانب القائد واهتمام ،االسرتاتيجي البناء تكوين على القائد قدرة القصور يف هذا ومتثل

 اإلبداع واالبتكار. على القائد وقدرة التغيري، إدارة على القائد وقدرة واملتعاملني، العاملني جتاه االجتماعية

يف حتقيق ريادة األعمال يف املصارف  االسرتاتيجيةحتديد أثر القيادة  إىلهدفت الدراسة (: 2016دراسة )عبد، 
( مصرف جتاري. 11( مديراي ورئيس قسم يف )32كونة من )األهلية العاملة يف حمافظة النجف. مت اختيار عينة م

 رأس املال التنظيمية، الثقافة) االسرتاتيجية القيادة العديد من النتائج أمهها أن تارسات إىلخلصت الدراسة 
العديد من النتائج  إىلكان هلا تأثر تعزيز ريادة األعمال. خلصت الدراسة   (االسرتاتيجي التوجه البشري، حتديد

مرتفع نسبياي، فكان مستوى اهتمام العينة متفاوت بدرجة بسيطة أيناي إذ  االسرتاتيجيةمنها أن تارسات القيادة 
 كان أعلى مستوى اهتمام العينة بدرجة أكرب للممارسات الثقافية وأدناها للرقابة التنظيمية. 

 القيادة ملمارسات املباشر األثر اختبار إىل ا الية الدراسة هدفت (:2017دراسة )أقطي وبن عبيد، 
 من االسرتاتيجية القيادة تارسات قياس مت حيث. املعرفة يف التشارك واسرتاتيجيةسلوك  من كل  يف االسرتاتيجية

 تارسات البشري، املال برأس مرتبطة تارسات الفعالة، التنظيمية بالثقافة مرتبطة هي تارسات أبعاد أربع خالل
املتوازنة. تكونت عينة الدراسة من جمموعة فنادق  التنظيمية بالرقابة مرتبطة وتارسات سرتاتيجيةاال مرتبطة بالتصور

( موظف. خلصت نتائج 341جزائرية، مت اختيار عينة عشوائية من موظفي الفنادق اجلزائرية بلغ حجمها )
التشارك تفسرها  واسرتاتيجية، وأن كل من سلوك االسرتاتيجيةالدراسة إيل وجود مستوى مرتفع ألبعاد القيادة 

 بأبعادها املختلفة. االسرتاتيجيةتارسات القيادة 
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يف حتقيق التفوق التنظيمي  االسرتاتيجيةحتديد دور القيادة  إىلدفت الدراسة (: ه2019دراسة )نادر وجاسم، 

العديد  إىلراسة ( مديراي. خلصت الد123يف شركة الفارس العامة، ويف هذا اإلطار جتسدت عينة الدراسة من )
بأبعادها  االسرتاتيجيةبالشركة، وأن القيادة  االسرتاتيجيةمن النتائج أمهها، وجود اهتمام واضح بأبعاد القيادة 

، تطوير رأس املال البشري، احملافظة على ثقافة تنظيمية داعمة، التأكيد على املمارسات االسرتاتيجية)حتديد الرؤية 
 اي يف حتقيق التفوق التنظيمي.   األخالقية( متارس دوراي مهم

التعرف على مدى توافر مستويات املعرفة النمنية  إىلهدفت الدراسة  (:2019دراسة )عيدان وحسين، 
)اخلربة، اإلدراك، ا دس، املهارة( لدى املوظفني العاملني يف الشركة املبحوثة، حتديد طبيعة عالقة االرتباط واألثر 

ظمة املتعلمة. متثل جمتمع الدراسة يف العاملني بشركة الواحة للمشروبات الغازية يف بابل، بني املعرفة النمنية واملن
( موظف، خلصت نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع ألبعاد املعرفة 70مت اختيار عينة عشوائية مكونة من )

والتجارب وذلك عن طريق ورش النمنية واملنظمة املتعلمة بالشركة، تتمتع بثقافة املشاركة باملعلومات واخلربات 
 العمل والتدريب املستمر وحلقات النقاش وهذا حبد ذاته يعزز مفهوم املنظمة املتعلمة. 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
وأمهيته يف  كمتغري مستقل  االسرتاتيجيةللقيادة  السابقة يف تناوهلا اتالدراسمجيع اتفقت الدراسة ا الية مع 

كما اختلفت الدراسة ا الية عن الدراسة السابقة يف بيئة التطبيق، وذلك حيث تطبق   .حتسني أنشطة املنظمة
 الفرجاين،، يف أن مجيع الدراسات السابقة مت تطبيقها يف بيئات أخرى ما عدا دراسة )ليبياالدراسة ا الية يف 

 (. 2015 الدرباق،

النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها الدراسات السابقة يف بيان مدى اتفاقها  استفادت الدراسة ا الية من
القيادة أو اختالفها مع الدراسة ا ايل، كما متيزت الدراسة ا الية عن الدراسات السابقة يف كو ا ركزت على 

 التنظيمية الداعمة، الثقافة البشري، املال رأس ، تطويراالسرتاتيجي التوجهبأبعادها املتمثلة يف ) االسرتاتيجية
 .  زلينت - لإلمسنت الربج دورها يف بناء املنظمة املتعلمة يف مصنع( و األخالقية املمارسات
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 أواًل: اإلطار النظري

 االستراتيجيةالقيادة . 1
 إىل( بأ ا نشاط تفاعلي بني القادة واملرؤوسني يسهم يف رفع درجة التحفيز 2015)القدوي وآخرون عرفها 

وجتاوز املصلحة الشخصية من أجل املصلحة العامة لتحقيق أهداف املنظمة املنشودة. عرفها أعلى مستوياهتا، 
، االسرتاتيجيةية ا قدرة القادة على حتديد توجه املنظمة يف األجل الطويل والرؤ ( على أ 2009)فريدمان وترجيو 

ودعم األفراد  اسرتاتيجيعلى أ ا قدرة القائد على توقع والتصور والتفكري بشكل  (2012)إبراهيم، أشار 
  واجلماعات داخل املنظمة خللق تغيريات تزيد فرص من فرص منو املنظمة مستقبالي.

هي حالة من الفهم والتصور البعيد األمد للقائد ملستقبل املنظمة متجاوزاي  االسرتاتيجيةيرى الباحث أن القيادة 
 املصاحل العامة. إىلاملصاحل اخلاصة 

 تتمثل يف: االسرتاتيجية( أن مهام القيادة 2012) جادذكر 

عن فنالي  مواردها،أي تطوير إطار يوفر للمنظمة ا ماية الستثمار  تحديد التصور االستراتيجي للمنظمة:-أ
، الطائي وأبو ردن) ، كما أشارإجياد رؤية مناسبة حتقق هلا املرونة يف التكّيف مع متغريات البيئة ومواجهتها

املنظمة رسم ا ركة املستقبلية من خالل تصميم لالتوجه االسرتاتيجي يدعم  االسرتاتيجيالقائد أن (، 2018
  .ها من جهة أخرى، وآللية تفاعلها مع عوامل بيئتوخصائصها داخلياي من جهة

املعرفة املوجودة يف عقول عمال أو موظفي املنظمة يشـري رأس املـال البشـري إلـى  تطوير رأس المال البشري:-ب
لكل منهم مساحة من املعرفة النمنية تتناسب  نأسواءي أكانوا من املبدعني أم األفراد العاديني حيث 

 .(2010)الكساسبة والفاعوري،  .وإمكانياته
نظام للمعتقدات بأ ا الثقافة التنظيمية  ( إىل2013أشار جاد الرب ) المحافظة على ثقافة تنظيمية فاعلة:-ج

، وأحياناي يسمي هذا النظام بثقافة داخل املنظمة ويرشد سلوك أعنائهاوالقيم املشرتكة والذي يتم تطويره 
كيات العمل هبا والطريقة اليت يفعلون هبا وسلو  اجتاهاتأنه جانب هام يف أي منظمة وحيدد  املؤسسة،الشركة/

 األشياء وينجزون هبا املهام.
القيم واملعايري اليت يعتمد إلـى ( 2000وفقاي لـ )جنم، تشري األخـالق  على الممارسات األخالقية: دالتأكي -د

وأشار ، أبني ما هو صواب وما هو خط سيئ،عليها أفراد اجملتمع يف التمييز بني ما هو جيد أو ما هو 
(Daft, 2003 إىل )وعرفها على أ ا تعبري عن املبادئ املعنوية وعن  ،صعوبة تعريف األخالق بصورة دقيقة 
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فاألخالق  ،القيم اليت حتكم السلوك للشخص املعين أو سلوكيات اجملموعة حول ما هو صحيح وما هو خطأ

 يتعلق باإلجناز وعملية صنع القرار.بالنسبة له هي اليت تنع املعايري حول ما هو جيد وما هو رديء فيما 

 بناء المنظمة المتعلمة:. 2
وتســـــهيل املنهجيات القدمية  االفرتاضـــــات مواجهة يف املنظمة قدرة على تؤثر وســـــيلة يعترب التعلمي التوجه أن

أ ا املنظمة اليت توسع بشكل متواصل مستمر  إىل (2013يوب، أ)وكمفهوم يشري  العلمية والتقنيات اجلديدة،
أن املنظمات املتعلمة هي الطريقة اليت تتبىن فيها ( 2010)الفروخ، إمكانياهتا خللق مســــــــــــــتقبلها. يف حني يرى 

الكفــاءة  وتبين تطويراملنظمــات من خالل التجهيزات التنظيميــة واملعرفــة والفعــاليــات وكــذلــك ثقــافتهــا الــداخليــة 
املتعلمة بأ ا ها يعرف (Lee & Tsai، 2005)  اســــــــــــــتخدام مهارات قوة العمل، لكناملنظمية بتحســــــــــــــني

املنظمات املاهرة يف إجياد واكتساب املعرفة وكذلك يف حتوير سلوكها بالطريقة املناسبة اليت تعكس املعرفة اجلديدة 
 والتصورات اجلديدة اليت اكتسبتها.

منظمات مثالية حمورها التعلم املستمر ألعنائها كافة  وأ ا  إال ييرى الباحث إن  املنظمات املتعلمة ما ه
منظمات قادرة على التكيف مع التغيري املستمر وتعتمد على التعلم املنظمي املبين على أساس التعلم الفردي 
ا للعاملني فيها وتعتمد على مداخل تعليمية يف بناء هيكلها وباإلمكان النظر إىل املنظمات املتعلمة على أ 
املنظمات اليت تسهل االتصاالت والتعلم للعاملني لديها  وتتميز بامتالكها مناخ تعليمي يشجع عامليها على 
التعلم بكل طاقاهتم املتاحة وتشجع إدارة املنظمة يف ذات الوقت على تبين نشاطات تتمثل حبل املشكالت 

رجية من خالل التغذية العكسية أو النقل السريع وإمكانية تعلم املنظمات من داخل املنظمة ذاهتا ومن بيئتها اخلا
 الكفء للمعارف اجلديدة.و 

، ذكر )البغداد، أكثر دميومة الكتســـــــاب ميزة تنافســـــــية بني املنافســـــــني املنظمات وجعلهاومن أجل بناء هذه 
  :أمهها جمموعة من العناصر( 2019والعبادي، 

يكونون قادرين على اســـــــــــتعمال منظور املنظمة بأكملها (: حيتاجها صـــــــــــانعوا القرارات لكي النقلة الفكرية) -أ
 ولبناء وعي بيئي هام وتعاون داخلي كبري للعديد من املنظمات.

أن العاملني جيب أن يكونوا على مســــــــــتوى تعليم منح العاملين التعلم المســــــــتمر طيلة الحياة الو يفية: -ب
مدير متخصـــص يف التدريب له قدرة  وتدريب أفنـــل تا ســـبق، تا يســـتوجب على املنظمات أن يكون لديها

 األفراد هؤالء  من مســـــــاعدةاتصـــــــال عالية يســـــــتطيع فهم حاجة األفراد والتعامل مع هذه ا اجة حىت يتمكن 
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الداخلي بالتدريب  قيام املنظماتمبجرد جعلهم مطلعني باســــتمرار على التقدم ا اصــــل وإمنا من خالل  ليس
 املنظمة. األجل لصاحللية للحصول على املنافع الطويلة داخل املنظمة( الذي حيقق إمكانية عا)
أن التعلم هو عملية رمسية ( Keskin, 2006يرى )التعلم المنظمي وتطوير المهارات القابلة للنقل: -ج

معيناي من الوقت واالهتمام فيما جندها يف أوقات أخرى على أ ا عملية ســــــــــــلبية وأ ا حتصــــــــــــل  اي تتطلب التزام
 بشكل روتيين.

مل يعد امتالك بعض املهارات رمزاي للتفوق،  أنه إىل (Wang, 2008) أشارالتفوق والبراعة الشخصية: -د
متثل عصـــــب املنظمات املتعلمة تنبع من النمو الذار للفرد الذي يدفعه ألن  شـــــخصـــــية اليتالفالتفوق والرباعة 

جيب الرتكيز عليه وما هو الشــــــــــيء الذي  ينظر لكيانه وأعماله نظرة ابتكاريه إبداعية وحيدد ما هو املهم الذي
ال يستحق بذل العناء أو الوقت واجلهد يف التعامل مع موضوعات ومشكالت ليس هلا أمهية يف مسار حياته 

  الوظيفية أو تقدمه الذار ويغفل كل ما يؤثر فعالي يف هذا املسار.
ات واألدوار اخلفية اليت تؤثر وبشدة تسود مجيع املنظمات التقليدية العديد من السياسالصراحة والوضوح: -هـــــ

على جمريات األمور هبا وتؤدي إىل حتريف الصدق واألمانة وإرضاء أصحاب القوة والنفوذ. وتصبح اهتمامات 
األفراد العاملني موجهة للمدير اليت تعد أفكاره وآراءه حمور األمور ويتم جتاهل أي أراء تصــــدر من أي فرد أما 

هي تتحدى هذا االجتاه متاماي من خالل مشاركة مجيع العاملني يف الرؤية والقيم املطلوبة يف املنظمات املتعلمة ف
وتوجيه وحتفيز اهتماماهتم الشـــــخصـــــية جتاه ذلك مع بناء مناخ وثقافة تنظيمية يســـــيطر عليها األهلية واجلدارة 

ا حبيث تقدر وتكافئ والصــــــراحة والوضــــــوت بني مجيع املســــــتويات ويتم تصــــــميم وبناء مجيع النظم الداخلية هب
 إتاحة ا رية للعاملني يف إبداء آرائهم والقيام بأداء أعماهلم بأســــــاليبهم وحتمل املســــــؤولية الكاملة عن النتائج.

 (2019)البغداد، والعبادي، 
لكي يتم االســــــــــــــتثمار الكامل للقدرات اجلوهرية وكذلك لتحقيق عوامل القيم المالئمة وثقافة المنظمة: -و

والبد من االلتزام بتقدمي خدمة الزبون وباجلودة  مات البد من وجود قيم مالئمة وثقافة منظميةالنجات للمنظ
بأن الثقافة األفنـــل هي تلك الثقافة القادرة على التكيف الذي  (Zhang, et..al, 2004) ولقد برهن

 يالئم احتياجات الزبائن واحتياجات املسامهني والعاملني وتغيري احتياجاهتم.
جيب أن تتيســر املوارد والتســهيالت الالزمة للتطوير الذار للعاملني يف التطوير الذاتي للجميع:  توفير فرص-ز

كذلك جيب توافر االســـتشـــارات واملتابعة ودعم التغذية العكســـية وذلك لدعم   املنظمة،كل املســـتويات داخل 
 .Lee & Tsai, 2005))تعلمهم األفراد يف عملية 
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أن وجود العنصـــــــــر القيادي بني اجلماعة ضـــــــــرورة تتمثل بســـــــــلوكه الذي جيمع ســـــــــلوك ( 2013يرى أيوب )
وتتمايز أمناطه  القيادة،ضـــرورياي يف  اجلماعة على الوحدة والتأثري هبم، وعملية التأثري يعدها أغلب الباحثني شـــرطاي 

لفهم األمناط  تفحص هذه األدوار واســــــتبصــــــارها وحتليل أبعادها يشــــــكل إطاراي فيها، وان  القيادية بتمايز األدوار
ولكون العمل القيادي يتحدد من خالل عالقة من يقود مبن يقاد فهناك فهم خمتلف لطبيعة ، الفهاوأســباب اخت

تريد التحول الن يف املنظمات اليت  تلعب القيادة دوراي حمورياي كما   هذه العالقة ولدور هذه القيادة يف املنظمات.
)اخلوري،  تصـــــبح منظمة متعلمة، وأن إحدى أهم الوظائف اليت جيب أن ينجزها القادة يف املنظمة املتعلمة هي:

 (2015ودرويش وغنيم، 

 املنظمة.تسهيل إجياد الرؤية املشرتكة ملستقبل -أ

 ا فاظ على أعناء املنظمة منسجمني مع تلك الرؤية ومتطابقني معها.-ب

حيث انه  ،للتعلم حامساي  يدعموا ويشجعوا اهليئة التعاونية بوصفها عامالي  القادة انفان على  عن ذلكفنالي -ج
الوصـــــــــــول إىل حتقيق املنظمة  من دون وجود قيادة قوية وملتزمة يف املنظمة فانه ســـــــــــيكون من الصـــــــــــعب جداي 

 املتعلمة.

وحىت تقدمي املشــــــــورة يف جمال األداء  إن دور القيادة يف املنظمة املتعلمة قد تشــــــــتمل على عملية التيســــــــري بل
انه من النروري للتنفيذ بني املنظمة أن يزيلوا ( 2009)الرشودي،  الداخلي وللبدء مع األساسيات فقد الحظ

العوائق اليت تقف أمام تعلمهم وان يوضــــــــــــــحوا التزامهم اجتاه التعلم وذلك بتقدمي رؤية واضــــــــــــــحة وتوفري هيكل 
 لتغيري.أساسي واستثمارات ومثابات ل

 ,Zhang, et..al) ن تتوافر للقيادة يف املنظمات املتعلمة وقد خلصــــــــــــــهاأوهنالك أدوار رئيســـــــــــــــة جيب 
 :( يف اآلر2004

   .صممدور امل-أ

   .دور املعلم-ب

 .دور القيم-ج

بتصـــــــميم  فانه يهتم بالعاملني بكل املســـــــتويات وجعلهم يهتمون أينـــــــاي  ماملصـــــــمر حيث أن القائد يقوم بدو 
 حباجة إىل مســـــــــاعدة أعنـــــــــاء املنظمة يف  املعلم فانهأما دور ، األســـــــــاس للمنظمة عن اهلدففنـــــــــالي معه  الرؤية
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ا صـــول على املزيد من األفكار والتصـــورات بواقع املنظمة ومســـاعدة العاملني الســـتقطاب آرائهم وجعلها تكنة 

اه رســــالة املنظمة وحتمل املســــؤولية فانه حباجة إىل إينــــات الشــــعور بااللتزام الشــــخصــــي اجت أما دور القيم التنفيذ.
 (.Zhang, et..al, 2004) خبصوص تأثري القيادة على اآلخرين.

ن القادة يف املنظمات جيب أن يكون هلم دور هام يف خلق ا الة الذهنية اليت تنظر إىل املنظمة على أ ا أ
جمتمع موحد وميكن أن تعرب عن القيم املشــــــــــــــرتكة اليت حتفظ وحدة ذلك فنــــــــــــــالي عن ذلك فان القادة ميكن أن 

لألفراد التغاضي عن الصراعات واخلالفات  يوضحا الغايات السامية اليت يراد الوصول إليها واليت من أجلها ميكن
القائمة بينهم واليت قد متزق اجملتمع واليت توحدهم يف ســــــــــــــعيهم لتحقيق األهداف واليت تســــــــــــــتحق فهم كل هذا 

القيادة والتوجهات اجلديدة للمنظمات املتعلمة مفاحتاي هاماي لألداء املنظمي والشــــــــــــــخصــــــــــــــي  أعدتاجلهد ولقد 
(Lin, et..al, 2008لق . ) ت أدوار القيادة واملوارد البشــــــرية يف املنظمات املتعلمة املتطورة باســــــتمرار د تغري

حيث جند أن عملية تطوير املنظمات املتعلمة يتطلب إحداث تغيريات مســــــــــــــتمرة يف أدوار القيادة وخلق أدوار 
 جديدة.

 ثانياً: الدراسة الميدانية

 . اإلجراءات المنهجية للدراسة1
 مشلتومت اختيار قصدية شركة الربج لالمسنت زلينت يتمثل جمتمع الدراسة يف اإلداريني ب الدراسة:مجتمع وعينة 

للدراسة  وا( إداري وزعت عليهم االستبانة وقد استجاب44األقسام( البالغ عددهم ) ورؤوسامدراء اإلدارات )
 (.%90.9بنسبة بلغت )

من خالل برنـامج التحليــل مت تفريغ وحتليــل بيــانـات االســــــــــــــتبــانـة  األســــــــــــاليل اإلحصــــــــــــائية المســـــــــــتخدمة:
ومت استخدام األساليب  Statistical Package for the Social Sciences   (SPSS)اإلحصائي

 االحصائية التالية: 

 مبا يفيد يف وصف عينة الدراسة.التوزيعات التكرارية .أ
 .ثبات فقرات االستبانة ( ملعرفةCronbach's Alphaاختبار )ألفا كرونباخ( ).ب

 .مت استخدام حتليل االحندار )املتعدد( الختبار الداللة اإلحصائية لفروض الدراسة: حتليل االحندار.ج
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 الثبات والصدق اإلحصائي ألداة الدراسة

مت استخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات والصدق اإلحصائي حيث أن القيمة اإلحصائية املقبولة له 
(. كذلك 0.79لتايل فإن القيمة اليت تزيد عنه هي قيمة جيدة جداي، وأن معامل الثبات الكلي بلغ )% وبا60

(، وهذا يدل على أن 0.88قيمة الصدق كانت مرتفعة لكل جمال حيث قيمة الصدق جلميع فقرات االستبانة )
 االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إىل تطبيقها على عينة الدراسة. 

 . نتائج تحليل البيانات الشخصية2

سنة " شكلت تقريباي ثلث أفراد عينة 50وأقل من  40إن الفئة العمرية " : توزيع أفراد العينة حسل العمر
حيث  سنة " 40قل من أ 30" (، تليها الفئة العمرية %42.5وبنسبة ) (17)الدراسة، حيث بلغ عددهم 

"  فأكثرسنة  50أفراد العينة وأقل فئة كانت للفئة العمرية "  إمجايلمن  (%32.5وبنسبة ) (11)بلغ عددهم 
 العينة. أفراد( من %30شكلوا نسبة )

( لفئة " بكالوريوس " شكلوا 23تنوعت فئاته وبلغ أعلى عدد ) :توزيع أفراد العينة حسل المؤهل العلمي
(. وكان %30( بنسبة مئوية )12مث تليها الفئة من محلة املاجستري حيث بلغت عددهم ) (%57.5نسبة )

 (.%12( وبنسبة )5أقل عدد لفئة محلة الدرجة العلمية " دكتوراه "، إذ بلغ عددهم )

 (22بعدد ) "سنة فأكثر20" كانت  فئةأعلى تشري النتائج بان : خبرةتوزيع أفراد العينة حسل سنوات ال
(، 30( وبنسبة )12سنة( بعدد )20وأقل من 15إمجايل العينة املبحوثة، تليها الفئة ) ( من%55تشكل نسبة )و 

 .( من أمجايل العينة املبحوثة15( وبنسبة )6"، بعدد )سنوات 10وأقل من 5وأخرياي جاءت الفئة "

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها: . 3
يهدف هذا اجلزء إىل عرض نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات املتعلقة بإجابات أفراد العينة، وعرض النتائج      

 املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة واختبار فرضياهتا، ولغرض عرض نتائج الدراسة صنفت على النحو التايل:

 ؟ لإلسمنتفي مصنع البرج  االستراتيجيةما واقع أبعاد القيادة 
لإلجابة على هذا السؤال حسبت املتوسطات ا سابية، واالحنرافات املعيارية، لتقديرات أفراد عينة الدراسة،      

 التنظيمية الثقافة البشري، املال رأس ، تطويراالسرتاتيجي التوجه، واملتمثلة بـ)االسرتاتيجيةالقيادية  حول واقع أبعاد
 (. 1)باجلدول (، كما مبينة األخالقية املمارسات ،الداعمة
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 االستراتيجيةالقيادة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد 1جدول )
 األمهية الرتبة االحنراف املعياري املتوسط ا سايب  م
 مرتفع 1 0.94 4.28 االسرتاتيجيالتوجه  1
 مرتفع 2 1.08 3.46 تطوير رأس املال البشري 2
 مرتفع 3 1.09 3.44 الداعمة الثقافة التنظيمية 3
 مرتفع 4 1.08 3.41 املمارسات األخالقية 4
 مرتفع - 1.05 3.65 االسرتاتيجيةالقيادة  5

( 3.65(، حيث بلغ )االسرتاتيجي( ارتفاع املتوسط ا سايب العام ملتغري )القيادة 1يالحظ من اجلدول )    
( 5( من أصل )3(، وتبني أن املتوسط ا سايب أكرب من معيار االختبار البالغ )1.05باحنراف معياري قدره )

 االسرتاتيجيةحول واقع القيادة  لإلمسنتدرجات، وتدل هذه النتيجة على أن تقديرات العينة املبحوث مبصنع الربج 
 أن.وبالتايل  قييم كان مرتفعاي من وجهة نظرهمكانت إجيابية، وهذا يعين أن مستوى الت

(، على املرتبة )األوىل(، حيث جاء االسرتاتيجي( أن حصول جمال )التوجه 1كما يتنح من اجلدول )       
لديه رؤية  لإلمسنتالربج   وهذا يدل أن مصنع (،0.94( وباحنراف معياري قدره )4.28مبتوسط حسايب )

وجاء جمال )تطوير رأس املال البشري( يف املرتبة )الثانية(، مبتوسط  ئة الديناميكية،يف ظل املتغريات البي استشرافية
الدورات والربامج التدريبية ويعزى ذلك إيل إدراك اإلدارة إيل أمهية  (1.08( وباحنراف معياري )3.46حسايب )

(، وباحنراف 3.44( مبتوسط حسايب )، وجاء يف املرتبة )الثالثة( جمال )الثقافة التنظيميةيف تطوير املوارد البشرية
، ويعزى ذلك إيل إدارة اإلدارة العليا ألمهية بناء ثقافة تنظيمية قائمة على العمل اجلماعي وتغلب (1.09معياري )

وأخرياي جاء جمال )املمارسات  عليهم فلسفة روت الفريق واجلماعة وحتمل املسئولية واملخاطرة واملبادرة وروت املشاركة،
ويعزى ذلك إيل إدراك اإلدارة العليا ألمهية  (1.08(، وباحنراف معياري )3.41األخالقية( مبتوسط حسايب )

  .االلتزام باملعايري األخالقية لبناء املنظمة املتعلمة

( اليت بينت وجود 2017( ودراسة )أقطي وبن عبيد، 2016تتفق نتيجة الدراسة ا الية مع دراسة )عبد،       
( اليت أكدت وجود اهتمام 2019، وكذلك دراسة )نادر وجاسم، االسرتاتيجيةمستوى مرتفع ملمارسات القيادة 

 بالشركة. االسرتاتيجيةواضح بأبعاد القيادة 

  اختبار فرضيات الدراسة:. 4

  االسرتاتيجيةالقيادة  لنماذج االحندار املتعدد حيث املتغري املستقل توقيفاتالختبار الفرضيات مت استخدام       
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(، األخالقية املمارسات ،الداعمة التنظيمية الثقافة البشري، املال رأس ، تطويراالسرتاتيجي التوجه) بأبعادها

من وجود أثر لكل متغري مستقل على املتغري التابع، واجلدول  ولغرض التحققبناء املنظمة املتعلمة واملتغري التابع: 
 ( يبني نتائج االختبار.2)

 بأبعادها في بناء المنظمة المتعلمة  االستراتيجية(: نتائج تحليل االنحدار ألثر القيادة 2جدول )

 االسرتاتيجيةاملتغري املستقل: القيادة  

 
التوجه 

 االسرتاتيجي
 تطوير رأس املال البشري

 الثقافة التنظيمية
 الداعمة
 

املمارسات 
 األخالقية

إمجايل أبعاد القيادة 
 االسرتاتيجية

لمة
املتع
مة 
ملنظ
اء ا
: بن
ابع
 الت
غري
املت

 

Β 
R
2 

F  
سوبة

احمل
 

Β 
R
2 

F  
سوبة

احمل
 

Β 
R
2 

F  
سوبة

احمل
 

Β 2R 

F  
سوبة

احمل
 

Β 2R 

F  
سوبة

احمل
 

0.507
 0.751
 181.239

 0.556
 0.604
 91.492
 0.774
 0.570
 79.418
 0.538
 0.209
 15.826
 0.806
 0.744
 174.418

 
 F  7.7=  0.01اجلدولية مبستوى داللة F  4.0=  0.05اجلدولية مبستوى داللة 

بأبعادها كمتغري مستقل يف بناء املنظمة اجملتمعة  االسرتاتيجية( وجود تأثري للقيادة 2يالحظ من اجلدول )     
 كمتغري تابع، وميكن توضيح تأثرياهتا على النحو التايل: 

( يتنح وجود تأثري ذو داللة 2جمتمعة يف بناء املنظمة املتعلمة: من اجلدول ) االسرتاتيجيةتأثري أبعاد القيادة -1
 )تفسريياي( يف بناء املنظمة املتعلمة بوصفها متغرياي تابعاي بوصفها متغرياي مستقالي  االسرتاتيجيةإحصائية للقيادة 

( 7.7( وهي أكرب من قيمة اجلدولية )174.418( احملسوبة البالغة )F)مستجيباي(، ويدعم هذا التأثري قيمة )
مة املتعلمة(، ( يف املتغري التابع )بناء املنظاالسرتاتيجية( وهذا يعين وجود تأثري لـ )القيادة 0.01مبستوى معنوية )

( R2تا يدل أن منحىن االحندار جيد لوصف العالقة بني املتغريين، حيث بلغت قيمة معامل التحديد )
 % من التباين ا اصل يف بناء 74(، وهذا يعين أن ما مقداره 0.74جمتمعة ) االسرتاتيجيةألبعاد القيادة 
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% هو تباين مفسر من قبل عوامل أخرى 26وأن  االسرتاتيجيةاملنظمة املتعلمة هو تباين مفسر بفعل القيادة 

 مل تدخل منوذج االحندار. 
( يتنح وجود تأثري ذو داللة إحصائية 2يف بناء املنظمة املتعلمة: من اجلدول ) االسرتاتيجيتأثري التوجه -2

فها متغرياي تابعاي )مستجيباي(، بوصفه متغرياي مستقالي )تفسريياي( يف بناء املنظمة املتعلمة بوص االسرتاتيجيللتوجه 
( مبستوى 7.7( وهي أكرب من قيمة اجلدولية )181.239( احملسوبة البالغة )Fويدعم هذا التأثري قيمة )

( يف املتغري التابع )بناء املنظمة املتعلمة(، تا االسرتاتيجي( وهذا يعين وجود تأثري لـ )التوجه 0.01معنوية )
( للتوجه R2لوصف العالقة بني املتغريين، حيث بلغت قيمة معامل التحديد )يدل أن منحىن االحندار جيد 

% من التباين ا اصل يف بناء املنظمة املتعلمة هو 75.1(، وهذا يعين أن ما مقداره 0.751) االسرتاتيجي
% هو تباين مفسر من قبل عوامل أخرى مل تدخل منوذج 24.9وأن  االسرتاتيجيتباين مفسر بفعل التوجه 

 الحندار.ا
( يتنح وجود تأثري ذو داللة إحصائية 2تأثري تطوير رأس املال البشري يف بناء املنظمة املتعلمة: من اجلدول )-3

لتطوير رأس املال البشري بوصفه متغرياي مستقالي )تفسريياي( يف بناء املنظمة املتعلمة بوصفها متغرياي تابعاي 
( 7.7( وهي أكرب من قيمة اجلدولية )91.492سوبة البالغة )( احملF)مستجيباي(، ويدعم هذا التأثري قيمة )

( وهذا يعين وجود تأثري لـ )تطوير رأس املال البشري( يف املتغري التابع )بناء املنظمة 0.01مبستوى معنوية )
املتعلمة(، تا يدل أن منحىن االحندار جيد لوصف العالقة بني املتغريين، حيث بلغت قيمة معامل التحديد 

(R2( للتطوير رأس املال البشري )وهذا يعين أن ما مقداره 0.604 ،)من التباين ا اصل يف بناء 60.4 %
% هو تباين مفسر من قبل عوامل 39.6املنظمة املتعلمة هو تباين مفسر بفعل تطوير رأس املال البشري وأن 

 أخرى مل تدخل منوذج االحندار.
( يتنح وجود تأثري ذو داللة إحصائية للثقافة 2ة املتعلمة: من اجلدول )تأثري الثقافة التنظيمية يف بناء املنظم-4

متغرياي مستقالي )تفسريياي( يف بناء املنظمة املتعلمة بوصفها متغرياي تابعاي )مستجيباي(،  ابوصفهالداعمة التنظيمية 
( مبستوى معنوية 7.7) ( وهي أكرب من قيمة اجلدولية79.418( احملسوبة البالغة )Fويدعم هذا التأثري قيمة )

( وهذا يعين وجود تأثري لـ )الثقافة التنظيمية( يف املتغري التابع )بناء املنظمة املتعلمة(، تا يدل أن منحىن 0.01)
 االسرتاتيجي( للتوجه R2االحندار جيد لوصف العالقة بني املتغريين، حيث بلغت قيمة معامل التحديد )

% من التباين ا اصل يف بناء املنظمة املتعلمة هو تباين مفسر بفعل 57 (، وهذا يعين أن ما مقداره0.570)
 % هو تباين مفسر من قبل عوامل أخرى مل تدخل منوذج االحندار.43الثقافة التنظيمية وأن 
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( يتنح وجود تأثري ذو داللة إحصائية 2تأثري املمارسات األخالقية يف بناء املنظمة املتعلمة: من اجلدول )-5

ت األخالقية بوصفه متغرياي مستقالي )تفسريياي( يف بناء املنظمة املتعلمة بوصفها متغرياي تابعاي )مستجيباي(، للممارسا
( مبستوى معنوية 7.7( وهي أكرب من قيمة اجلدولية )15.826( احملسوبة البالغة )Fويدعم هذا التأثري قيمة )

يف املتغري التابع )بناء املنظمة املتعلمة(، تا يدل أن ( وهذا يعين وجود تأثري لـ )املمارسات األخالقية( 0.01)
( للممارسات R2منحىن االحندار جيد لوصف العالقة بني املتغريين، حيث بلغت قيمة معامل التحديد )

% من التباين ا اصل يف بناء املنظمة املتعلمة هو 20.9(، وهذا يعين أن ما مقداره 0.209األخالقية )
% هو تباين مفسر من قبل عوامل أخرى مل تدخل منوذج 79.1مارسات األخالقية وأن تباين مفسر بفعل امل

 االحندار. 
 ثالثاً: النتائج والتوصيات والمقترحات

 النتائج
 اليت توصلت إليها الدراسة مبا يأر: االستنتاجاتميكن تلخيص أهم      

 .(3.65مرتفع، حيث جاء مبتوسط ) زلينت لإلمسنتمبصنع الربج  االسرتاتيجيةن مستوى القيادة إ-1
الذي احتل املرتبة األوىل لدوره  االسرتاتيجي، عزز ذلك بعد التوجه االسرتاتيجيةوجود اهتمام واضح بالقيادة -2

 .زلينت لإلمسنتملصنع الربج يف إجياد رؤيا لإلفادة من الفرص املستقبلية اليت تنيف قيمة 
جمتمعة يف بناء املنظمة املتعلمة وأن  االسرتاتيجيةأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو إحصائية ألبعاد القيادة -3

 ( من التغري يف بناء املنظمة املتعلمة.%74كمتغري مستقل يفسر )  االسرتاتيجيةالتباين يف القيادة 
إلحداث تغيريات يف بناء املنظمة  سرتاتيجيةاالاستفاد من أبعاد القيادة زلينت  لإلمسنتمصنع الربج تبني أن -4

 املتعلمة بنسب متفاوتة.
 التوصيات

 :بناء على نتائج الدراسة يوصى الباحث باآلر     
، وهتيئة الوسائل واإلمكانيات اليت متكنها من االسرتاتيجيةخاصة بإعداد القيادة  واسرتاتيجياتصياغة خطط -1

 تارسة دورها. 
 كمدخل لبناء املنظمة املتعلمة.  سرتاتيجيةاالالعمل على تبين القيادة -2
زيادة االهتمام بنشر ثقافة التعلم التنظيمي وتبين رؤية املنظمة املتعلمة اليت تتطلب خلق مناخ تنظيمي يدعم -3

 اجلوانب اإلبداعية فيها، من أجل حتقيق ميزة تنافسية مستدامة.
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والتأثري مبا ميكنها من جتسيد مفهوم القيادة  االعتماد على اختيار القيادات وفق معايري الكفاءة واخلربة-4

لتطوير التوجهات املستقبلية للشركة حنو امتالك خصائص املنظمة املتعلمة اليت متتلك القدرة على  االسرتاتيجية
  التكيف والنمو والنجات التنافسي.

 المقترحات
هناك الكثري من اجلوانب املتصـــلة نظراي  دود الدراســـة اليت يفرضـــها منهج البحث العلمي، يرى الباحث أن      

 مبوضوع الدراسة مل يتمكن من تغطيتها، وتصلح لدراسات مستقبلية منها:

 يف جنات املنظمة. االسرتاتيجيةدور القيادة -1
 يف إدارة األزمات.  االسرتاتيجيةدور القيادة -2
 دراسة العالقة بني أمناط القيادة وبناء املنظمة املتعلمة.-3
 

  



  عبان هدية كريمش                                                  في بناء المنظمة المتعلمة االستراتيجيةدور القيادة 
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 ، القاهرة.1، العدد3اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، جملد
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، 37دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملني يف مديرية تربية حمافظة نينوى، جملة تنمية الرافدين، اجمللد
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لتنمية القدرة التنافسية  االسرتاتيجية(، دور القيادة 2015مرعي. ) الفرجاين، طارق حممد، والدرباق، أمني-7
 يف القطاع املصريف اللييب، جملة دراسات االقتصاد واألعمال، العدد األول. 
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The Role of Strategic Leadership in Building a Learning 
Organization 

Krim Shaban Hadya* 

 

Abstract 

The study aimed to identify the role of strategic leadership 
dimensions (strategic orientation، human capital development، 
supportive organizational culture، ethical practices) on building a 
learning organization. The study followed the descriptive-analytical 
approach. The data was collected through a questionnaire using the 
purposive sampling method. The study included 44 administrative 
employees working at the Zliten cement plant. The results showed that 
strategic leadership dimensions have a significant influence in building 
the learning organization. In addition، each leadership strategic 
dimension has positively improved the learning organization in a 
different way. The study recommended the adoption of strategic 
leadership as a tool for building a learning organization، encouraging 
the culture of organizational learning، and adopting the vision of the 
learning organization، which requires the creation of an organizational 
environment that supports its creative aspects and achieves sustainable 
competition. 

Keywords: strategic leadership، building a learning organization، Al-
Burj Cement plant 
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