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 ممخـــص
"دراسـة قافة الريادة في تحقيق التنمية المستدامة سعت ىذه الدراسة إلى تحديد دور ث  

وقدددد تحدددددت الدراسدددة بمت يدددر ميدانيـــة  مـــى وـــركة ســـوناطراك البتروليـــة الجزائريـــة" 
بأبعادىدا الثثثدة التدي  )التنمية المستدامة(ومت ير تابع  )ثقافة الريادة(مستقل تمثل في 

نميدة البيئيدة ، ولتحقيدق اىددا  تمثمت في )التنمية االقتصادية، التنميدة االجتماعيدة، الت
الدراسدددة تددددم تطددددوير إسدددتبانة ل ددددرض جمددددع البياندددات مددددن افددددراد العيندددة، وبمدددد  تعدددددادىا 

لتحميددل   SPSS)مفددردة، وتددم اسددتلدام الرزمددة الحصددائية لمعمددوم االجتماعيددة   323)
بيانات السدتبانة، اعتمدادا عمدى االنحددار وايرىدا، وقدد توصدمت الدراسدة إلدى مجموعدة 

 لنتائج كان من ابرزىا:من ا
لثقافددددة الريددددادة  (α≤0.05)ان ىندددداك دور ذو داللددددة إحصددددائية عنددددد مسددددتو  داللددددة  .1

 لشركة سوناطراك البترولية في تحقيق التنمية االقتصادية. 
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لثقافددددة الريددددادة  (α≤0.05)داللددددة إحصددددائية عنددددد مسددددتو  داللددددة  اذ ا  ان ىندددداك دور  .2
 ية االجتماعية. لشركة سوناطراك البترولية في تحقيق التنم

لثقافددة الريددادة  (α≤0.05)انددو ال يوجددد دور ذو داللددة إحصددائية عنددد مسددتو  داللددة  .3
 لشركة سوناطراك البترولية في تحقيق التنمية البيئية. 

تنميددددة ثقافددددة الريددددادة فددددي الشددددركة المبحوثددددة والعمددددل عمددددى  وتوصددددي الدراسددددة ب ددددرورة
ة بمراعاتيددددا لجانددددل المسدددد ولية واحتددددرام البيئدددد ISO14000التطبيددددق العممددددي لمبدددداد  

 .(Social Responsibility)  االجتماعية
ثقافدددددة الريدددددادة، التنميدددددة المسدددددتدامة، التنميدددددة االقتصدددددادية، التنميدددددة  الكممـــــات الدالـــــة:

 االجتماعية، التنمية البيئية.
 

 المقدمـــة: 
بيئددة امعمددال وال دد وط المرافقددة  التددي تشدديدىافددي ظددل المت يددرات المتسددارعة 

المنظمدددات العديدددد مدددن تدددولي  ، (Global Competitiveness)منافسددة العالميدددةلم
وتحقيدق رفاىيدة  الميدزة التنافسديةموصدول إلدى ل الدارية الحديثدة المفاىيماالىتمام لتبني 

وقددد شدديدت السددنوات القميمددة  المجتمددع ومددن ثددم المسدداىمة فددي تحقيددق تنميددة مسددتدامة،
الممارسددددات الداريددددة سدددداتيا اليجابيددددة عمددددى ىائمددددة كددددان ليددددا انعكا الما ددددية تطددددورات

مددددن  (Entrepreneurship Culture)ثقافددددة الريددددادة ويعتبددددر مو ددددوع  الملتمفددددة 
باالىتمدام الكدافي مدن قبدل الدارسدين والبداحثين  الموا يع الدارية الحديثة التي لم تحظ  

 الجزائر عمى وجو اللصوص.في في الدول العربية و 
لتحتددل موقعددا تنافسدديا  (Create Value)لمددق القيمددة حيددث تسددعى اظ منظمددة إلددى  

متميددددزا، وسددددعيا فددددي الوصددددول إلددددى ىددددذا اليددددد  البددددد ليددددا مددددن ان تتبددددع نمددددوذج عمددددل 
(Business Model) .ي من التناام السميم بين الستراتيجيات الريادية الملتمفة 

ن مو ددوع   صددوص بللمدددول والمنظمددات وامفددراد لددم يعددد طرحددا  التنميددة المسددتدامةوا 
 الدددددول لددددذا نجددددد ،بددددل ىددددو حتميددددة ال يمكددددن الوقددددو   دددددىا ،التيدددداره او التلمددددي عنددددو

يجددداد المددددالل الملتمفدددة التدددي تسددداىم فدددي الوصدددول إلدددى التنميدددة المنظمدددات تسدددعى لو 
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 المدداللوتلتمد   ملتم  جواندل الحيداة،الكبيرة عمى  اإيمانا منيا بتأثيراتي المستدامة،
وندددوع القدددائمين  ،الدددر  حسدددل إمكانياتيددداالدددى   وتتفددداوت فدددي ىدددذا السدددعي مدددن منظمدددة

  ددرورة تبندديمددن بينيددا  ت لددذ بعددين االعتبددارامددور يجددل ان عدددة إال ان ىندداك  ،عمييددا
 مدلل ثقافة الريادة كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويت ددددمن البحددددث اربعددددة محدددداور رئيسددددة، فددددالمحور االول يتندددداول االطددددار المنيجددددي   
الثاني عمى االطار النظرظ، في حين لصدص المحدور الثالدث لمبحث، ويركز المحور 

لمجانددل العممددي وتفسددير النتددائج والتبددار الفر دديات، والتددتم البحددث فددي محددوره الرابددع 
 بالتأكيد عمى اىم االستنتاجات والتوصيات.

 

 
 المحور االول:االطار المنهجي لمبحث

 أوال: موكمة الدراســة
طثع عمى امدبيدات والدراسدات امجنبيدة استمدت مشكمة الدراسة من لثل ال

ومدددددددا يقتدددددددرن بيدددددددا مدددددددن  (Antoncic,2003:19)السدددددددابقة المتعمقدددددددة بثقافدددددددة الريدددددددادة 
مو دددوعات ذات صددددمة قريبدددة منيدددداد وذلددددك بيدددد  تحديددددد دورىددددا فدددي تحقيددددق التنميددددة 
المسدددتدامة، والتدددي عمدددى الدددرام مدددن شددديوع مفاىيميدددا فدددي ا وندددة امليدددرة إال ان ىنددداك 

فددي إيجدداد المدددالل وا ليددات المناسددبة التددي تسدداعد عمددى الوصددول إلددى  نقددص معرفددي
 يتبمور في: تحقيقيا، ومن ىنا فإن التسا ل الرئيسي

"ما مستوى ثقافة الريادة في وركة سوناطراك البترولية؟ و مـاوو دوروـا فـي 
 تحقيق التنمية المستدامة؟."

 :آلتيةلفر ية اوينبثق  ن وذا اإلوكال الرئيسي مجمو ة من التساؤالت ا
 ما مستو  ثقافة الريادة في شركة سوناطراك البترولية الجزائرية؟.  -
 ىل ىناك دور لثقافة الريادة لشركة سوناطراك في التنمية االقتصادية؟. -
   ىل ىناك دور لثقافة الريادة لشركة سوناطراك في التنمية االجتماعية؟.  -
 ي التنمية البيئية؟. ىل ىناك دور لثقافة الريادة لشركة سوناطراك ف  -
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ذات داللددة إحصددائية فددي متوسددطات إجابددات افددراد العينددة لمسددتو   توجددد فددروق ىددل -
 .ثقافة الريادة والتي تعز  لممت يرات الديموارافية؟

 
 ثانيا: أومية الدراســة

تكمددن اىميددة الدراسددة فددي تسددميطيا ال ددوف عمددى مو ددوع فددي اايددة امىميددة، وىددو    
وناطراك فددي ظددل التنميددة المسددتدامة، إ ددافة لمددا ست دديفو ىددذه ثقافددة الريددادة لشددركة سدد

الدراسة من إثراف معرفي لألدل الدارظ واالقتصادظ، كما تستمد الدراسدة اىميتيدا مدن 
: 
يحتدددل مو دددوع ثقافدددة الريدددادة مو دددعا بدددال  امىميدددة فدددي الفكدددر الدارظ المعاصدددر  .1

تعراض الدراسدددات ويمثدددل حقدددث لصدددبا لكثيدددر مدددن البحدددوث والدراسدددات، مدددن لدددثل اسددد
  التدددي لدددم تتطدددرق لدراسدددة دور ثقافدددة الريدددادة فدددي تحقيدددق Correa,1998:5السدددابقة )

 التنمية المستدامة بأبعادىا الملتمفة )االقتصادظ، االجتماعي، البيئي .
محاولددة لفددت انظددار القددائمين عمددى االقتصدداد الجزائددرظ إلددى اىميددة ثقافددة الريددادة فددي  .2

ن تمعبدددو فدددي تطدددوير و دددعية االقتصددداد، ولاصدددة ان الشدددركات والددددور الدددذظ يمكدددن ا
اكدددت عمددى  ددرورة تبنددي ثقافددة   Albert,2000:68)العديددد مددن الدراسددات امجنبيددة 

 .ريادية لموصول إلى التنمية المستدامة

 
 

 ةــثالثا: أوداف الدراس
 :ةيالتال ةيسيالرئ األوداف تحقق إلى الدراسة تهدف

سدوناطراك البتروليدة الجزائريدة مدن وجيدة نظدر ثقافة الريادة في شركة قياس مستو   .1
 المبحوثين.

 قياس دور ثقافة الريادة لشركة سوناطراك في التنمية االقتصادية. .2

   قياس دور ثقافة الريادة لشركة سوناطراك في التنمية االجتماعية.  .3

 قياس دور ثقافة الريادة لشركة سوناطراك في التنمية البيئية.   .4
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لمت يدددرات ا الدددى المبحدددوثين لثقافدددة الريدددادة والتدددي تعدددز تصدددورات  فروقدددات تو دددي  .5
 .الديموارافية

 

 رابعا: فرضيات الدراســة
اسدددتنادا إلدددى مشدددكمة الدراسدددة ومدددا اتدددت بدددو الدراسدددات السدددابقة فقدددد صدددي ت فر ددديات 

 الدراسة عمى النحو ا تي:
 ين ىما:تتيتم ىذه الدراسة بالتبار فر يتين رئيسي

يوجددد دور لثقافددة الريددادة لشددركة سددوناطراك فددي  الالفرضــية الرئيســية األولــى:  -1
 التنمية المستدامة.

ويندددرج تحددت ىددذه الفر ددية الرئيسددة مجموعددة مددن الفر دديات الفرعيددة صددي ت عمددى  
 :ا تيالنحو 

ال يوجدد دور لثقافدة الريدادة لشدركة سدوناطراك فدي التنميدة  أ. الفرضية الفر ية األولـى:
 االقتصادية.

ال يوجد دور لثقافة الريادة لشركة سدوناطراك فدي التنميدة  الثانية:ب. الفرضية الفر ية 
 االجتماعية.

ال يوجد دور لثقافة الريادة لشدركة سدوناطراك فدي التنميدة  الفرضية الفر ية الثالثة:ج. 
 البيئية.

ذات داللددة إحصددائية فددي متوسددطات  ال توجددد فددروق: الفرضــية الرئيســية الثانيــة  -2
 .تو  ثقافة الريادة والتي تعز  لممت يرات الديموارافية إجابات افراد العينة لمس

 
      خامسا: المخطط اإلجرائي لمدراسـة 

 ويتبين من الملطط ما يمي:   
والمت يددر التددابع  )ثقافــة الريــادة يشددمل مت يددرين رئيسددين ىمددا: المت يددر المسددتقل  -1

وان المت يدددر التدددابع ، )المتغيـــرات الديموغرافيـــة  بال دددافة إلدددى)التنميـــة المســـتدامة  
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يشددددمل مجموعددددة مددددن المت يددددرات الفرعيددددة )التنميددددة االقتصددددادية، التنميددددة االجتماعيددددة، 
   .التنمية البيئية 

ــادة( إن حركددة الملطددط تفتددرض وجددود دور مباشددر لممت يددر المسددتقل -8 ــة الري فددي  )ثقاف
إليددو  بملتمدد  ابعادىددا الثثثددة، وذاك الددذظ يشددير )التنميــة المســتدامة( مت يددر التددابعال

 السيم في الملطط اعثه.
 

 

 
                                                  لمتغير المستقل      ا

 المتغير التابع
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 المخطط اإلجرائي لمدراسـة  1)رقم  وكلال
 

      Keywords ةياإلجرائ فاتيسادسا: التعر 
ـــادة إن المت يدددر المسدددتقل  ـــة المســـتدامة  يدددر التدددابع والمت  )ثقافـــة الري )التنمي

 وابعاده الملتمفة تحتاج إلى تعريفات إجرائية، وىي كما يأتي:
 Entrepreneurship Cultureثقافـة الريادة  -1

ىددي تبنددي لسددتراتيجيات إداريددة قددادرة عمددى إيجدداد نددوع مددن التندداام بددين مدداىو 
إلددى مركددز تنافسددي  متدوفر مددن معرفددة كميددة وبددين القدددرات الفنيددة الملتمفددة التددي توصددمنا

 قوظ يمكن من لثلو الولوج إلى عالم المنظمات المتميزة.

  

ثقافــة         
 الريـــادة

الجنس، العمر، المستوى التعميمي، )   
  المستوى التنظيمي، الخبرة

 

 

 غيرات الديموغرافيةالمت 

 التنمية المستدامة
 

 

 التنمية البيئيـة    

 التنمية االجتما ية       

 التنمية االقتصادية     
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  Sustainable Developmentالتنمية المستدامة  -2
ىددددي التنميددددة التددددي تمبددددي االحتياجددددات الحا ددددرة دون المسدددداس بقدددددرة امجيددددال 

ابعددداد التنميدددة  تعريددد وقدددد تدددم اعتمددداد  المسدددتقبمية عمدددى الوفددداف باحتياجاتيدددا اللاصدددة.
 :يأتي مستدامة كماال
 Economic Developmentالتنمية االقتصادية  – أ

 الراىنددة االنعكاسددات حدول المسدتدامة لمتنميددة االقتصددادظ البعدد يتمحدور  

 عمى البيئة. لثقتصاد والمستقبمية

 Social Developmentالتنمية االجتما ية  – ب
 النمدو مدن جعدلي إذ ال ديق، بدالمعنى النسداني ىدذا البعدد فدي الجاندل يمثدل

 .امجيال بين النصا  التيار و رورة االجتماعي، لثلتحام وسيمة

 Environmental Developmentالتنمية البيئية  – ج

 الطبيعيدة المدوارد عمدى الحفداظ فدي المسدتدامة لمتنميدة البيئدي البعدد يتمثدل

 من يكولوجيةاال لمنظم يحدث قد ليا والتنب  مستدام، اساس عمى ليا اممثل واالستلدام

  .والوقاية االحتياط ب رض وذلك التنمية، جراف
 

 سابعا: مجتمع و ينة الدراسة
يتمثددل مجتمددع الدراسددة فددي امفددراد الداريددين بشددركة سددوناطراك والبددال  عددددىم 

لتكددون مجدددال   Business Unites)عامددل فددي مجمددل وحددددات امعمددال  12111
تميدددز ت يددداوان تقدددع  دددمن بيئدددة عربيدددة،لتطبيدددق الدراسدددة عمدددى اعتبدددار ان ىدددذه الشدددركة 

من الشركات املدر  وذلدك  اعن ايرى ااكثر تميز  ابأساليل إدارية حديثة بشكل يجعمي
 .كون مجال مناسل لتطبيق ودراسة المو وعتمارسو، وبيذا تلطبيعة النشاط الذظ 

عشدوائية مدن لدثل الرجدوع إلدى كتددال وسديعتمد البداحثون فدي ىدذه الدراسدة عمدى عينددة 
(822:Uma Sekran,2003 ،  حيددددث بددددين الجدددددول الحصددددائي ان حجددددم العينددددة

مفدردة تدم  323  ىدو 2222222و 22222)المتوافق مع حجم العينة المحصور بين 
 %28إسدددتبانة وىدددذا مدددا يمثدددل نسدددبة  358توزيعيددا عمدددى عيندددة الدراسدددة واسدددتعيد منيدددا 

 وىي نسبة مقبولة إحصائيا ل ايات تعميم نتائج الدراسة.
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 ةــمنهج الدراس: ثامنا

مدددن لدددثل الطدددثع عمدددى الدراسدددات السدددابقة ظيدددر جميدددا ان المدددنيج المناسدددل 
لمدراسددة ىددو المددنيج الوصددفي والتحميمددي، لكونددو منيجددا مسدداعدا عمددى التحميددل الشددامل 
والعميدددق لممشدددكمة قيدددد الدراسدددة، فعمدددى صدددعيد الدراسدددة الوصدددفية سددديتم االعتمددداد عمدددى 

 ىذا المجال من لثل المس  المكتبي. البحوث النظرية والميدانية في
امدددددا عمدددددى صدددددعيد البحدددددث الميدددددداني التحميمدددددي، فسددددديتم إجدددددراف دراسدددددة ميدانيدددددة 
باالعتمددداد عمدددى السددددتبانة المعددددة لددددذلك مدددع تحميددددل كافدددة البيانددددات باسدددتلدام الطددددرق 

 الحصائية المناسبة لمعالجتيا.
 

 تاسعا: أداة الدراســة 
ادا إلددددى مقدددداييس توصددددمت إلييددددا الدراسددددات سدددديتم إعددددداد مقيدددداس الدراسددددة اسددددتن

السددددابقة، وسدددديقوم البدددداحثون بتصددددميم وتطددددوير إسددددتبانة لقيدددداس دور ثقافددددة الريددددادة فددددي 
التنميددة المسدددتدامة،  ل جابدددة عدددن تسدددا ل الدراسدددة، والتبدددار فر دددياتيا سددديتم اسدددتلدام 
 )تحميددددددل االنحدددددددار البسدددددديط، وتحميددددددل التبدددددداين امحددددددادظ ، باسددددددتلدام برنددددددامج الحددددددزم

 . Spss)الحصائية لمعموم االجتماعية 
 

  اورا: صدق أداة الدراســة

لمتعددددر  عمددددى مددددد  صدددددق اداة الدراسددددة فددددي قيدددداس مددددا و ددددعت لقياسددددو، تددددم 
عر يا عمى عدد من المحكمدين مدن اع داف الييئدة التدريسدية بجامعدة امادواط، وتدم 

جددددراف التعددددديثت  عددددادة صدددديااة بعددددض الفقددددرات، وا  المطموبددددة، املددددذ بمثحظدددداتيم، وا 
 بشكل دقيق يحقق التوازن بين م امين الستبانة في فقراتيا.

 
 

 
 
 
 
 
 

 الحادي  ور: ثبــات أداة الدراسـة 
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لقياس مدد  ثبدات اداة الدراسدة )السدتبانة  اسدتلدم البداحثون معامدل كرونبداخ  
لمتأكدددد مدددن ثبدددات اداة الدراسدددة، وكاندددت النتدددائج كمدددا ىدددي   Cronbach Alphaالفدددا )

  2) في الجدول رقم مو حة

   1الجدول رقم)

 قيمة معامل الثبات لالتساق الداخمي لمتغيرات الدراسة  

  
ت الثبات لجميع مت يرات الدراسدة مقبولدة وىدي ان معامث  2)يثحظ من الجدول رقم 

وىددي نسددبة   2.23)حيددث بمدد  معامددل الثبددات لكافددة فقددرات السددتبانة  2.22اكبددر مددن 
 ثبات يمكن االعتماد عمييا في التطبيق الميداني لمدراسة.

 
 اإلطــار النظـريالمحور الثاني: 

 إطار نظري لثقافــة الريادة .1

ظمددات إلددى درجددة تكيفددو مددع الممارسددات الداريددة يعددز  تميددز اظ نظددام فددي المن  
الحديثة، وفي ظل الت يرات العنيفة التدي فر دتيا البيئدة المحيطدة عمدى المنظمدات ومدا 
تملض عدن ىدذه الت يدرات مدن تطدور جدوىرظ فدي الفكدر الدارظ، جديف بمددلل ثقافدة 

 يدددرات الريدددادة كصددديحة جديددددة تعدددج بيدددا ادبيدددات الدارة وك دددرورة حتميدددة لمواكبدددة الت
الحاصدددمة فدددي البيئدددة المحيطدددة بالمنظمدددات، فالرياديدددة تكسدددل المنظمدددات مروندددة عاليدددة 
وتزيددد مددن قدددرتيا عمددى الددتعمم والتكيدد  السددريع ب يددة المحدداق بالمنافسددة وتمبيددة طمبددات 

   .)5: 8222الزبائن والمحافظة عمى حصتيا السوقية وتوسيعيا)الدورظ و صال ،
 
 
 مفهوم ثقافــة الريادة- 1-1

 اإلستبانة ككل ت.بيئية ت. االجتما ية ت.االقتصادية ث. الريادة اسم المتغير
معامـــــــل الثبات)كرونبـــــــاخ 

 ألفا 
1.76 1.82 1.89        1.77 1.83   
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تمثددل الريددادة احددد الحقددول المعرفيددة والفكريددة التددي تناولتيددا المدددارس المعاصددرة   
 Superior)لألعمددددال بالدراسددددة والتحميددددل سددددعيا لموصددددول إلددددى الربحيددددة المتفوقددددة 

Profit) وقددد اقتددرن مفيددوم الريددادة قددديما بمفيددوم االسددتحداث الددذظ انتشددر فددي عددالم ،
بيئدة اليابانيدة، وفدي ا وندة امليدرة ولصوصدا فدي ال  (Business World)امعمدال 

اصددبحت الريددادة تعنددي السددبق مددن لددثل الشددجاعة والقدددام والتصددميم والنجدداح وتحمددل 
دريددددس،(الملدددداطرة لتحقيددددق التميددددز، ويعددددر   الريددددادة بأنيددددا  )522: 8227ال ددددالبي وا 

مجموعدددة مدددن اللصدددائص المتعمقدددة ببددددف امعمدددال والتلطددديط ليدددا، وتنظيميدددا، وتحمدددل 
  :8222الطدائي و اللفداجي،(والبدداع فدي إدارتيدا، فدي حدين يدر  كدل مدن  ملاطرىدا

بددأن الريددادة ىددي عمميددة لمددق مشدداريع جديدددة والمسدداىمة فددي تنميددة االبتكددارات  )825
  22: 8222السكارنة،(والتعامل مع ملاطر الدلول إلى مكانة سوقية جديدة، ويشير

 و الفشل قبول بادرة والم الذ بصفات يتمتع الذظ ىو الشلصان الريادظ   
 امصول وباقي وامفراد المعدات و الموارد طمل عمى القدرة ولديو، الملاطرة

جديددا، وتنطبدق الريدادة  و مبددعا شديئا يقددم و قيمدة، ذا شديئا منيدا يجعدل و
عمددددى المنظمددددات مددددن كددددل امنددددواع وامحجددددام، حيددددث يسددددعى منظمددددي امعمددددال إلددددى 

 Shahzad and)يع جديددددددددة اسدددددددت ثل الفدددددددرص المتاحدددددددة، ولمدددددددق مشدددددددار 

others,2010:20) وتعتبر ثقافة الريادة عنصرا اساسيا في بيئدة امعمدال اممريكيدة ،
عمددددددددددددى اعتبددددددددددددار انيددددددددددددا محددددددددددددرك للمددددددددددددق فددددددددددددرص العمددددددددددددل والنمددددددددددددو االقتصددددددددددددادظ  

(http://en.wikipedia.org  وي كدد ،)  ،الريدادة شديوع ثقافدة    )2 :8222امسدرج
سددنويا مددن مجتمددع البددال ين بدايددة  %2فددي الواليددات المتحدددة اممريكيددة، حيددث يحدداول 

لمريادة بأنيا سدموك إسدتراتيجي يقدوم عمدى  5)  :8225اللفاجي،(نشاط ريادظ، ويشير 
، وقدد اشدار (Create value)البحدث عدن فدرص ومميدزات لموصدول إلدى لمدق الثدروة 

(Baumol, 2000:10) ة الرياديدددة ىدددي مكوندددات النتاجيدددة والنمدددو ان المنظمددد الدددى
واالبتكدددددددددددددار والمروندددددددددددددة والبدددددددددددددداع وديناميكيدددددددددددددة الدددددددددددددذ الملددددددددددددداطرة، بينمدددددددددددددا اكدددددددددددددد 

(cooper,2000:12)  ،عمددى ارتبدداط الرياديددة بشددبكات المعمومددات، والظددرو  البيئيددة
 قو  السوق،سياسة الحكومة، التكنولوجيا الجديدة وامسواق الجديدة.

http://en.wikipedia.org/
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ر  البداحثون المنظمدات الرياديدة بأنيدا المنظمدات التدي تممدك سدبق يعد وبنداف عمدى مدا
 ،(New Products and Services)منتجدات ولددمات جديددة  القددرة عمدى تطدوير

    مدددع الدددذىا سدددموك الملددداطرة سدددعيا لموصدددول إلدددى تحقيدددق الميدددزة التنافسدددية

.(Competitive Advantage)   
 

 إستراتيجـيات الريـادة– 1-2
مجدال الدارة السدتراتيجية إلدى ابعداد الريدادة التنافسدية، ومدن تطرق الكتال فدي 

لثل استطثع بعض المصادر في ىذا المجدال تبدين لندا ان ىنداك نوعدا مدن التطدابق 
،  Dess et.al,2010:157) والبددداحثين مثددددل كدددل مدددن بدددين ءراف عددددد مدددن الكتدددال

(Porter,1985:65) منيدددا بمثابدددة  حدددول امبعددداد امكثدددر شددديوعا والتدددي يعدددد كدددل واحدددد
 إلى العنصر ىذا في التطرق تم فقد ليذابعدا اساسيا لتحقيق الريادة التنافسية لمشركة، 

عددن  عبددارة وىدديPorter إسددتراتيجيات، تدددعى بالسددتراتيجيات التنافسددية لددد  اربعددة
 التلفديض مدع البعيدد المدد  عمدى تنافسدية ميدزة عمدى الحصدول إلى تيد  إستراتيجيات

 .(Tarondeau& Huttin, 2001 :209) التنافسية حدة من
 

 إستراتيجـية الريـادة في التكمفة -1-2-1
 التكالي  تركز عمى في الريادة إستراتيجية ان 13 ):8225عبد العظيم،(ير  

 وتيدتم إدارة المنافسدون، يتحمميدا التدي بالتكمفدة مقارندة النتاج مدلثت تكمفة تلفيض
 وامفراد والتمويل النتاج مثل جميع انشطتيا تكالي  بتلفيض تطبقيا التي المنظمات
 مسدتو  عمدى انتشدارا امكثر ىي الستراتيجية تمك وتعد والتطوير، والبحوث والتسويق

 يحقق اللبرة، منحنيات فكرة ظيرت عندما السبعينيات لثل كبيرا رواجا والقت العالم
لثسدتثمار  عمدىا وعائددا اف دل تنافسديا مركدزا لممنظمدة السدتراتيجية ىدذه إتبداع

(ROI)إنتاجيدا تحسدين او تكاليفيدا تقمديص عمدى قدادرة تكدون المنظمدة ان ، بمعندى 
 بمجدال السدتراتيجية ىدذه التدي تتبندى وتتمتدع المنظمدة إ افية تكالي  اظ تحمل دون

 ويمكدن متعدددة اسدواق فدي تسدويقيا يجدرظ التدي واللددمات السدمع مدن واسدع ومدد 
 واسدتلدام مثاليدة، بمعدايير والنتداج لممدوارد، اممثدل االسدتثمار لدثل مدن ذلدك تحقيق
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الريدادة فدي  )22: 8222نجدم،(، ويعدر  10) :8225كداظم، (اموليدة  لممدواد بددائل
  وذلددددك بتقددددديم Efficiencyالتكمفددددة بأنيددددا الميددددزة التددددي تقددددوم عمددددى اسدددداس الكفددددافة )

ىددددي:  منتجددددات او لدددددمات مماثمددددة لممنافسددددين بأسددددعار اقددددل، ومددددن مصددددادر تحقيقيددددا
ي كددددددددددددد اقتصدددددددددددداديات الحجددددددددددددم، اقتصدددددددددددداديات الددددددددددددتعمم، والكفددددددددددددافة الداريددددددددددددة..ال ، و 

(Dilworth,1996:58-60   ن اية شركة عمييا ان تركز عمى بعدد الكمفدة مدن اعمى
اجل ان تجعدل تكدالي  إنتداج وتسدويق منتجاتيدا ادندى مدن الشدركات المنافسدة ليدا، فدي 

كات التددي تسددعى إلددى الحصددول   بددان الشددر Aquilano,et.al,1995:24حددين ي كددد )
عمدددى حصدددة سدددوقية اكبدددر كأسددداس لتحقيدددق نجاحيدددا وتفوقيدددا ىدددي التدددي تقددددم منتجاتيدددا 

 بكمفة ادنى من المنافسين.
تأسيسا عمى ما تقدم نر  بان بعد الكمفدة يععدد مدن الركدائز امساسدية فدي نجداح الشدركة 

اعدتيا فددددي وتفوقيددددا مددددن لددددثل تمكينيددددا مددددن الوقددددو  امددددام الشددددركات المنافسددددة ومسدددد
الوصدول إلدى اسدعار تنافسددية تعدزز مدن القددرة التنافسددية لمنتجدات الشدركة فدي السددوق، 
وان عدم اىتمام الشدركة بتلفديض كمفيدا قدد يكدون السدبل وراف تددىورىا وانسدحابيا مدن 

 منتجات واسواق قائمة.

 
 إستراتيجـية التمييز -1-2-2

 التددي عددن القدددرة تعبدربددأن إسددتراتيجية التمييددز  )272: 8222عددوض،(يدر  

 االلدتث  ذلدك وال يكدون  منافسدييا عدن ملتمد  عدرض تقدديم فدي الم سسدة تممكيدا

بدأن ىدذه السدتراتيجية  (Porter,1985:37)السدوق، ويشدير  فدي لدوحظ إذا إال مميدزا
 او لدمات منتجات مقابل مرتفعا السعر كان ولو حتىتبنى عمى رابة الزبون بالدفع 

الميدزة التنافسدية مدن لدثل  تبندي  السدتراتيجية ىدذه فدإن ذلكمثيثتيدا، وبد عمدى متميدزة
بدددأن  )28نجدددم، مرجددع سدددابق:(جعددل الزبدددون اكثددر والف واقدددل حساسددية لمسدددعر، ويبددرز 

إستراتيجية التمييز تقوم عمى تقديم ما ىو فريد بحيث يكون ذا قيمة لمزبون، يمكدن مدن 
مقدمددددة لشدددريحة سددددوقية لثليدددا لمشدددركة فددددرض عدددثوة سدددعرية جددددراف القيمدددة امعمدددى ال

معيندددة، ومصدددادر ىدددذه الميدددزة ىدددي : الجدددودة، االبتكدددار، الموثوقيدددة، العثمدددة التجاريدددة، 
السمعة، موقد  الشدركة مدن البيئدة، لدمدة الزبدون، اللددمات المتكاممدة، فدي حدين يدر  
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بدددأن التمييدددز يكدددون بإتاحدددة مندددتج ولدمدددة فريددددة لمزبدددون مجدددل  253):8225الددددورظ،(
ذبو وتنمية درجة والفه لمعثمة التجاريدة ومدن ثدم قددرة المنظمدة عمدى إشباع حاجاتو وج

 حماية نفسيا من منافسييا.
 لددييا تتدوافر ان يسدتمزم التمييدز لسدتراتيجية منظمدة اظ إتبداع ان البداحثون يدر 

 عن معمومات عمى تحصل ان فيجل بو تعمل الذظ عن السوق بيا موثوق معمومات
 المصددر ويعتبدر المنافسدون، التدي يقددميا لعدروضا وعدن (Customers) العمدثف 
 والمبيعات. التسويق إدارة ىو المعمومات تمك عمى لمحصول الوا  

 لدمدة او سدمعة تقدديم إلدى السدتراتيجية ىدذه تيدد  يعر  الباحثون إستراتيجية التمييز

 ييدتم الدذظ المسدتيمك، احتياجدات و رابدات لتناسدل يقدمدو المتنافسدون عمدا ملتمفدة

 بالسعر. اىتمامو من اكثر الجودة و تميزبال
 
 إستراتيجـية التركـيز -1-2-3

 إسدتراتيجية المنظمدات، تتبعيدا ان يمكدن التدي الثالثدة التنافسدية السدتراتيجية تقدوم
 الوفداف عمدى عمميدا والتركيدز العمدثف مدن شدريحة التيدار اسداس عمدى التركيدز،

 تلصديص لدثل مدن العمدثف بداقي احتياجدات عدن تلتمد  التي المتميزة باحتياجاتيم
 شركات إحد  ركزت فمثث معين، سوق عمى التركيز او محدد لمنتج إنتاجية لطوط
 منافسييا من اقل ممتازة، وبتكمفة بنوعية الورق من قميمة كمية إنتاج عمى الورق إنتاج
حدد  السدوق، فدي تتميدز يجعميدا ممدا  التجميدل انتيجدت مستح درات شدركات وا 

 لمعنايدة لداص ومندتج تجميدل منتجدات لنتداج (Focus Strategy)يدزترك إستراتيجية
 منافسدييا تجاىدل نتيجدة تنافسدية ميدزة وحققدت السدوداف ذوظ البشدرة المسدتيمكين بشدعر
 تقدود، و :Wheelen& Hunger, 2002)33(المسدتيمكين المحدددين  من الفئة ليذه
 او  ديق فسديتنا مجدال إلدى (Gibson, 2003: 202)يدر   ما نحو المنظمة جيود
المسدتيد ،  الجدزف ذلدك فدي تنافسدية مزايدا عمدى تحصدل لكدي محددد سدوقي جدزف

إلدددى ان إسدددتراتيجية التركيدددز تظيدددر مدددن لدددثل  )852الددددورظ، مرجدددع سدددابق: (ويشدددير
سددببين: امول نحددو لدمددة حاجددات مجموعددة معينددة مددن المسددتيمكين او جددزف مددن لددط 

ان  )22: 8225،هشددديقار (تدددر  المنتجدددات، والثددداني لدمدددة قطددداع معدددين مدددن السدددوق، و 
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 قطداع عمدى او الزبدائن مدن لاصدة مجموعدة عمدى التركيدز تتطمدلىدذه السدتراتيجية 

 .سوق ج رافي عمى او المنتجات لمجموعة سوقي

 لمدق إلدى تسدعى سدتراتيجيةال ىدذهوبنداف عمدى كدل مدا سدبق يدر  البداحثون ان 

 لاصدة حاجدات اعإشدب لدثل مدن السدوق فدي اف دل موقدع إلدى والوصدول تنافسي تفوق

 او محددود ج رافدي سدوق عمدى التركيدز بواسدطة او الزبدائن مدن معيندة لمجموعدة

 . لممنتج معينة استلدامات
 

 إستراتيجـية اإلبـداع -1-2-4
 ،العديدددد مدددن البددداحثين عمدددى مدددر العصدددور بدددال البدددداع إسدددتراتيجية تلقدددد شددد م      

صصدين وايدر المتلصصدين وصار استلدام كممدة البدداع شدائعا مدن قبدل كافدة المتل
مددع ان اكثددرىم ال يممددك تفسدديرا وا ددحا لمعنددى البددداع، واول مددن اىددتم بمفيددوم البددداع 

   Josepheو مددددددا يتعمدددددددق بدددددددو ىدددددددو االقتصدددددددادظ اممريكدددددددي النمسددددددداوظ امصدددددددل
Schumpter  الددذظ اصدددر كتابددو« The theory of development »  عددام

2228. 

، فالبددددداع عنددددد تندددداول جوانددددل الددددر  ل بددددداعواسددددتمرت الدراسددددات المتعاقبددددة فددددي   
 وحشدد الفرصدة تمييدز عمدى القددرة وأندب يدرون 27 ):8222حميندي،(اليابدانيون حسدل 

بدأن البدداع عمدى اندو  5) :8222السدويطي، (، فدي حدين  تشديربيدا لثمسداك المدوارد
نددة توظيدد  امثددل لمقدددرات العقميددة والفكريددة التددي تتميددز بددأكبر قدددر مددن الطثقددة والمرو 

وامصددالة والحساسددية لممشددكثت والقدددرة عمددى تحميميددا بمددا يدد دظ إلددى تكددوين ترابطددات 
الطويدددل (واكتشددا  افكددار او اسددداليل عمددل جديددددة دالددل المنظمددات الداريدددة، ويبددرز 

سماعيل، بأندو العمميدة التدي يقصدد بيدا اسدتحداث عناصدر مفيوم البداع  )2: 8222وا 
 ددل امسدداليل لمقيددام بانجدداز العمددل المطمددول، جديدددة او تقددديم معالجددات، وتحديددد اف

مفيددة فكدرة جديددة لمق قيمة او إنتاج ان البداع ىو  )22: 8222الحسنية،(بينما ير  
ات، يدوالعمموالجدرافات سواف كانت تتعمدق بإنتداج سدمعة او لدمدة، او تتعمدق بالوسدائل 

قبددل افدراد يعممددون  التنظيميدة، وذلددك مدنالسياسدات والبددرامج و او تتعمدق بالسددتراتيجيات 
 معا في نظام اجتماعي معقد.
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كمددا انددو قددد قددام العديددد مددن الكتددال بتعريدد  مصددطم  البددداع وورد فددي تعدداريفيم لمددط 
والمصددددددددددددددددطمحات املددددددددددددددددر   Innovationكبيددددددددددددددددر بددددددددددددددددين مصددددددددددددددددطم  البددددددددددددددددداع 

فعندي فريدق مدن البداحثين بدالتمييز بدين  ، Creativiteواللمدق  Inventionكاالبتكدار
ت اع واالبتكار من لثل مدا طرحدوه مدن افكدار ووجيدات نظدر فقدد اشدار مصطم  البد

عممية جمدل االبتكدارات نحدو االسدتلدام العممدي  ان البداع ىو )83: 8222بمبولة، (
مقابددل كددون االبتكددار عمميددة جمددل تكنولوجيددا جديدددة لموجددود او الشددارة إلددى تكنولوجيددا 

البتكدددار يتعمدددق بتوليدددد امفكدددار امدددا ان ا، وعميدددو نسدددتنتج جديددددة تندددتج مدددن تمدددك العمميدددة
البددداع فيددو يسددتوجل التطبيددق العممددي لثبتكددار، كمددا ان ىندداك العديددد مددن االبتكددارات 
التي لم تعر  ابدا التحدول إلدى إبدداع وىدذا راجدع لكونيدا ايدر نافعدة او ال تتطدابق مدع 

 )2: 8222بوصدافي ومريدزق،(بينما ميز كل مدن  الحاجات الحقيقية لمزبائن الحاليين.
بين االبتكار الدذظ يعتبدر تددفق لمجموعدة مدن التصداميم و القطدع الجديددة او قدد تكدون 
صددديرورة عمدددل جديددددة، وبدددين البدددداع بحيدددث عنددددما يتحدددول ىدددذا االبتكدددار إلدددى صدددفقة 

 Laامدددا اللمدددق  تجاريدددة و يألدددذ قيمدددة اقتصدددادية عنددددىا فقدددط يتحدددول إلدددى إبدددداع،

Creation  2009:6حسل) (Oukil,  لدام البراعة والليال لتوليد مددلل او استىو
والشديف امصديل ىندا ىدو الشديف الجديدد  ،طريقة جديدة اير مألوفة تتصد  بامصدالة

، او اتلددددم او والبدددداع  تحويدددل امفكدددار إلدددى منتجدددات ،الدددذظ ال مثيدددل لدددو مدددن قبدددل
 .طرائق ليا منفعة وقابمة لثستعمال

فددي حددين  étincelleىددو الشددعمة  بتكدداراال وتأسيسددا عمددى مددا سددبق يددر  البدداحثون ان   
، حيث امولدى تدتم فدي لحظدة والثانيدة mélange gazeuxالبداع ىو اللميط ال ازظ 

كمدددا اندددو ال داعدددي لمبحددث عدددن اظ منيمدددا امىدددم او ليدددا امولويدددة،  ،تتحقددق مدددع الوقدددت
    .حيث ال تتم إحداىما بدون املر 

 
 أنواع األ مـال الريـادية– 1-3   
 المبدادرات و الرياديدة امعمدال 13) :8222نجدار والعمدي،ال(يصدن    

 ثثثة محاور رئيسية: في ريادية و إبداعية اعماال تصن  التي الفردية
 .ةتبح إبتكارية اعمال   -
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 .متوفرة تكنولوجيا و معمومات و افكار من مطورة إبتكارية اعمال  -
 إبتكارية. معمال الممكية  -
 
 رية البحتةاأل مـال اإلبتكا -1-3-1

 إلى الجديدة الفكرة بنقل الريادظ و (The First Mover) المبادر امول يقوم
 في اممثمة من بين و، امعمال عالم في جديدا نشاطا يبني و جديد منتج

 "كذلك و كومبيوتر ابل شركة م سس جاب" "ستيفن بو ما قام المجال ىذا
 .Microsoftم سس شركة  غيتس" بل
 

  مطورة إبتكارية أ مـال -1-3-2
 و افكدار عمدى بنداف رياديدة اعمدال بتأسديس الريدادظ و المبدادر يقدوم
 المطورة التكنولوجيا بتوظي  المبادر يقوم حيث، تكنولوجيا متوفرة و معمومات

 برندامج فمدثث .ملتمفدة الدر  مجداالت اعمدال و فدي تلصصدية مادراض

 فدي الف دائية لوجيداتمدن التكنو  لمعديدد تطبيقدا شيد اممريكي الف اف ابحاث

 فدي المجداالت بعدد عدن االستشدعار تقنيدات كاسدتلدام اللدميدة المجداالت

 .المدنية
 

 إبتكارية أل مال الممكيـة -1-3-3
 ان حيدث الريدادة اندواع اقدل الو دع ىدذاان 11 ) :8222،زايدد( يعتبدر

 االبتكدار و ل بدداع او يمتمك عمدث فالحاجدة م سسة يشترظ المبادر الشلص

 يقتنص الفرص. و المالية الملاطر يتحمل سو  لكنو الو ع ىذا في اقل
 
 

 .إطـار نظري لمتنمية المستدامة2

يشدكل مو ددوع التنميدة المسددتدامة بملتمدد  مفاىيمدو اىميددة بدارزة عمددى الصددعيد   
الدددددولي، ولاصددددة فددددي ا ونددددة امليددددرة حيددددث لددددوحظ تنددددامي اىتمددددام كافددددة المجتمعددددات 

  الكددوارث بالنسددبة ل نسددان ال يقتصددر عمددى الكددوارث اصددب  تعريدد إذالبشددرية بالبيئددة 
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نمدددا يت دددمن مفيومدددا شددددموليا  الطبيعيدددة المتمثمدددة فدددي الدددزالزل والبدددراكين وامعاصدددير وا 
جديددددا يعدددر  بدددالكوارث البيئيدددة فاالحتبددداس الحدددرارظ، والتددددىور البيئدددي، وتزايدددد النمدددو 

ر ومددا إلددى ذلددك مددن السددكاني والفقددر، وفقدددان التنددوع البيولددوجي واتسدداع نطدداق التصددح
مشاكل بيئية كميا عوامل ادت إلى  ت ير النظرة العامة واالعترا  بأن المشاكل البيئدة 
ال تنفصدددل عدددن مشددداكل الرفاىيدددة البشدددرية وال عدددن عمميدددة التنميدددة االقتصدددادية بصدددورة 
عامددة، إذ إن ىددذه العثقددة المتبادلددة بددين البيئددة والتنميددة دفعددت العديددد مددن المجتمعددات 

 دة النظر في جميع انماط التنمية التي ال تنسجم مع التوازنات البيئية.إلى إعا
 
 

 مفهوم التنمية المستدامة -1- 2
تزلددددر ادبيددددات اقتصدددداديات البيئددددة والمددددوارد الطبيعيددددة بالعديددددد مددددن المفدددداىيم المرتبطددددة 

حدددل تحوليدددة ادت إلدددى توسددديع نطاقدددو اىدددذا المفيدددوم بمر  بالتنميدددة المسدددتدامة ، فقدددد مدددر
حددثل راس ليت ددمن  فددي الوقددت الحا ددر مسددائل متعددددة مثددل حمايددة وصدديانة البيئددة وا 

 بددددددال مدددددن راس المدددددال الصدددددناعي (Natural Capital)المدددددال الطبيعدددددي 

(Industrial Capital)   وتحقيق العدالدة بدين امجيدال والمروندة فدي النظدام البيئدي
رظ وحمايددة المجتمددع  والتنددوع الحيدداتي والنمددو السددكاني واالسددتثمار فددي راس المددال البشدد

(Shaw &et al. ,2000:4)  وقد وردت العديد من التعاري  لمتنمية المسدتدامة، إذ ،
عرفت بأنيا الزيادة المتحققدة فدي النداتج القدومي الجمدالي لكدل فدرد بشدرط ان ال تكدون 
ليدددذه الزيدددادة ايدددة ءثدددار عكسدددية عمدددى الطبيعدددة والمجتمدددع كمشددداكل التمدددوث واليددددر فدددي 

 Pearce &et) (Winograd,1995: 5 )وارد الطبيعيددددة اسددددت ثل المدددد

al.,1989:45) دارة المددددوارد الطبيعيدددددة ل دددددمان الطاقدددددة ، كمددددا عرفدددددت بأنيدددددا تنميدددددة وا 
النتاجية وتحسينيا عمى اممد البعيد والمسدتندة عمدى قاعددة المدوارد الطبيعيدة وتحسدين 

مدددوارد البديمدددة مدددع توزيدددع الثدددروات وتحقيدددق الرفاىيدددة المسدددتمدة مدددن انظمدددة اسدددت ثل ال
 .  Schultink,1992:205مقبولة  )تأثيرات بيئية 

وعرفتيدددا منظمدددة التعددداون والتنميدددة االقتصدددادظ بأنيدددا تمدددك التنميدددة التدددي تكدددون طويمدددة 
امجدددل والتدددي تددد دظ إلدددى تعظددديم الرفاىيدددة لمجيدددل الحدددالي دون ان تددد دظ إلدددى تلفددديض 

إزالدة تمدك ا ثدار السدمبية التدي  مستو  تمك الرفاىية في المستقبل ولتحقيق ذلدك يتطمدل
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تكون مس ولة عن اسدتنفاذ المدوارد الطبيعيدة والتددىور البيئدي كمدا يتطمدل اي دا حمايدة 
السمع واللدمات العامدة التدي تكدون  درورية لتحقيدق النمدو االقتصدادظ فدي ظدل نظدام 

 .(OECD,2001:2)بيئي سميم وصحي ومجتمع متماسك 
م المتحددددة بأنيدددا التنميدددة التدددي تحتدددرم البيئدددة وتعتبدددر كمدددا عرفتيدددا المجندددة العالميدددة لألمددد

مثئمددة تكنولوجيددا وصددالحة اقتصدداديا ومقبولددة اجتماعيددا وتيددد  إلددى تمبيددة احتياجددات 
الجيل الحالي دون الت حية او ال رار بقددرة امجيدال القادمدة عمدى تمبيدة احتياجاتيدا 

(Moris, 2002:8  .  

بأنيدددا عمميددة البحدددث والتنفيددذ للطدددط جذريدددة امة وعميددو يعدددر  الباحثددان التنميدددة المسددتد
تمكدددن المجتمدددع مدددن النجددداح، وىدددى عمميدددة متشدددعبة الجواندددل تت دددمن البيئدددة الطبيعيدددة 
والنظدددام القتصددداد  والحيددداة االجتماعيدددة ولنجاحيدددا البدددد مدددن تظدددافر كدددل الجيدددود فدددي 

 كافة التلصصات لموصول إلى االستدامة والمحافظة عمى عالمنا.
أن وجددود اكثدددر مددن تعريددد  لمتنميددة المسدددتدامة ال سددبق يدددر  الباحثددان بدددبندداف عمددى مدددا 

نمددا يعكددس الددتث  امبعداد التددي ينظددر مددن لثليددا لمتنميددة  يعكدس الددتث  المفدداىيم وا 
المستدامة والمتمثمة بالبعد االجتماعي واالقتصادظ والبيئي والتي سيتم التطرق ليدا فدي 

 العنصر الثحق.
 
 

 مستدامةأبعاد التنمية ال -2- 2
نمدددا  التنميدددة المسدددتدامة ىدددي التنميدددة التدددي ال تركدددز عمدددى الجاندددل البيئدددي فقدددط وا 
تشدددمل جواندددل الدددر  اقتصدددادية واجتماعيدددة فيدددذه الجواندددل تكدددون مترابطدددة ومتفاعمدددة 
ومتدالمددددة وتكمددددل بع دددديا الددددبعض فيددددذه امبعدددداد اشددددبو بالجددددذور التددددي ت ددددذظ التنميددددة 

ض جميددع ىددذه امبعدداد مددع التركيددز عمددى المسددتدامة وتسدداعد عمددى تحقيقددو، وسدديتم عددر 
 البعد البيئي كامتي:

 

 البعد االقتصادي لمتنمية -2-1- 2
البعددد االقتصددادظ لمتنميددة يتعمددق بمحاولددة إيقددا     ان  2:  8228يددر  )اديددل،

تبديد الموارد الطبيعية عن طريق إجراف تلفي ات متواصدمة فدي مسدتويات االسدتيثك 
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حددداثالمبددددة لمطاقددة والمددوارد ا ت ييددر  لطبيعيددة وذلددك عبددر تحسددين مسددتو  الكفددافة وا 
جددذرظ فددي اسددمول الحيدداة وانمدداط االسددتيثك التددي تيدددد التنددوع البيولددوجي، فددي حددين 

يتمحدور  المسدتدامة لمتنميدة االقتصدادظ البعدد نأ 9):8222حرفدوش وءلدرون،( يبدين
 التيدار مسدألة حيطدر  إذ البيئدة، عمدى لثقتصداد والمسدتقبمية الراىندة االنعكاسدات حدول

 . الطبيعية الموارد توظي  مجال في الصناعية التقنيات وتحسين وتمويل
 

 البعد االجتما ي لمتنمية -2-2 -2

الفكرة الجوىرية لمتنمية المستدامة حسدل ىدذا البعدد تتمثدل فدي التركيدز عمدى سدد 
حاجددات ومتطمبددات الجيددل الحددالي لي ددمن اي ددا حاجددات امجيددال القادمددة اظ تددامين 

لحياة الرايدة والمرفية لكل افراد الجيل الحالي وافراد امجيال المستقبمية، ويدتم تحقيدق ا
ذلدك مددن لددثل التوزيددع العددادل لمثددروات وتقدديم الدددعم لممجتمددع المدددني ومكافحددة الفقددر 
عددددن طريددددق تددددوفير فددددرص العمددددل والتوظيدددد  لكددددل افددددراد المجتمددددع وتددددوفير مسددددتمزمات 

  . www.eeagrants.org)ال مان االجتماعي لمكل 
 

 البعد البيئي لمتنمية -2-3 -2
يتمثددددل فددددي قدددددرة  البعددددد البيئددددي لمتنميددددة ان    Dodds&venables,2005:7-8)يددددر  

كوكل امرض عمى تحمل العنصر البشرظ من لثل اسدتيعال النفايدات والشدعاعات 
و فددي المقابددل كددل مددا يحتاجددو مددن مصددادر المددوارد التددي يلمفيددا النسددان، لكددي يقدددم لدد

ن فكدددرة االسدددتدامة البيئيدددة تقدددوم عمدددى تدددرك امرض فدددي  الطبيعيدددة ومصدددادر الطاقدددة، وا 
حالة جيدة لألجيال القادمة اف ل مما كانت، فإذا احتفظ النسان بنشداطو وادافه دون 

 ) اط مسدتدام طبيعيداالبيئة الطبيعية يكون ىدذا النشد استنزا  المواد الطبيعية او إىدار

www. Sustainability .com)   
وتكامميدددا نظدددرا الدددى  امبعدددادولنجددداح عمميدددة التنميدددة المسدددتدامة البدددد مدددن ارتبددداط ىدددذه 

جددددددراف التحسددددددينات  االرتبدددددداط الوثيددددددق بددددددين البيئددددددة واالقتصدددددداد واممددددددن الجتمدددددداعى وا 
ى المكونددات االقتصددادية ورفددع مسددتو  الحيدداة االجتماعيددة بمددا يتناسددل مددع الحفدداظ عمدد

 (2)امساسددية الطبيعيددة لمحيدداة والتددي تعتبددر مددن العمميددات طويمددة اممددد، والشددكل رقددم 
 يو   العثقة الرتباطية بين امبعاد الثثثة لمتنمية المستدامة.

http://www.eeagrants.org/
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  األبعاد الثالثة لمتنمية المستدامة2الوكل رقم )

www. arch.hku.hk/research/ BEER/sustain .com By .Sam C M 

Hui. 2002   

 
 .إطـار نظري لمريادة المستدامـة3
نشيد منذ مدة ال بأس بيا تحوال مدىشدا فدي منظمدات امعمدال وذلدك بسدبل اتسداع    

رقعددة الزبددائن المتطمبددين، وثمددة عوامددل تدددعو منظمددات امعمددال إلددى الحفدداظ والبحددث 
  T.Q.Mدة  )عن اساليل جديددة لتحقيدق الريدادة، قبدل عقددين كاندت ميدزة )إدارة الجدو 

تتسددددديد الموقددددد ، حينيدددددا سدددددعت المنظمدددددات إلدددددى تحسدددددين جدددددودة منتجاتيدددددا وعممياتيدددددا 
التشدد يمية الدالميددة، عمددى ان ىددذه الجيددود عددززت فقددط التوجيددات الدالميددة لممنظمددات، 

 Customer Satisfaction  او )CSMومندذ فتدرة ليسدت بالبعيددة بدات مصدطم  )

Measurementتطمبدددات الريدددادة لممنظمدددة، ثدددم بدددرز   و قيددداس ر دددا الزبدددون، مدددن م
 Green)العامددددل البيئددددي ليتصدددددر حاليددددا قائمددددة الرياديددددة وبددددات الزبددددائن الل ددددر 

Customers)  مفتددددداح نجددددداح المنظمدددددات وديمومتيدددددا واصدددددبحوا يشدددددكمون النسدددددبة ىدددددم
 ال البة في اسواق كثيرة من الدول الصناعية الكبر .

 
 
 )األنظف(اإلنتـاج األخضـر  -1 -3
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  والددذظ Cleanest Productلنتدداج امل ددر وىددو النتدداج امنظدد  )يقصددد با    
طرحددددو وتبندددداه برنددددامج اممددددم المتحدددددة كأحددددد الوسددددائل الفاعمددددة لثسددددتجابة لثتجاىددددات 
المطالبدددددة بلفدددددض مسدددددتو  التمدددددوث البيئدددددي والنفايدددددات الصدددددناعية المدددددذين اصدددددبحا مدددددن 

ار سدمبية عمدى الحيداة.  المشاكل والتيديدات التي يواجييدا كوكدل امرض لمدا لدو مدن ءثد
فالنتدداج امل ددر يعنددي االسددتجابة وبالوسددائل الملتمفددة لمتطمبددات البيئددة النظيفددة عنددد 

  223-228، 8222القيام بإنتاج المنتجدات الملتمفدة، فدي ىدذا الصددد يعدر  )نجدم، 
النتددداج امل دددر عمدددى اندددو االسدددتلدام المتواصدددل لممددددلثت والعمميدددات والملرجدددات 

لبدددف لموقايددة مددن التمددوث مددع لفددض النفايددات وتدددني الملدداطر البيئيددة المصددممة منددذ ا
 عمى البيئة وصحة النسان .

 
 وي ي  بأن النتاج امل ر ثثثة جوانل اساسية:

 

اسدددتلدام مدددواد اوليدددة مكممدددة ومتجدددددة   ويقصدددد بيدددا : Inputsالمــــدخالت ) -3-1-1
 مبية عمى البيئة.واستبعاد المواد الكيماوية والسمية ذات التأثيرات الس

 

وىدددددذا يتعمدددددق باسدددددتلدام التكنولوجيدددددا النظيفدددددة فدددددي  : Processالعمميــــــات ) -3-1-2
العمميات كأساس لمددلل الوقايدة مدن التمدوث، إن ىدذه التكنولوجيدا تسداعد عمدى تحقيدق 
اسس النتائج او المنتجدات التدي تحققيدا التكنولوجيدا التقميديدة مدع إزالدة او تلفديض مدن 

ة عمدددى البيئدددة، ي دددا  بدددأن ىدددذه التكنولوجيدددا النظيفدددة ذات ملرجدددات او ا ثدددار السدددمبي
منتجددات ذات كفددافة اعمددى واف ددل بيئيددا، ممددا يدد دظ إلددى لفددض االنبعاثددات والنفايددات 

 ال ارة لمبيئة الناتجة عن النتاج.
 

يقصددد بيددا المنتجدددات الوديددة بيئيددا، اظ المنتجدددات   :Outputالمخرجـــات ) -3-1-3
ثير القميدددل او المعددددوم عمدددى البيئدددة وان المنتجدددات الل دددراف تكدددون الل دددراف ذات التدددأ

قابمة لعادة التدوير واالستلدام وىي منتجدات ال تسدبل  دررا بيئيدا ونفايدات اقدل ممدا 
يدددد دظ إلددددى تلفدددديض مسددددتو  التمددددوث البيئددددي والددددذظ يعكددددس عمددددى المجتمددددع وصددددحة 

 النسان.
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ر يكون اقل  ررا وتكمفة بيئيدة تأسيسا عمى ما سبق ير  الباحثون ان النتاج امل 
واكثددر اسددتلداما لممددواد والطاقددة المتجددددة واقددل اسددتلداما  لممددواد النا ددبة وتكددون اكثددر 
عددادة االسددتعمال والتكييدد  والتصددنيع والتصددمي ، وتكددون اقددل  تحقيقددا لعددادة التدددوير وا 

 استلدما لممواد اللطرة.
 

 التسويـق األخضـر -2- 3
ركدز عمددى الوقايدة البيئيدة لبددرامج التسدويق امل ددر اسدتجابت الشدركات التددي ت 

او التسددويق البيئددي والددذظ يعددر  بأنددو تطددوير منتجددات اكثددر امنددا بيئيددا، وت ميدد  يعدداد 
دورانو ومراقبات تموث اف ل وعمميات اكثر كفافة من استيثكيا لمطاقدة، بدذلك تكدون 

سددويقي امل ددر ل ددراف اظ )صددديقة لمبيئددة ، وعميددو يمكددن تقسدديم عناصددر المددزيج الت
 إلى: 12 ):8222الصميدعي و العسكرظ،(حسل كل من 

مددن اجددل تو ددي  التثفددات النتدداج التقميدددظ عددن النتدداج امل ددر فإننددا نعددرض 
 الشكل ا تي:

 
 اإلنتــاج التقميـدي

 
 المـخرجات        العـمميات              المـدخالت

 
 

 
 ميات أكبر من االنبعاثآثـار اإلنتاج: مواد وطاقة أكثر وك     

 
 
 

 اإلنتــاج األخضـر
 

 العمميـات          المخرجـات             المـدخالت
 

 نطاق
 اإلنتاج
 
 

نطاق 
 البيئة
 
 
 

 نطاق 
 اإلنتاج                                

 
 

نطاق  
 البيئة
 



 3102مجلة ديالى /                         العدد الثامن والخمسون                   
 

 
 322 

 
 
 

 مطالب اإلنتاج األخضر: مواد وطاقة اقل ونفايات اقل مع إ ادة التدوير     
 
  

 
 

 الفرق بين اإلنتاج التقميدي واإلنتاج األخضر (3)الوكل رقم 
 . 181، صفحة  2118المصدر: نجم  بود نجم ، 
 

 المستـهمك األخضـر -3-2-1
فيددو الددذظ يددتمكن مددن جعددل  م  المسددتيمك ىددو محددور النشدداط التسددويقي ومددن ث دد 

المنظمة في و ع اف ل، وىو قوة ال يستيان بيا في توجيو اعمال المنظمة فدي ظدل 
حاجاتددو وتحقيددق ر دداه، السددباق المحتدددم لمنظمددات امعمددال فددي م ددمار االسددتجابة ل

وبعد تنامي الوعي بالبيئة، اصب  المستيمك امل ر ىدو صداحل قدرار الشدراف عنددما 
يتجنددل المنتجددات ال ددارة وايددر الوديددة بيئيددا، وال ريددل ان المسددتيمك المعنددي بسددثمة 

عمددى منظمددات امعمددال، ولقددد اكدددت الدراسددات ان  الالبيئددة يشددكل  دد طا مدد ثرا وفعددا
باتوا النسبة امكبر في اسدواق العديدد مدن الددول ويشدكمون مدا بدين  المستيمكين الل ر

 من مجموع المستيمكين. % 22 – 82)
 
 
 التسعيـر األخضـر -3-2-2

يتحددددد التسدددعير امل دددر  دددمن سياسدددة المنظمدددة التدددي تألدددذ فدددي الحسدددبان  
االعتبارات البيئية، وفي ىذا الشكل من التسدعير تفدرض عدثوة سدعرية عمدى المندتج او 
اللدمدددة عمدددى الزبدددائن مقابدددل مراعددداة المطالدددل البيئيدددة فدددي اسدددتلراج المدددواد وتصدددنيعيا 

 وت ميفيا وعر يا ونقميا وطرق تدويرىا.

مواد وطاقة اقل مواد متجددة 
 ومدورة تصميم اخضر

تحسين العممية تكنولوجيا 
 الوقاية

منتجات مدورة وانبعاثات ونفايات 
 اقل
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 التوزيـع األخضـر -3-2-3

يراعددي التوزيددع امل ددر اعتبددارات البيئددة فددي تحريددك السددمع والحددد مددن اسددتيثك       
 حد من ظاىرة الد ف الحرارظ.الطاقة ومن االنبعاثات السامة مما يساىم في ال

 

 اإل ـالن األخضـر -3-2-4
العدثن التقميدددظ ىددو المددتيم امول بتشددجيع المزيددد مددن االسددتيثك وبددا تي لمددق      

المزيد من التموث، ينب ي ان يكون العثن من اجل منتجات صدديقة لمبيئدة اظ بددون 
 تأثيرات بيئية سمبية.

ن التسدددويق امل دددر يسددداىم فدددي تددددفق المفددداىيم بندددافا عمدددى مدددا سدددبق يدددر  البددداحثون ا
الل دددراف إلدددى الزبدددائن والمجتمدددع بمدددا يلددددم عمميدددة النوعيدددة والفيدددم لمتطمبدددات الحدددافظ 

 البيئة وسثمتيا من ال رار سواف النتاجية، االستيثكية والسموكية.
 

 كنظام لمريادة البيئية ISO 14000معايير  -3- 3
 EMSالقبددددول لنظددددام الدارة البيئيددددة  معيددددار دولددددي واسددددع ISO14000يعتبددددر

عامث ومتطمبدا لممنظمدة التدي   27)من ) 2: 8222حسين،(يتكون ىذا النظام حسل 
 تب ي الحصول عمى ىذه الشيادة وىي:

يجدددل ان تطددددور الم سسدددة لوثيقددددة تعيدددددىا نحدددو البيئددددة ويجددددل  السياســــة البيئيــــة: .1
 استلدام ىذه السياسة كإطار لمتلطيط والفعل.

يجدل ان تحددد الم سسدة المسداىمات البيئيدة لمنتجاتيدا، انشدطتيا  البيئيـة:المفاويم  .2
 ولدماتيا. وتحديد تمك المساىمات التي ليا ءثار معنوية عمى البيئة.

الم سسدة عمييدا ان تحددد وت دمن تنفيدذ  المتطمبات القانونيـة والمتطمبـات األخـرى: .3
 م سسة.القوانين والجرافات والمتطمبات املر  التي تتحمميا ال

عمى الم سسة ان تو   امىدا  البيئيدة التدي تتعيدد بيدا، وان  األوداف والغايات: .4
تجعددددل ىددددذه امىدددددا ، والسياسددددات والددددر   البيئيددددة مفيومددددو ووا ددددحة لددددذوظ العثقددددة 

 بالم سسة.
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وىدددددي لطدددددة تنفيذيددددة لموصدددددول إلدددددى امىددددددا  وال ايدددددات  برنـــــامج اإلدارة البيئيـــــة: .5
 المحددة.

عمددى الم سسددة صدديااة القواعددد وتحديددد المسدد وليات وتددوفير  الهيكــل والمســؤولية: .6
 الموارد.

التأكد من إكمال برامج تدريل العاممين وانيدم قدادرين  التدريب و اإلطالع والكفاءة: .7
 عمى تحمل كامل مس ولياتيم البيئية.

عمى الم سسة إيجاد ىيكل لعمميدات االتصدال الدالميدة واللارجيدة فيمدا  االتصاالت: .8
 ام الدارة البيئية.يتعمق بنظ

: العمدددل عمددى إدامددة المعمومددات والبيانددات حددول نظدددام توثيــق نظــام اإلدارة البيئيــة .9
 الدارة البيئية في الم سسة مع الوثائق اللاصة بذلك.

جرافات النظام املر . وثائق الرقابة: .11   مان إدارة فعالة لوثائق وا 

يدددا وتتدددولى إدارة : عمدددى الم سسدددة ان تعدددين وتحددددد لططالســـيطرة العممياتيـــ  .11
 عممياتيا وانشطتيا بشكل متناسق مع سياساتيا واىدافيا وااياتيا.

ـــة واالســـتجابة لهـــا: .12 عمدددى الم سسدددة تحديدددد الحددداالت  التهيـــؤ لمحـــاالت الطارئ
 الطارئة التي يحتمل حدوثيا وعمييا وتطوير إجرافاتيا لثستجابة ليا ومنع حدوثيا.

امنشدطة امساسدية وامداف الجمدالي عمدى الم سسدة مراقبدة المراقبة والقيـاس:  .13
 لتمك امنشطة.

حدددد وصددح  المشدداكل  . إجــراءات المنــع والتصــحير واإلجــراءات غيــر الثابتــة:14
 وامنع حصوليا مرة الر .

حدددافظ عمدددى إجدددرافات تسدددجيل مناسدددبة لفعاليدددات وانشدددطة واداف نظدددام  . التســـجيل:15
 الدارة البيئية في الم سسة.

يعمددل حسددل  EMSتأكددد دوريددا بددأن نظددام الدارة البيئيددة  :EMS. تــدقيق نظــام 16
 ماىو مطمول.

بعدين ثاقبدة وفاحصدة  EMSراجدع دوريدا نظدام الدارة البيئيدة  . المراجعة اإلدارية:17
 من اجل  مان التطوير المستمر.
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 المحور الثالث :الجـانب العـممي لمدراسـة
 تحميل البيانات المتعمقة بعينة الدراسة -1
 ائج المتعمقة بوصف خصائص  ينة الدراسةالنت -1-1

تقدوم ىددذه الدراسددة عمددى عدددد مددن المت يددرات الديموارافيددة المتعمقددة باللصددائص 
الوظيفيدددة والشلصدددية مفدددراد عيندددة الدراسدددة والمتمثمدددة فدددي )الجدددنس، العمدددر، المسدددتو  
التعميمددي، الوظيفددة، مدددة العمددل بالم سسددة ، وفددي  ددوف ىددذه المت يددرات يمكددن وصددفة 

 .ا تيالدراسة عمى النحو  عينة
 وفق متغير الجنس مى توزيع  ينة الدراسة  - أ

 
  1الجدول رقم )

 توزيع  ينة الدراسة وفق متغير الجنس 

 النسبـة % العـدد الفـئة العــامل         
 52.22 822 ذكر النوع االجتما ي

 22.22 222 انثى

  
و بنسدبة  ا    فدرد822ندة قدد بمد  )  ان توزيع الدذكور فدي العي2)يت   من الجدول رقم 

% من مجموع المبحوثين، وىذا يعني ان ما يزيدد عمدى نصد  مدن افدراد عيندة 52.22
 %22.22  عاممدة وبنسدبة 222الدراسة ىم مدن الدذكور، عممدا ان عددد النداث كدان )

مدددن المجمدددوع الكمدددي لمعيندددة المبحوثدددة، ويعدددز  ذلدددك إلدددى ان المدددراة تف دددل العمدددل فدددي 
 الصحة والتعميم.مجاالت الر  ك

 وفق متغير العمر مى توزيع  ينة الدراسة  - ل
 

  2الجدول رقم )
 توزيع  ينة الدراسة وفق متغير العمر 

 النسبدة % العددد الفدئة العددامل         
 7.32  82 سنة 85اقل من      

 22.23 28 سنة 32اقل من -سنة 85
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 العمددر

 83.57 23 سنة 35اقل من -سنة 32
 23.22 258 سنة 22اقل من -سنة 35

 23.27 22 سنة فأكثر 22من    
  

  مددن افددراد الدراسددة والددذين يمثمددون مددا نسددبتو 258)  ان 8يت دد  مددن الجدددول  رقددم )
 22سددنة إلددى اقددل مددن  35% مددن إجمددالي عينددة الدراسددة تتددراوح اعمددارىم مددن 23.22

  مددنيم يمثمددون مددا نسددبتو 23ن )سددنة وىددم الفئددة امكبددر فددي عينددة الدراسددة، فددي حددين ا
سدنة إلدى اقدل مدن  32% من إجمدالي العيندة المبحوثدة قدد كاندت اعمدارىم مدن 83.57

سدنة  85من عيندة الدراسدة تتدراوح اعمدارىم بدين  ا    فرد28سنة، بينما يثحظ ان ) 35
 ا  فدرد  22)سدنة  22سدنة، ويبمد  عددد امفدراد الدذين تزيدد اعمدارىم عدن  32و اقل مدن 

مددن إجمددالي العينددة المبحوثددة، فددي حددين شددكمت فئددة امفددراد امقددل مددن  23.27بنسددبة 
 %.7.32بما نسبتو  ا    فرد82سنة ادنى فئة والتي كان عددىا ) 85
 
 
 
 
 
 
 توزيع  ينة الدراسة وفق متغير المؤول العممي - ت

 
  3الجدول رقم)

 توزيع  ينة الدراسة وفق متغير المؤول العممي
 النسبـة % العـدد الفـئة العــامل         

      
 المؤول العممي

 5.22 22 تقني سامي
 22.25 222 ثانوظ
 25.25 222 ليسانس

 2.32 33 شيادة عميا
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 %25.25مددن افددراد الدراسددة يمثمددون مددا نسددبتو   222)  ان 3تبددين مددن الجدددول رقددم )
راد مددن إجمددالي عينددة الدراسددة مدد ىميم العممددي ليسددانس وىددم اعمددى نسددبة مددن مجمددوع افدد

  222العينددة المبحوثددة، تثىددا امفددراد الددذين يحممددون الم ىددل الثددانوظ والبددال  عددددىم )
% مددن حممددة 2.32مددنيم يمثمددون مددا نسددبتو  ا    فددرد33%، بينمددا )22.25بنسددبة  ا  فددرد

ىدددم ممدددن لددددييم م ىدددل تقندددي سدددامي بنسدددبة  ا    فدددرد22الشددديادات العميدددا، واليدددرا فدددإن )
5.22.% 

 

 فق متغير الوظيفةتوزيع  ينة الدراسة و  - ث

  4الجدول رقم )
 توزيع  ينة الدراسة وفق متغير الوظيفة

 النسبـة % العـدد الفـئة العــامل         
       

 المسمى الوظيفي
 22.22 52 مدير دائرة
 88.22 72 مساعد مدير
 82.22 28 رئيس قسم
 35.88 282 موظ 

  
مدن % 35.88راسة يمثمون ما نسدبتو من افراد الد  282)ان   2)يت   من الجدول 

إجمالي عينة الدراسة ىم من فئدة المدوظفين وىدي الفئدة امعمدى مدن افدراد الدراسدة، فدي 
مددن إجمددالي عينددة الدراسددة يشدد مون  %82.22مددنيم يمثمددون مددا نسددبتو   28)حددين ان 

ىددددم مددددن فئددددة مسدددداعد مدددددير ويمثمددددون نسددددبة  ا  فددددرد  72)منصددددل رئدددديس قسددددم، مقابددددل 
من عينة الدراسة يمثمدون  ا    فرد52مالي عينة الدراسة، واليرا فإن )% من إج88.22

ىدم مدن فئدة مددير دائدرة، وىدذا امدر منطقدي كدون ىدذه الفئدة ت دم  %22.22ما نسدبتو 
عددا قميث ومحدودا مدن امفدراد، بلدث  المسدتويات الداريدة املدر  كمداىو معدرو  

 في الواقع الدارظ.
 
 

 غير مدة العمل:توزيع  ينة الدراسة وفق مت - ج
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  5الجدول رقم )
 وفق متغير مدة العمل مى توزيع  ينة الدراسة  

 النسبـة % العـدد الفـئة العــامل         

 مدة العـمل

 2.85 88 سنوات 5اقل من 
 88.78 22 سنوات 22اقل من -سنوات 5
 82.73 73 سنوات25اقل من -سنوات 22

  52.32    277 فأكثر سنة   25

مددددن المبحددددوثين تزيدددد مدددددة عمميددددم بالشددددركة   277  ان )5مددددن الجدددددول رقدددم ) يت ددد 
اظ مدا يزيدد عدن نصد  العددد الجمدالي % 52.32سدنة وىدذا مدا يمثدل نسدبة  25عمى

مدن % 88.78من افراد الدراسة يمثمون ما نسبتو   22)لمعينة المبحوثة، في حين ان 
 22سدددنوات إلدددى اقدددل مدددن 5إجمدددالي افدددراد الدراسدددة تتدددراوح مددددة عمميدددم بالشدددركة مدددن 

سددنوات إلددى اقددل  22سددنوات، تمييددا فددي ذلددك فئددة امفددراد الددذين تتددراوح مدددة عمميددم مددن 
مددددن إجمددددالي عينددددة % 82.73وبنسددددبة  ا    فددددرد73سددددنة وقددددد كددددان عددددددىم ) 25مددددن 

سددنوات  5  مددن افددراد الدراسددة ىددم ممددن تقددل مدددة عمميددم عددن 88الدراسددة، بينمددا كددان )
 مثمون بذلك  اقل نسبة من حيث مدة العمل. % وي2.85بالشركة وبنسبة 

 
 
 
 النتائج المتعمقة بتصورات المبحوثين ألبعاد التنمية المستدامة -1-2
 نتائج تحميل بعد التنمية االقتصادية  - أ

 
  6)رقمالجدول 

 استجابات أفراد الدراسة لعبارات محور )التنمية االقتصادية  مرتبة  حسب متوسطات الموافقة
 رقم 

        الفقرة 
الوسط  المجـــال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األومية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

 مرتفع 8 2.22 2.85 أرى أن الدخل الوهري مناسب لتغطية احتياجاتي. 11
 مرتفع 2 2.22 3.22 أرى أن وناك  دالة في سياسة توزيـع الثروة. 12
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 مرتفع 3 2.72 2.22 أظن أن المستوى العام لألسعـار منــاسب. 13
 مرتفع 2 2.22 2.82 أ تقد أن مـعدالت البـطالة في انخفـاض. 14
 مرتفع 5 2.22 3.22 أرى أن أسعــار العقــارات معقولــة. 15
 مرتفع 8 2.22 2.23 التنمية االقتصادية #

نتائج تحميل البعد امول من ابعاد التنمية المستدامة وىو بعدد   2)يعرض الجدول رقم 
اسددئمة تمثمددت فددي   5)ميددة االقتصددادية والددذظ كانددت عدددد امسددئمة التددي تقيسددو ىددي التن

 ، حيددث بمدد  المتوسددط 2كمددا جدداف فددي اداة الدراسددة )الممحددق رقددم  5-2)امسددئمة مددن 
ممددا يعندددي اندددو حقددق مسدددتو  موافقدددة افددراد العيندددة حولدددو   2.23الحسددابي ليدددذا البعدددد )

عيندددة الدراسدددة لمتنميدددة االقتصدددادية، حيدددث بدرجدددة مرتفعدددة وىدددو إشدددارة إلدددى إدراك افدددراد 
وبددددانحرا    2.82)فددددي المرتبددددة امولددددى بمتوسددددط حسددددابي   22)جددددافت الفقددددرة رقددددم 

  22)، تمتيدددا فدددي المرتبدددة الثانيدددة وبدرجدددة موافقدددة مرتفعدددة الفقدددرة رقدددم  2.22)معيدددارظ 
، فددددي حددددين جددددافت الفقددددرة رقددددم  2.22)وانحددددرا  معيددددارظ   2.85)بمتوسددددط حسددددابي 

 ، 2.72)وانحددددددرا  معيددددددارظ   2.22)المرتبددددددة الثالثددددددة بمتوسددددددط حسددددددابي فددددددي   23)
وانحدرا    3.22)في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي   28)وجافت جافت الفقرة رقم 

 ،  بينمدا جدافت فددي المرتبدة امليدرة وبدرجدة موافقددة مرتفعدة الفقدرة رقددم 2.22)معيدارظ 
  .2.22وانحرا  معيارظ )  3.22)بمتوسط حسابي   25)
 

 
 
 

 نتائج تحميل بعد التنمية االجتما ية - ب

   7) الجدول رقم 
 استجابات أفراد الدراسة لعبارات محور )التنمية االجتما ية  مرتبة حسب متوسطات الموافقة

رقم 
 الفقرة

الوسط  المجــــال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األومية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

 مرتفع 2 2.52 2.82 ى التعميم.ا تقد أن وناك تحسن في مستو  16
 مرتفع 3 2.52 2.22 أ تقد أن وناك تحسن في المستوى الصحي. 17
 مرتفع 8 2.52 2.88 أرى أن وضعية السكن االجتما ي مناسبة. 18
 مرتفع 2 2.57 2.27 أرى أن وناك  دالة اجتما ية. 19
 عمرتف 5 2.57 2.82 أ تقد أن وناك تمكين لممرأة في المجتمع. 11
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 مرتفع  2 2.32 2.82 التنميـة االجتما ية #   
 

نتددائج تحميددل البعددد الثدداني مددن ابعدداد التنميددة االجتماعيددة وىددو   7)يعددرض الجدددول رقددم 
اسددئمة تمثمددت فددي امسددئمة مددن   25)بعددد كفددافة العمددل والددذظ جدداف قياسددو عددن طريددق 

وسدددددط  ، حيدددددث بمددددد  المت2كمدددددا و دددددحت فدددددي اداة الدراسدددددة )الممحدددددق رقدددددم   2-22)
وبدرجدددة موافقدددة )مرتفعدددة  وىدددو اعمدددى متوسدددط مدددن بدددين   2.82)الحسدددابي ليدددذا البعدددد 

فدي المرتبدة امولدى   22)متوسطات ابعداد التنميدة المسدتدامة، حيدث جدافت الفقدرة رقدم 
، تمتيدددددا فدددددي المرتبدددددة الثانيدددددة  2.52)وبدددددانحرا  معيدددددارظ   2.82)بمتوسدددددط حسدددددابي 

  وانحددرا  معيددارظ 2.88بمتوسددط حسددابي )  22)وبدرجددة موافقددة مرتفعددة الفقددرة رقددم 
فددددي المرتبددددة الثالثددددة بمتوسددددط حسددددابي   22) ، فددددي حددددين جددددافت الفقددددرة رقددددم 2.52)
، بينمددا جددافت فددي المرتبددة امليددرة وبدرجددة موافقددة  2.57)وانحددرا  معيددارظ   2.82)

  .2.57وانحرا  معيارظ )  2.27)  بمتوسط حسابي 22مرتفعة الفقرة رقم )
 
 
 
 

 ميل بعد التنمية البيئيةنتائج تح - ت
 

  8)الجدول رقم 
 استجابات أفراد الدراسة لعبارات محور )التنمية البيئية  مرتبة حسب متوسطات الموافقة 

 رقم
 الفقرة

الوسط  المجــال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األومية 
 النسبية

مستوى 
 القبول

ــــــــة  11 ــــــــاك إجــــــــراءات و متابع ون
 ة.ـحكومية لحماية البيئ

 متوسط 3 1.15 3.21

ونــــــــــاك ثقـــــــــافة بيئيـــــــــة فـــــــي  12
 المجتمــع.

 متوسط 2 1.11 3.26

ونــاك اسـتغالل  قالنـي لممـوارد  13
 الطبيعيـة.

 متوسط 5 1.12 3.11
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ونــــــــاك تحــــــــكم فــــــي مـــــــعدالت  14
 التــموث.

 متوسط 4 1.17 3.19

ونــــاك إســــتراتيجيات لممحافظــــة  15
  مى المساحات الخضراء.

 متوسط 1 1.11 3.28

 متوسط 3 1.72 3.19 التنمية البيئية #   
 

نتددائج تحميددل البعددد الثالددث مددن ابعدداد التنميددة المسددتدامة والددذظ تمثددل   2)يبددين الجدددول 
اسئمة تمثمدت فدي الفقدرات مدن   25)في بعد التنمية البيئية اين جاف قياسيا عن طريق 

بحيددث بمدد  المتوسددط   ،2كمددا ىددو مو دد  فددي اداة الدراسددة )الممحددق رقددم   22-25)
وبدرجددددة موافقددددة )متوسددددطة  وىددددو بددددذلك يحتددددل المرتبددددة   3.22)الحسددددابي ليددددذا البعددددد 

امليدددرة مدددن حيدددث تصدددورات افدددراد عيندددة الدراسدددة لمسدددتو  التنميدددة المسدددتدامة، حيدددث 
  .3.22-3.82)تراوحت قيمة المتوسطات الحسابية لكل الفقرات بين 

 
 

 حوثين لبعد ثقافة الريادة النتائج المتعمقة بتصورات المب -1-3

لمتعدددددر  عمدددددى مسدددددتويات الريدددددادة السدددددائدة لدددددد  الشدددددركة المبحوثدددددة تدددددم حسدددددال  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكدل فقدرة مدن فقدرات ثقافدة الريدادة وجدافت 

 : 2)النتائج كما يو حيا الجدول رقم 
 

   9)الجدول رقم 
 )ثقافة الريادة  مرتبة  حسب متوسطات الموافقةاستجابات أفراد الدراسة لعبارات بعد 

 رقم
 الفقرة        

الوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األومية 
 النسبية

مستوى   
 القبول

 وتوسيع إنتاجها حجم زيادة إلى الوركة تسعى 11
 حصتها السوقية.

 مرتفع 7 1.21 3.62

إلى استخدام أدوات تكنولوجية  الوركة تسعى 12
 أدوات مبتكرة.و 

 مرتفع 8 1.16 3.55

 متوسط 12 1.12 3.28وناك كفاءة واستخدام أمثل لمموارد المتاحة  13
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 المختمفة.
تسعى الوركة إلى امتالك خبرات متخصصة  14

 وبصورة مستمرة.
 متوسط 11 1.11 3.29

تحقق الوركة أرباحا رغم بيعها لمنتجاتها بنفس  15
 أسعار السوق.

 فعمرت 4 1.15 3.69

تسعى الوركة إلى إيصال منتجاتها إلى أبعد نقطة  16
 في العالم.

 مرتفع 6 1.21 3.63

الخدمات المقدمة تجعل الزبائن مصرين  مى  17
 التعامل مع الوركة.

 مرتفع 5 1.23 3.66

تخصص الوركة مبالغ طائمة  مى نواط البحث  18
 والتطوير.

 مرتفع 2 1.18 3.98

ات والمنتجات التي تقدمها يصعب تقميد نمط الخدم 19
 الوركة.

 مرتفع 1 1.14 4.11

تتميز الوركة باالستجابة السريعة لمتطمبات  11
 الزبائن.

 مرتفع 3 1.26 3.71

يتركز اإلنتاج  المقدم من الوركة  مى المستوى  11
 المحمي فقط.

 متوسط 15 1.49 2.95

تركز منتجات الوركة  مى مجمو ة محددة من  12
 الزبائن.

 متوسط 13 1.23 3.24

تتجنب الوركة المنافسة مع الوركات البترولية  13
 األخرى.

 مرتفع 11 1.18 3.52

تبحث الوركة  ن الفرص المهممة من المنافسين  14
 وتركز  ميها.

 مرتفع 9 1.14 3.53

تسعى الوركة إلى الدمج بين  نصر التكمفة وبين  15
  نصر التميز.

 متوسط 14 1.26 2.96

 متوسط 1 1.78          3.47 فة الريادةثقا #  
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والذظ كانت عددد ، ) ثقافة الريادة(نتائج تحميل المت ير المستقل   2)يبين الجدول رقم 
كمددا جدداف فددي   25-2)تمثمددت فددي امسددئمة مددن  ال  سدد ا  25)امسددئمة التددي تقيسددو ىددي 

  3.27 يدددر ) ، حيددث بمدد  المتوسددط الحسددابي ليددذا المت 2اداة الدراسددة )الممحددق رقددم 
ممدا يعنددي انددو حقددق مسددتو  موافقددة افددراد العيندة حولددو بدرجددة متوسددطة وىددو إشددارة إلددى 

 مستو  متوسط من ثقافة الريادة في شركة سوناطراك.
 
 تحميل نتائج اختبار فرضيات الدراسة .2

قبدددل التبدددار الفر ددديات قدددام الباحدددث بالتأكدددد مدددن عددددم وجدددود ارتبددداط عدددالي بدددين  
قدددددددام الباحدددددددث بدددددددإجراف معامدددددددل ت دددددددلم  "Multicollinearity"المت يدددددددرات التابعدددددددة 

، والتبددددار التبدددداين المسددددموح بددددو "Variance Inflation Factor-VIF"التبدددداين
"Tolerance " إلدى اندو   22)لكل مت ير من المت يرات المستقمة، ويشير الجدول رقدم

لمسدموح وكاندت قيمدة التبداين ا  22)لممت يدر يتجداوز   VIF)إذا كان معامدل الت دلم 
فإنددو يمكددن القددول ان ىددذا المت يددر لددو ارتبدداط عددال مددع مت يددرات   2.25)بددو اقددل مددن 

سي دظ إلى حدوث مشكمة فدي تحميدل االنحددار. وقدد تدم االعتمداد  ا تيتابعة الر  وب
بددين المت يددرات التابعددة.  "Multicollinearity"عمددى ىددذه القاعدددة اللتبددار االرتبدداط 

والذظ يحتوظ عمى المت يرات التابعة وقيمدة معامدل   22)وكما يت   في الجدول رقم 
لكدددل مت يدددر، نثحدددظ ان  "Tolerance" والتبددداين المسدددموح بدددو  VIF) ت ددلم التبددداين

  2.22-2.87)وتتدراوح مدا بدين   22)لجميع المت يدرات كاندت اقدل مدن   VIF)قيمة 
  2.25)ن كمددا نثحددظ ان قيمددة التبدداين المسددموح بددو لجميددع المت يددرات كانددت اكبددر مدد

وبدددذلك يمكدددن القدددول اندددو ال يوجدددد ارتبددداط عدددال بدددين   2.72-2.72)وتتدددراوح مدددا بدددين 
 المت يرات التابعة.

لمبيانددات  Normal Distributionومدن اجدل التحقددق مدن افتدراض التوزيددع الطبيعدي 
لممت يرات،وكمددددا   Skewness)فقددددد تددددم االسددددتناد إلددددى حسددددال قيمددددة معامددددل االلتددددواف 

فددإن قيمددة معامددل االلتددواف لجميددع مت يددرات الدراسددة كانددت تقددع    22)يو دد  الجدددول
لددذلك يمكددن القددول بأنددو ال توجددد مشددكمة حقيقيددة تتعمددق بددالتوزيع   -8,8) ددمن المجددال 

 الطبيعي لبيانات الدراسة.
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  11)رقمالجدول 

 اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح ب  ومعامل االلتواء

وسيتم التأكد من صثحية النموذج لكل فر ية عمى حدا كما ىو مو   فدي الجددول 
فدي كدل مدرة عمدى قددرة المت يدر المسدتقل )ثقافدة الريدادة    Fحيدث تددل قديم  ، 22)رقم 

عمددى تفسددير التبدداين فددي المت يددر التددابع )التنميددة المسددتدامة  وبمسددتو  داللددة اقددل مددن 
، وعميددو فإننددا نسددتدل مددن ذلددك عمددى صددثحية  α ≤ 2.25)مسددتو  الداللددة المعتمدددة 

 النموذج اللتبار فر يات الدراسة.
 
 
 
 

 

 
  11)دول رقم الج

 نتائج تحميل التباين لالنحدار لمتأكد من صالحية النموذج الختبار فرضيات الدراسة 

 مسموح ب التباين ال المتغيــرات
Tolerance 

معامل تقييم 
 التباين

(VIF  

 معامل االلتواء
Skewness 

 2.52 2.22 2.72 التنمية االقتصادية
 2.22 2.87 2.72 التنمية االجتماعية
 1.36 - 2.32 2.72 التنمية البيئيددة

مجموع  المصدر المتغيــر
 المربعات

معامل 
 Rالتحديد  

 Fقيمة 
 المحسوبة

 مستوى
 Fداللة  

التنمية 
 االقتصادية

 2.222 *55.57 2.23 87.22 االنحدار

 272.72 اللطأ



 3102مجلة ديالى /                         العدد الثامن والخمسون                   
 

 
 323 

  α ≤2.25ذات داللة إحصائية عمى مستو  )*
  Multi Regressionنتائج تحميل اختبار االنحدار المتعدد ) -2-1
ـــى:  - أ لثقافدددة الريدددادة لشدددركة سدددوناطراك فدددي  يوجدددد دور الالفرضـــية الرئيســـية األول

 التنمية المستدامة.
   12)الجدول رقم

 نتائج تحميل االنحدار المتعدد الختبار دور ثقافة الريادة في التنمية المستدامة بأبعادوا المختمفة.

الخطأ  B مصدر التباين
 المعياري

Beta قيمة 
 t المحسوبة

مستوى داللة 
t 

 2.222* 2.22 2.85 2.22 2.23 التنمية االقتصادية

 2.222* 2.37 2.82 2.25 2.82 التنمية االجتماعية

 2.233 2.72 2.23 2.25 2.22 التنميدة البيئيدة

 *2.222 7.22 2.32 2.22 2.72 التنمية المستدامة

  α ≤2.25)ذات داللة إحصائية عمى مستو    *
ندو يوجدد دور ذو داللدة ا  28)يت   من النتائج الحصائية الواردة في الجدول رقم   

لممت يددددر المسددددتقل )ثقافددددة الريددددادة  عمددددى   α ≤2.25)إحصددددائية عنددددد مسددددتو  داللددددة 
المحسددوبة  Tالمت يدر التدابع )التنميدة المسددتدامة  فدي شدركة سددوناطراك، إذ بم دت قيمدة 

كمدددا ان   α ≤2.25)وىدددي اكبدددر مدددن قيمتيدددا الجدوليدددة عمدددى مسدددتو  داللدددة    7.22)
 ، وتشدير 2.25)اقدل مدن مسدتو  الداللدة المعتمدد     =2.222Sig) ةيدالمعنو  مسدتو 
إلددى ان الت يددر فددي قيمددة المت يددر المسددتقل )ثقافددة الريددادة  بوحدددة واحددده   Betaقيمددة )

فدي المت يدر التدابع )التنميدة المسدتدامة  ممدا يق دي بدرفض  % 32)يقابمو ت ير بمقدار

التنمية 
 ماعيةاالجت

 2.222 *23.22 2.23 7.22 االنحدار

 222.82 اللطأ

 2.222 *28.32 2.28 5.27 االنحدار التنمية البيئيددة

 228.88 اللطأ
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الريددادة فددي التنميددة المسددتدامة  الفر ددية العدميددة، والتددي تددنص عمددى انددو ال يوجددد لثقافددة
 وقبول الفر ية البديمة.

 :ال يوجدد دور لثقافدة الريدادة لشدركة سدوناطراك  نتائج اختبـار الفرضـية الفر يـة األولـى
 في التنمية االقتصادية.

إلددددى وجددددود دور لممت يددددر    28)تشددددير النتددددائج الحصددددائية فددددي الجدددددول رقددددم          
لمت يدر التدابع )التنميدة االقتصدادية ، اسدتنادا إلدى ان قيمدة المستقل )ثقافة الريادة  في ا

T  وىددددي اكبددددر مددددن قيمتيددددا الجدوليددددة عمددددى مسددددتو  داللددددة           2.22)المحسددددوبة بم ددددت
(α ≤2.25   2.222) المعنويددة كمددا ان مسددتوSig=     اقددل مددن مسددتو  الداللددة

انددو ال يوجددد  ممددا يقت دي رفددض الفر ددية العدميدة والتددي تددنص عمدى  2.25)المعتمدد 
 دور لثقافة الريادة في التنمية االقتصادية، وقبول الفر ية البديمة.

 :ال يوجدد دور لثقافدة الريدادة لشدركة سدوناطراك  نتائج اختبار الفرضية الفر يـة الثانيـة
 في التنمية االجتماعية.

اندددو يوجدددد دور لثقافدددة   28)يتبدددين مدددن النتدددائج الحصدددائية الدددواردة فدددي الجددددول رقدددم 
  2.37)المحسددوبة التددي بم ددت  Tالريددادة فددي التنميددة االجتماعيددة، اسددتنادا إلددى قيمددة 

 كمددا ان مسددتو ،  α ≤2.25)وىددي اكبددر مددن قيمتيددا الجدوليددة، عمددى مسددتو  داللددة 

ممددا يقت ددي   2.25)اقددل مددن مسددتو  الداللددة المعتمددد     =2.222Sig) المعنويددة
جددد دور لثقافددة الريددادة فددي التنميددة رفددض الفر ددية العدميددة التددي تددنص عمددى انددو ال يو 

 االجتماعية، وقبول الفر ية البديمة.  
 
 
 :ــــة ــــة الثالث ــــار الفرضــــية الفر ي ــــائج اختب ال يوجددددد دور لثقافددددة الريددددادة لشددددركة  نت

 سوناطراك في التنمية البيئيدة.
انددو ال يوجددد دور لثقافددة   28)يتبددين مددن النتددائج الحصددائية الددواردة فددي الجدددول رقددم 

وىددي   2.72)المحسددوبة التددي بم ددت  Tة فددي التنميددة البيئيددة، اسددتنادا إلددى قيمددة الريدداد
 المعنويدة كمدا ان مسدتو  ، α ≤2.25)اقدل مدن قيمتيدا الجدوليدة، عمدى مسدتو  داللدة 

(2.233Sig=     ممدددا يقت دددي قبدددول   2.25)اكبدددر مدددن مسدددتو  الداللدددة المعتمدددد
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ثقافة الريادة لشركة سوناطراك في الفر ية العدمية التي تنص عمى انو ال يوجد دور ل
 التنمية البيئية. 

 Stepwise Multipleوعند إجراف تحميل االنحدار المتعدد لمتدريجي )

Regression لتحديد اىمية كل مت ير تابع عمى حدا في المساىمة في النموذج  
االقتصادية، (الريا ي، الذظ يمثل دور ثقافة الريادة في التنمية المستدامة 

الذظ يبين ترتيل دلول   13)كما يت   في الجدول رقم  )جتماعية، البيئيةاال
من  % 23)المت يرات التابعة في معادلة االنحدار، فإن ثقافة الريادة تفسر ما مقداره 

التباين في المت ير التابع التنمية االقتصادية ودلل في المرتبة الثانية مت ير التنمية 
من التباين في المت ير  % 22)الريادة ما مقداره االجتماعية حيث فسرت ثقافة 

التنمية االجتماعية. ولرج من معادلة االنحدار المتعدد المتدرج مت ير )التنمية البيئة  
 عمى اعتبار انو مت ير  عي  واير ميم إحصائيا.

 
  13)الجدول رقم 

لمتنبؤ   Stepwise Multiple Regression)نتائج تحميل االنحدار المتعدد التدريجي " 
 بالوالء التنظيمي من خالل أبعاد التمكين كمتغيرات مستقمة

 tمستوى داللة  tقيمة المحسوبة  قيمة معامل التحديد مصدر التباين
 *1.111 7.45 1.13 التنمية االقتصادية

 *1.111  4.55 1.18 التنمية االجتما ية

  2.25اقل او تساوظ  α)ذات داللة إحصائية عمى مستو    *
 لرج من معادلة االنحدار المتعدد المتدرج مت ير )التنمية البيئية 

 
  One Way Anova)اختبار تحميل التباين األحادي نتائج  -2-2
 :ذات داللة إحصائية في  ال توجد فروق نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية

رات متوسطات إجابات افراد العينة لمستو  ثقافة الريادة والتي تعز  لممت ي
 الديموارافية.

   14)الجدول رقم 



 3102مجلة ديالى /                         العدد الثامن والخمسون                   
 

 
 322 

 لممتغيرات الوخصية  One Way Anovaنتائج تحميل التباين األحادي )
 في تصورات المبحوثين لمستوى ثقافة الريادة.

  2.25اقل او تساوظ  α)ذات داللة إحصائية عمى مستو    *
ان ىناك فروق ذات داللدة   22)يت   من النتائج الحصائية المو حة في الجدول 

ئية لتصددورات المبحدددوثين لمسددتو  ثقافدددة الريددادة بددالتث  مت يدددر الجددنس حيدددث إحصددا
وىدذه النتيجدة معنويدة عندد     =2.222Sig)ومستو  داللة    =85.22Fوجدت ان )

، ويبددددين الوصددددد  الحصددددائي لعينددددة الدراسددددة ان الفدددددروق  α≤2.25)مسددددتو  داللددددة 
الحسدددابي حيدددث بمددد   بالنسدددبة لمجدددنس كاندددت لصدددال  الدددذكور بددددليل ارتفددداع متوسدددطيم

 . 22.22)ومتوسط إجابة الناث   52.22)متوسط إجابات الذكور 
واشدددارت النتدددائج ان ىنددداك فروقدددا ذات داللدددة إحصدددائية لتصدددورات المبحدددوثين لمسدددتو  

ومسدتو  الداللددة   F= 65.55)ثقافدة الريدادة بددالتث  مت يدر العمدر حيددث وجددت ان 
(2.222Sig= ستو  داللة  وىذه النتيجة معنوية عند م  (α  2.25اقل او تساوظ.  

ان ىندددداك فروقددددا ذات داللددددة إحصددددائية   22) كمددددا اظيددددرت النتددددائج فددددي الجدددددول رقددددم
لتصدددورات المبحدددوثين لمسدددتو  ثقافدددة الريدددادة بدددالتث  مت يدددر الم ىدددل العممدددي حيدددث 

  وىدذه النتيجدة معنويدة عندد  =2.222Sig)  ومستو  الداللدة =88.32Fوجدت ان )
  .α ≤2.25) مستو  داللة

مجموع  درجات الحرية مصدر التباين المتغير
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F  

 مستوى الداللة

 بين المجمو ات الجنس
 مو اتداخل المج

32 
319 

61.13 
23.58 

1.91 
1.17 

25.84 1.111* 

 بين المجمو ات العمر
 داخل المجمو ات

32 
319 

371.41 
56.32 

11.57 
1.17 

65.55 1.111* 

المؤول 
 العممي

 بين المجمو ات
 داخل المجمو ات

32 
319 

127.15 
56.61 

3.97 
1.17 

22.39 1.111* 

 بين المجمو ات الخبرة
 داخل المجمو ات

32 
319 

25.85 
299.16 

1.81 
1.93 

1.862 1.686 

المستوى 
 الوظيفي

 بين المجمو ات
 داخل المجمو ات

32 
319 

281.17 
141 

8.75 
1.43 

94 .
19 

1.111* 
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انو ال توجد فدروق ذات داللدة إحصدائية لتصدورات   22)ويتبين من نتائج الجدول رقم 
   F=0.68المبحوثين لمستو  ثقافة الريدادة بدالتث  مت يدر اللبدرة حيدث وجددت ان )

 α)    وىدذه النتيجدة ايدر معنويدة عندد مسدتو  داللدة =2.222Sig)ومسدتو  الداللدة 
≤2.25.  

ان ىندداك فروقددا ذات داللددة إحصددائية لتصددورات   22)لجدددول رقددم ويت دد  اي ددا مددن ا
المبحددوثين لمسددتو  ثقافددة الريددادة بددالتث  مت يددر المسددتو  الددوظيفي حيددث وجدددت ان 

(22.22F= 2.222)  ومسددتو  الداللددةSig=   وىددذه النتيجددة معنويددة عنددد مسددتو  
  .α ≤2.25) داللة

لتي تنص عمى انو ال توجدد فدروق ومما سبق يقت ي مايمي: رفض الفر ية العدمية ا
ذات داللددددة إحصددددائية فددددي تصددددورات المبحددددوثين لمسددددتو  ثقافددددة الريددددادة والتددددي تعددددز  
لممت يرات الديموارافية )الجنس، العمدر، الم ىدل العممدي، المسدتو  الدوظيفي . وقبوليدا 

  فيما يتعمق بمت ير اللبرة.
 

 المحور الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 جاتاالستنتا -3-1

جدددافت ىدددذه الدراسدددة لتحديدددد دور ثقافدددة الريدددادة لشدددركة سدددوناطراك فدددي التنميدددة 
المستدامة، وقد اجابت الدراسدة عدن تسدا ل البحدث، حيدث توصدمت الدراسدة مدن لدثل 

 التبار الفر يات إلى عدة نتائج نذكر منيا:
 كشفت نتائج الدراسة عدن وجدود دور لثقافدة الريدادة لشدركة سدوناطراك  فدي التنميدة -1

 المستدامة.

تبين من نتائج التبار الفر يات عدم وجدود دور لثقافدة الريدادة لشدركة سدوناطراك  -2
 في التنمية البيئية.

توصمت الدراسة إلى وجود دور لثقافة الريادة لشدركة سدوناطراك فدي بعددظ التنميدة  -3
 االقتصادية والتنمية االجتماعية.
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إحصدددددائية لمسدددددتو  إدراك بينددددت نتدددددائج التحميدددددل اندددددو ال توجددددد فدددددروق ذات داللدددددة  -4
ة ا تيدالعاممين في شركة سوناطراك لثقافة الريدادة والتدي تعدز  لممت يدرات الديموارافيدة 

 الجنس، العمر، الم ىل العممي، المستو  الوظيفي .)

نسدددتنتج مدددن لدددثل نتدددائج التحميدددل ان ىنددداك فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية لمسدددتو   -5
 لريادة والتي تعز  لمت ير اللبرة.لثقافة اإدراك العاممين لشركة سوناطراك 

 

 التوصيــات -3-2
 :يأتيفي  وف نتائج الدراسة الحالية توصي الدراسة بما 

 ددرورة االىتمددام بتنميددة إدراك العدداممين لثقافددة الريددادة مددن لددثل تشددجيعيم عمددى  -1
 روح االبتكار والتميز.

لدراسددة  ددع   ددرورة اىتمددام إدارة شددركة سددوناطراك بالبعددد البيئددي والددذظ اثبتددت ا -2
 متوسطاتو الحسابية، وعدم وجود دور لثقافة الريادة في تنميتو.

إعددادة النظددر فددي اليياكددل التنظيميددة التقميديددة ومحاولددة اسددتبداليا باليياكددل الحديثددة  -3
التدددي تميدددل إلدددى امفقيدددة اكثدددر مدددن اليرميدددة بمدددا يفسددد  المجدددال امدددام العددداممين لدراك 

 قدراتيم ومياراتيم الريادية.

تقددوم  (New business models)تبنددي الشددركة لنمدداذج عمددل حديثددة   ددرورة -4
 عمى التزال ىيكل التكمفة ومتابعة إستراتيجيات ريادية فعالة.

واحتددرام  ISO14000 درورة التطبيدق العممدي مدن قبددل شدركة سدوناطراك لمبداد   -5
 .(Social Responsibility)  البيئة بمراعاتيا لجانل المس ولية االجتماعية

 
 

Abstract 
  

Entrepreneurship Culture in light of sustainable 

development 
"A Field Study On Algerian Sonatrach Oil Company  
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This Study sought to determine the role of 

entrepreneurship Culture on sustainable development, 

sustainable development have been identified through its three 

dimensions were in (Economic, Social, environmental). 

To achieve the above objectives, questionnaire was 

developed and distributed to a sample consists (383) subjects 

and then descriptive statistical technique such as (mean, 

standard deviation) and analytical statistical technique such as 

(regression, anova) were used to analyze the data. the study has 

reached the following conclusions: 

1.  there was no a statistical significant role for entrepreneurship 

Culture on environmental Development. 

2. there was a statistical significant role for entrepreneurship 

Culture on social Development.  

3. there was a statistical significant role for entrepreneurship 

Culture on economic Development. 

The study has recommended the need to develop 

entrepreneurship Culture in the company researched and work 

on the practical application of the principles of ISO14000 and 

respect for the environment by taking into account the side of 

social responsibility 

Keywords: entrepreneurship Culture, sustainable development, 

economic development, social development, environmental 

development  
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