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 : قدمةامل

إلى املتنوعة  التقليدية  القيادة  الدراسة من نماذج  انتقال  األخيرة  اآلونة  اإلدارية في  القيادة  األدبيات في مجال  املتتبع لتطور  نماذج جديدة   يلحظ 

   يالتغيير، ومن تلك املتطلبات تبن  املتسارعةتتناسب مع التطورات في البيئة الخارجية وما تتطلبه من مواكبة مستمرة لكل جوانبها  
 
   نموذجا

 
للقيادة  حديثا

يكون فقط   بل   ا ذال  وأساليب متنوعة،  نجاح عملياتها،    ا ذ  رؤى مختلفة  في  تسهم  التي  الرؤية  تلك  ومهارات إلدارة  الرؤيوية ذلك  وتعد  قدرات  القيادة 

من صورة وتصور للمستقبل يلعب    النموذج الجديد الذي حظي بكم مناسب من الدراسات غطت مجاالت عديدة منه، والذي يتميز بما يحمله القائد

في دوره  عن   
 
فضال لتطوره،  املستقبلية  والتوقعات  للواقع  الواضح  والتفسير  الدقيق  والتحليل  السريع  االستيعاب  في   

 
وأساسيا  

 
مهما  

 
ذلك   دورا قيادة 

قيقها، األمر الذي يتطلب تحقيق التواصل الفعال املستقبل عبر سلسلة مترابطة من العمليات تتمثل في إيصال وتطبيق الرؤيا وتحفيز املرؤوسين على تح
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 :امللخص

القيادة الرؤيوية بأبعادها )الرؤية التعرف على أثر  إلى  التمكين( على النمو االستراتيجي بأبعاده مجتمعة   -اإللهام  -القيم   -هدفت الدراسة 

 االستدامة(، والتعرف على الدور الوسيط للمسؤولية االجتماعية في تحسين أثر القيادة الرؤيوية على النمو االستراتيجي.  -االبتكار -)التوسع

املديرين الدراسة من جميع  التحليلي، وتكون مجتمع  الوصفي  املنهج  الدراسة على  في قطاع   اعتمدت  اإلدارة وأعضائها  ورؤساء مجالس 

 (. 157التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن، حيث تم أخذ عينة قصدية من مجتمع الدراسة وبواقع )

أهمها: النتائج من  إلى مجموعة من  الدراسة  ا   توصلت  للقيادة  النسبية  األهمية   من 
 
بأبعادها مجتمعة،  أن هناك مستوى متوسطا لرؤية 

ذو داللة إحصائية ألبعاد القيادة الرؤيوية   ووجو مستوى مرتفع لألهمية النسبية لكل من النمو االستراتيجي واملسؤولية االجتماعية، ووجود أثر

بأبعاده مجتمعة )التوسع  -اإللهام  -القيم   -)الرؤية النمو االستراتيجي  املواد االستهالكية والغذائية  االستدامة( ف   -االبتكار  -التمكين( في  ي متاجر 

 .  النمو االستراتيجي وجود وساطة مرتفعة للمسؤولية االجتماعية في تأثير القيادة الرؤيوية في، وكذلك كبيرة الحجم 

والغذائية كبيرة الحجم( في  أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: استمرار شركات قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية 

باإلضافة    األردن بتعزيز أبعاد القيادة الرؤيوية من خالل تفهم تلك الشركات ألهميتها بغية زيادة الكفاءة والفعالية وتحقيق النمو االستراتيجي،

املسؤولية االجتماعية بين العاملين واملديرين في شركات قطاع التجزئة األردن  إلى ضرورة نشر ثقافة  وتوعيتهم بأهميتها وفوائدها بهدف رفع   في 

   لديها. كفاءة األداء وبما يحقق النمو االستراتيجي

 قطاع التجزئة.  ؛املسؤولية االجتماعية ؛النمو االستراتيجي ؛القيادة الرؤيويةالكلمات املفتاحية: 
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اتجاه نجاح مع املرؤوسين عبر سلسلة من األساليب الجديدة إلدارة االنطباعات، وممارسة سلوكيات الصورة املرغوب فيها للتأثير على أنشطة من حوله ب

 الرؤية، وتحقيق األهداف.  

األعمال    وتتسم  بيئة  في  املعاصرة  البيئياملنظمات  التعقيد  من  عالية  بدرجات  والتحديات    ،الحديثة  املتغيرات  من  العديد  التنافسية ك وتشهد 

بينهم  فيما  والشديدة  إ  املحتدمة  الدينامإضافة  الطابع  ذات  املستمرة  املتغيرات  التكيف مع  املنظمات  لى صعوبة  تلك   على 
 
لزاما ذلك صار  وجّراء  يكي، 

نموها  طورات في شتى املجاالت وامليادين، إضافة إلى اتباع مختلف الوسائل التي تمكنها من دعم ا قد يكتنفه من تتدارك املستقبل وتسليط الضوء على م

استراتيجي   االستراتيجيةو بشكل  قدراتها  من  ويزيد  بقاءها  يضمن  وذلكبما  وتسخيره  ،  املختلفة  مواردها  توظيف  نحو  عبر  على  رؤيتها  دعم  نحو  ا 

 (.Demir, Wennberg & McKelvie, 2017)فّعال

لى واقعها بعين املستقبل يلهمها القدرة على وضع االستراتيجيات البناءة ذات الطابع الحيوي مما يجعل منها  ليه فإن قيام املنظمات في النظر إ وع

التي تتضمنها هذه االستراتيجيات بكل كفا أهدافها  املنشود، ويسهم في تحقيق  التنظيمي  للتميز والتفوق   ,Durmaz & İlhanءة وفعالية )بيئة مناسبة 

الرؤيوية    وبالتالي(،  2015 القيادة  وأداة    تعدفإن  الواضحة    فعالةوسيلة  للرؤية  الوصول  وإلهام يتم من خاللها  املثلى،  القيم  األعمال، ووضع  ملنظمات 

فيها تمكين  العاملين  واأل   هم عبر  الرؤى  مشاركة  السائدة  من  والثقافة  والغايات  وابتعادهداف  الناشئة   بانسجام  التغيرات  ومقاومة  الصراعات  عن 

(Mumford  & Strange, 2013  .) 

م  لقد الجديد  والنمط  النوع  دراسة  نحو  يتعاظم  القيادة  في مجال  الباحثين  اهتمام  الرؤيوية  بات  بالقيادة  واملتمثل  تنها  لتحديد  التي  بوصلة  عد 

املنظما و مسار  املعتت  حول  صريح  التفاق  الوصول  في  عليها  االعتماد  يمكن  داخلية  األ سمة  سلوكيات  لتوجيه  واألهداف  فّعال  قدات  نحو  على  فراد 

(Mupa, 2015  وعليه ،) ن هذه العملية تتطلب ا، إذ إ ليهنظمات من خالل بيان معتقداتها وإيضاح طرق الوصول إ رؤية املالرؤيوية تطوير   القيادة   تعكس

لى ما تم توقعه وتصوره من قبل اإلدارة األنشطة بشكل متكرر بهدف الوصول إ ر املستمر والعمل على إعادة تقييم وضع املنظمة من خالل القيام بالتفكي

 (. Hong, 2015 ; Zepeda, 2014, 51العليا فيها )

برز املواضيع التي ل فإن النمو االستراتيجي يعد من أ حلقة الوصل بين الواقع واملستقب  تعدوفي السياق ذاته وألن االستراتيجية بمضمونها وماهيتها  

األبح كآلـتناولتها  والدراسات  كالتوسع  ـاث  للمنظمات  الفوائد  من  العديد  لتحقيق  بهدف  ية  األعمال  في  واالستدامة  إ الوصو واالستقرار  املكانة ل  لى 

النمو لزيادة  املشاريع  توجيه  عبر  املستدامة  التنافسية  امليزة  المتالك   
 
وصوال الجيد،  األداء  عبر  االبتكارية  التنافسية  الجوانب   & Presutti)  وتعزيز 

Odorici, 2019  فإن هنا  من  إ (،  يهدف  بطبيعته  االستراتيجي  امل  سيطرة لى  النمو  األحداث  جوانب  كافة  على  والتصدي املنظمات  األسواق  في  ستقبلية 

 (.Weaver, 2017للتحديات وتذليلها بشكل يبعدها عن القلق حيال فشل خططها واستراتيجياتها املرسومة والحياد عن ما تصبوا إليه )

ب والعوامل املؤثرة فيها والنظر ال بد لها من أن تتناول جميع الجوان  ظمات كيان يعمل ضمن بيئة محيطة بها، كانومن هذا املنطلق وباعتبار املن

فقد أصبحت لى املنظمات على أنها شريك ومساهم في رفعة املجتمعات وتغيير النظرة القائمة على الربحية فقط،  ليها على أنها ذات تأثير، وبات ينظر إ إ 

مارسة مسؤوليتها االجتماعية بأبعادها ومكوناتها املتنوعة، حيث أولت االهتمام الكبير في املنظمات في عصر العوملة الذي نعايشه تحرص على تقديم وم

باتت و ، بشكل عاملى دورها في تحقيق االستدامة وااللتفات بشكل أكثر لقضايا البيئة التي تعتبر املؤثر الجوهري في األفراد والعمالء، إضافة إ املجتمعات و 

 املسؤوليات. ممارسة املسؤولية االجتماعية والبيئية واالقتصادية وغيرها من  فيها احتخصص ميزانيات وأجزاء من أرب

القادة  بد من  ال  تقدم  ما   على 
 
رؤيوي  وتأسيسا يكونوا  بأن  املنظمات  يتيينـفي  بما  استراتـ، وذلك  لهم رسم  املـح  لعناصر  ـليقبسيجياتهم  ة وتضمينها 

ت األفراد في املنظمات نحو املمارسات اإليجابية ويزرع في ذواتهم القيم املثلى مع التمكين الالزم للوصول  تغيير سلوكياالرؤيوي  القائد  يستطيع    النمو، إذ

ي ملا  إضافة  ورؤيتها،  املنظمة  لهدف  معرفة عميقة  إ الى  القادة من  النوع من  األداء تيحه هذا  يضمن  بما  والنجاح  التميز  ملشاركة عوامل  الفرص  تاحة 

إ بداع في تقديم املوسع فيها عبر تعزيز االبتكار واإل تباقي نحو دخول األسواق الجديدة والتالفّعال ذو التوجه االس لى نتجات والخدمات الفريدة، إضافة 

 المتالك ما يميزها عن املنظمات األخرى في نطاق عملها في األسواق ويزيد من    الذي    التحسين املستمر لهذا األداء
 
 حاالتيمكن املنظمة من السعي قدما

 ال يتجزأ منه يساعد إ . كما و واستدامتها  إزاء ذلك  استقرارها
 
العمالء فيه جزءا الذي يعتبر  ن املسؤولية االجتماعية من تقديم كل ما هو جيد للمجتمع 

 . بشكل مستمراملنظمة على ترجمة خططها بشكل اقتصادي يعزز اقبال العمالء على ما تقدمه، حيث تعتبر رغباتهم متغيرة وحاجاتهم متجددة 

متاجر املواد  )قطاع التجزئة  لوعليه تأتي هذه الدراسة لبيان أثر القيادة الرؤيوية على النمو االستراتيجي مع الدور الوسيط للمسؤولية االجتماعية  

األردناالستهالكية والغذائية  السلع األساسية واملكملة، برز القطاعات التي ترفد االقتصاد األردني وتدفع من عجلته عبر تقديم  ، والذي يعتبر من أ ( في 

إ العاملإضافة  املنظمات  األ لى دور  العمل آلالف  باتت مشكلة تؤرق  ة فيه بتوفير فرص  املستشرية والتي  البطالة  الحد من  في  املجتمع ويساهم  فراد في 

 االستثمارات الخارجية وتعزيز الداخلية منها. الحكومات املتعاقبة وتدفعهم لجذب

 : أهمية الدراسة
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ملوضوعات حديثة في القيادة واإلدارة االستراتيجية، حيث يمكن لها بأن تسهم في تعزيز  ة من الناحية العلمية في تناولها  تتجلى أهمية هذه الدراس

على مواجهة التأثيرات والتحديات امللمة بها، والتحوط لها عبر في األردن    (االستهالكية والغذائيةاملواد  )متاجر    قدرات املنظمات العاملة في قطاع التجزئة

األعمال   النظرة ذات الرؤية بشكل يدعم من استباقيتها على التعامل مع األحداث الحاصلة، كما أن هذه الدراسة ستتناول قطاع حيوي وفعال في بيئة 

الكثير من ا  العربي من حالة أوضاع  األردنية التي تواجه  لصعوبات والتحديات القائمة نتيجة ما يشهده االقتصاد العاملي من ركود، وما يشهده املحيط 

 اقتصادية صعبة، واحتدام املنافسة الشديدة فيه. 

األ  تبرز  في  ل  العلمية  هميةكما  الدراسة   و   أنها ستقومهذه 
 
بين متغيرات حديثة ومفاهيم تعد حديثة نسبيا الربط  املنظمات على  ظاهرة جديدة في 

متاجر املواد االستهالكية )بالبيئة املعاصرة، وهي كل من القيادة الرؤيوية وأثرها على النمو االستراتيجي بتوسيط املسؤولية االجتماعية في قطاع التجزئة  

 .( في األردنكبيرة الحجم  والغذائية

 : أهداف الدراسة

ولية االجتماعية كمتغير وسيط في املنظمات العاملة القيادة الرؤيوية على النمو االستراتيجي بوجود املسؤ تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر  

 قطاع التجزئة  في األردن، باإلضافة إلى تحقيق جملة من األهداف اآلتية:  ب

 . في األردنالتجزئة  بقطاع ت العاملة في املنظما (التمكين -اإللهام -القيم  -ؤيةإلى األهمية النسبية للقيادة الرؤيوية )الر التعرف  .1

 في املنظمات العاملة بقطاع التجزئة. االستدامة( -االبتكار -التعرف إلى األهمية النسبية للنمو االستراتيجي )التوسع .2

 التعرف إلى األهمية النسبية للمسؤولية االجتماعية في املنظمات العاملة بقطاع التجزئة  في األردن. .3

 .في األردن النمو االستراتيجي في املنظمات العاملة في قطاع التجزئة  فيالتعرف الى أثر القيادة الرؤيوية  .4

 في املنظمات العاملة في قطاع التجزئة في األردن.  املسؤولية االجتماعيةالتعرف الى أثر القيادة الرؤيوية في  .5

 تيجي في املنظمات العاملة في قطاع التجزئة في األردن. التعرف الى أثر املسؤولية االجتماعية في النمو االسترا  .6

 .في األردن التعرف الى أثر القيادة الرؤيوية في النمو االستراتيجي مع توسيط املسؤولية االجتماعية في املنظمات العاملة في قطاع التجزئة .7

  :مشكلة الدراسة

االستراتيجي    بات مفهوم أ النمو  البيئة من  واستدامتها ضمن  وبقاءها  استمراريتها  املنظمات  لهذه  يضمن  والذي  واملعاصرة  الحديثة  املفاهيم  برز 

أن الباحثة أحد مالكي املتاجر االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم، وتمارس التنافسية ذات الطبيعة املتغيرة والديناميكية، وفي هذا السياق ومن واقع  

في مجال االسال أتشارات بقطاع  عمل  األردني والذي يعد من  الوطني والحد من التجزئة  االقتصاد  بما يساهمه من دفع لعجلة  الحيوية  القطاعات  هم 

ع املشكالت البطالة وغيرها فإنها شعرت في قصور ملحوظ في النمو اإلستراتيجي في قطاع التجزئة ملا يعيشه االقتصاد من حاالت الركود والكساد وتواب

العاملة في قطاع  اإلدارات العليا في املنظمات    مديري جراء بعض املقابالت مع  رات الشرائية لألفراد مما دفعها إلى إاملحيطة والتي أثرت في القد  السياسية

 من شعورها في مشكلة هذه الدراسة وتحديدها. إجابات من قابلتهم ، عززت التجزئة األردني

من العديد  بينت  وجاو   نتائج   وقد  جو  موري،  كدراسة  األعمال،  ملنظمات  االستراتيجية  أهداف  أهم  من  يعد  االستراتيجي  النمو  أن    الدراسات 

(Murray,  Ju & Gao (2012     موبا ودراسة  (Mupa (2015       تنامي بعض أدت إلى  التغيرات الديناميكية واملعقدة الطارئة على بيئة األعمال  التي بينت أن

الت الذي  التحديات  األمر  املنظمات،  بين  ا نافسية واالقتصادية  النمو االستراتيجي لتوسع واالنتشار والبقاء والنموقد يعرقل مسيرها نحو  ، حيث يعتبر 

املنظمات اذ ما سعى القادة فيها بشكل جاد وحيوي نحو النمو عبر تعزيز مهاراتهم القيادية   من أهم األهداف االستراتيجية التي تضمن الديمومة لهذه 

 . بشكل يتماش ى مع البيئة املحيطة ورسم املستقبل القريب والبعيد عبر وضع الرؤى واألهداف الواجب تحقيقها للوصول الى النجاح والتفوق 

للمنظم  
 
النمو االستراتيجي يعد مستقبال إلى تحقيق وألن  الوصول  املنظمات رؤية واضحة وتوجه رؤيوي مستقبلي في سبيل  أن تمتلك  ة ال بد من 

واالب التوسع  أبرزها  من  لعل  عدة  جوانب  في  االستراتيجي  نموها  تعزيز  بغية  املجتمعات  اتجاه  مسؤولية  من  به  تقوم  وما  املنشودة،  تكار األهداف 

 . واالستدامة

الدراسة تتضح    على ما سبق فإن مشكلة 
 
النمو االستراتيجي  من خالل اإلجابة على  وتأسيسا الرؤيوية في  القيادة  أثر  الرئيس: )ما  لقطاع    السؤال 

 كتغير وسيط؟(  ملسؤولية االجتماعيةالتجزئة في األردن بوجود ا 

 :أسئلة الدراسة

مستوى  .1 )الرؤية  ما  الرؤيوية  للقيادة  النسبية  االستهالكية   (التمكين  -اإللهام  -القيم   -األهمية  املواد  )متاجر  التجزئة  بقطاع  العاملة  املنظمات  في 

 ( في األردن.كبيرة الحجم  والغذائية
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مستوى  .2 )التوسع  ما  االستراتيجي  للنمو  النسبية  ب  االستدامة(  -االبتكار  -األهمية  العاملة  املنظمات  االستهالكية في  املواد  )متاجر  التجزئة  قطاع 

 ( في األردن.كبيرة الحجم  والغذائية

مستوى  .3 والغذائية  ما  االستهالكية  املواد  )متاجر  التجزئة  بقطاع  العاملة  املنظمات  في  االجتماعية  للمسؤولية  النسبية  الحجم   األهمية  في  كبيرة   )

 األردن.

في املنظمات  االستدامة( -االبتكار -بأبعاده مجتمعة )التوسع في النمو االستراتيجيالتمكين(  -اإللهام -لقيم ا  -بأبعادها )الرؤية أثر القيادة الرؤيويةما  .4

 ( في األردن. كبيرة الحجم  العاملة في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية

الرؤيوية  ما .5 القيادة  املواد في    التمكين(  -اإللهام  -القيم   -بأبعادها )الرؤية  أثر  التجزئة )متاجر  في قطاع  العاملة  املنظمات  في  املسؤولية االجتماعية 

 ( في األردن. كبيرة الحجم  االستهالكية والغذائية

والغذائيةما   .6 االستهالكية  املواد  )متاجر  التجزئة  قطاع  في  العاملة  املنظمات  في  االستراتيجي  النمو  في  االجتماعية  املسؤولية  الحجم   أثر  في  كبيرة   )

 األردن.

  االستدامة( من خالل  -االبتكار  -التمكين( في النمو االستراتيجي بأبعاده مجتمعة )التوسع  -اإللهام  -القيم   -بأبعادها )الرؤية  أثر القيادة الرؤيوية  ما .7

 ي األردن.( فكبيرة الحجم  املسؤولية االجتماعية في املنظمات العاملة في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية

 فرضيات الدراسة:

 باالعتماد على ما تم التوصل إليه في الدراسات السابقة وفي ضوء ما سبق، تسعى الدراسة الى اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية:

H01  ( معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال   :α ≤0.05  النمو على  التمكين(  اإللهام،  القيم،  )الرؤية،  بأبعادها  الرؤيوية  للقيادة   )

 . ( في األردنكبيرة الحجم  متاجر املواد االستهالكية والغذائية)( في قطاع التجزئة االستدامة، االبتكاراإلستراتيجي بأبعاده مجتمعة )التوسع، 

 وينبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: 

H02  :  ( معنوية  إحصائية عند مستوى  داللة  ذو  أثر  يوجد  املسؤولية α ≤0.05ال  التمكين( على  اإللهام،  القيم،  )الرؤية،  بأبعادها  الرؤيوية  للقيادة   )

 . ( في األردنمتاجر املواد االستهالكية والغذائية )االجتماعية في قطاع التجزئة 

H03   أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنو ): ال يوجد  التجزئة  α ≤0.05ية  النمو اإلستراتيجي في قطاع  املواد  )( للمسؤولية االجتماعية على  متاجر 

 . ( في األردناالستهالكية والغذائية

H04  ( أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  املسؤولية االجتماعية كمتغير α ≤0.05: ال يوجد  النمو اإلستراتيجي بوجود  الرؤيوية على  للقيادة   )

 . ( في األردنمتاجر املواد االستهالكية والغذائية )وسيط في قطاع التجزئة 

 ( visionary leadershipالقيادة الرؤيوية )

يقومون بجذب قلوب وعقول أتباعهم لتصوراتهم ورؤيتهم الخاصة بما    يميل الباحثين والعلماء في مجال اإلدارة الى التركيز على كبار القادة الذين

 أن هؤالء  يصبون اليه من حاالت مستقبلية مرغوب بها، وعلى الرغم من أن القيادة القائمة على الرؤية يمكن أن تستخدم في جميع مستويات املنظمة اال

  Jingوتهم في القيادة تعتمد على القبول واملشاركة وااللتزام برؤيتهم من قبل التابعين )القادة االستثنائيون يضعون رؤية واضحة املعالم للمستقبل ألن ق

& Avery, 2008 األفراد تحفيز  فيه عبر  املرغوب  املستقبل  تنفيذ  بغية  القوية  العاطفية  الجوانب  العديد من  وتعزز  الرؤيوية  القيادة  كما وتضيف   .)

 (، من هنا يمكن النظر الى القيادة(Kantabutra & Avery, 2006التابعين مما يسمح للقائد بأن يأخذ بعد بطولي من خالل صفاته الكاريزمية والرؤيوية 

 الرؤيوية على أنها خارطة الطريق التي ترشد األتباع في أعمالهم للطريق نحو املستقبل.

ة تتولد  وردت العديد من التعريفات الخاصة في القيادة الرؤيوية في األدبيات السابقة في إدارة األعمال والقيادة، حيث يمكن تعريفها بأنها حال 

التصور  املستقبل ورسم  القائد الستشراف  أي    لدى  بتجنب  والقيام  به،  املرغوب  املستقبل  الى  للوصول  البشرية  املوارد  تحفيز  للمنظمة عبر  اإليجابي 

(، في حين يمكن تعريفها بأنها قدرة القائد الحكيم على  Stam, Van Knippenberg & Wisse, 2010مواقف وأوضاع سلبية من منظور فردي أو جماعي )

في تعريف القيادة    Dhammika(  2016a(،  ويرى )Bryman, 2011ائدة في املنظمة وتطويعها مع رؤيته املستقبلية )عملية تغيير الثقافة التنظيمية الس

إيجاب بشكل  الحاجات  هذه  تلبي  التي  الرؤية  وايضاح  وقيمهم  األفراد  حاجات  على  ثاقبة  نظرة  في  يركز  قيادي  ونمط  أسلوب  أنها  على  يؤثر  الرؤيوية  ي 

 في الثقافة التنظيمية السائدة. بأسلوب خاص في التحوالت 

( يجب على   Nwokedi (2015ويرى  لذلك  ما.  أو منظمة  أو مجموعة  لحالة مستقبلية مرغوبة لشخص  ذهنية  طريقة  هي  الرؤيوية  القيادة  بأن 

همة وتحفيزية وتفصيلية بما  القائد صاحب الرؤية أن يكون لديه صورة معرفية للمستقبل تكون إيجابية بما فيه الكفاية ألعضاء منظمته حتى تكون مل

 فيه الكفاية لتوفير التوجيه للتخطيط وتحديد األهداف املستقبلية ملنظمته. 
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 على أن الرؤية املشتركة في املنظمات بشكل عام وأقسامها املعنية في ابتكار املن
 
تجات والعمليات وتتجلى القيادة الرؤيوية بمفهومها الذي يقدم دليال

الفر  فاعلية  الفريق تزيد من  بأن  ذواتهم  في  االعتقاد  للفرق من خالل غرس  القوة  وتحقق  واملجاملة،  االيثار  قيم  تعزيز  الجماعي من حيث  والسلوك  ق 

  
 
 ;Pearce & Ensley, 2004bذ ما قام في مشاركة الرؤية، والتنسيق بين األفراد وجهودهم املبذولة للحفاظ على تواصل واضح )إ يمكن أن يكون ناجحا

Marques & Dhiman, 2018: 68  .) 

في    وتمتاز القيادة الرؤيوية بالعديد من الخصائص لعل من ابرزها تشجيع االنفتاح على التغيير والتطوير، وادراك الفرص الحداث فروق ملموسة

(، من  Margolis & Ziegert, 2016 ;Marques & Dhiman, 2018, 69املنظمة، وزيادة القدرة على التعبير عن الذات، وتعزيز قيم النزاهة في األعمال )

ى التأثيرات التنظيمية  هنا فال بد من قيام القادة بتنفيذ رؤيتهم في املنظمات عبر االهتمام بالنماذج الفكرية املشتركة والتواصل املفتوح والفعال والنظر ال 

ابر  الرؤيوية من  القيادة  تعتبر  املنظمات، حيث  التي تعيشها  الديناميكية  البيئة  الباحثين في  املشتركة من وجهة نظر  القيادة  ز مظاهر وأساليب وأنماط 

 (. Sweeney, Clarke & Higgs, 2019والعلماء في اآلونة األخيرة )

 وتشمل القيادة الرؤيوية العديد من األبعاد من أهمها: 

 : الرؤية )
ً
 ( Visionأوال

للمنظمة والعا املستقبل  أنها جملة تعكس  الرؤية على  لنا ما  يمكن تعريف  القادمة وتبين  األيام  األمور في  ملين فيها بشكل يصف ما ستبدوا عليه 

(. كما وتعرف الرؤية بأنها بيان يصف ما ترغب املنظمة في تحقيقه على املدى الطويل ضمن اطار زمني يتكون من  Anshar, 2017تريد املنظمة بأن تكون )

لفترة أطول، أو في بعض األحيان  الى عشر سنوات،  اتجاهاتها بشكل محدد   خمس  املستقبل مع تحديد  املنظمة في  الرؤية ما ستبدو عليه  حيث تصور 

( كافة مستوياتها  في  السليم الستراتيجياتها  والتنفيذ  التخطيط  التطلعية Almog-Bareket, 2012بغية  في  تتمثل  رئيسية  بعناصر  الرؤية  كما وتتميز   .)

الى انها تعكس من قيم وثقافة املنظمة، وتساهم في تحديد اتجاهات املنظمات املستقبلية، إضافة الى دورها   واالستباقية، والتحفيزية وااللهامية، إضافة

( املستقبلي  املنظمي  للتطوير  الفوائد والتحسينات   ,Van Knippenberg & Stam, 2014; Zhou, Zhao, Tian, Zhang & Chenالجوهري في تحقيق 

2018 ) 

: القيم ) 
ً
 ( Valuesثانيا

ى أداء املنظمات  تعتبر القيم من األبعاد الرئيسية للقيادة الرؤيوية عند النظر اليها لدى األفراد العاملين في املنظمات، حيث أن لهذه القيم تأثير عل

ردها البشرية بغية الوصول الى كما وتعد القيم من ابرز املفاهيم التي تقوم املنظمات في تدعيمها لدى موا  ليها. إ وأفرادها في عملية تنفيذ الرؤية والوصول  

ال بين  أهدافها االستراتيجية، حيث ثبت وجود عالقة كبيرة  النظر عن  التنظيمي بغض  األداء  الى دورها في زيادة  األداء، إضافة  السائدة نظم عالية  قيم 

أصحاب   الرسميون من  وغير  الرسميون  القادة  قبل  القيادة من  والقدرة على  واإلنتاجية  العاملين  )لدى  املنظمات  في  (، Wang, et al., 2010املصالح 

القيم  ملاهية  القائد  وذلك من خالل معرفة  بشكل عام  األفراد  أثر تحفيزي على  تكون ذات  الرؤيوية  القيادة  أن  الى  النظر  يمكن  فإنه  األساسية    وعليه 

 (. Kurland, Peretz & Hertz-Lazarowitz,, 2010ئي )واملهام التي يجب أن يمتلكها األفراد للوصول الى توجيههم لألداء الجيد بشكل استثنا

: اإللهام )
ً
 ( Inspirationثالثا

، حيث أن القائد امللهم يكون قادر على التأثير باآلخرين
 
وتغييرهم من   يمكن اعتبار اإللهام من األبعاد الرئيسية للقيادة الرؤيوية كما تقدم سابقا

أخرى   الى سلوكيات  والحفز  سلوكيات معينة  االثارة  اآلخرين عبر  لدى  لتنشيط وخلق شعور  بأنه عملية  االلهام  الى  اإلشارة  يمكن  وعليه  بها،  مرغوب 

الرؤيوي  القائد  رؤية  تبني  خالل  من  للمستقبل  مقنعة  برؤية  االيمان  نحو  السعي  على  وتشجيعهم  االفراد  تنشيط  على  ينطوي  أنه  حيث   للتغيير، 

 (. Avramenko, 2013; Daft, 2015, 434جوانب عملهم ) وتجسيدها والتكيف معها في جميع

: التمكين )
ً
 ( Empowermentرابعا

ملا يصبوا له  يمكن اعتبار التمكين من أبعاد القيادة الرؤيوية ملا يمثله من مفهوم مساند يمكن له أن يساهم في تعزيز هذه الرؤية عبر الفهم السليم 

العاملين من بذل الجهود من خالل صالحياتهم املخولة لهم في جانب تنفيذ األعمال والوصول الى تحقيق األهداف، حيث القائد، إضافة الى ما سيقوم به 

طرق تؤدي الى  يشير مفهوم التمكين بأنه ممارسة تشجع العاملين في الثقافة التنظيمية السائدة والتي تتيح تحمل املسؤولية الفردية لكي يقومون بتطوير

املنظمة )القيام بأعم القرارات في كافة مستويات  املسؤوليات والصالحيات التخاذ  التمكين McShane & Glinow, 2017الهم عبر تفويض  (. كما ويعد 

 (.Voegtlin, et al., 2015سلطة إدارية هادفة الى تحقيق مصالح املنظمات على األمد البعيد ويساهم في تحقيق أهدافها املستقبلية )

 ( Strategic Growthجي ) النمو االستراتي

لهذا أدى التوسع في التجارة العاملية خالل السنوات العشر املاضية الى سعي املنظمات نحو النمو والتوسع في أعمالها، حيث أن السبب الرئيس  

األس وهيكلية  االستهالكية  االفراد  طبيعة  في  املستمر  والتغير  العالم،  أنحاء  في جميع  السكان  أعداد  زيادة  املوارد كمنتجات إ واق  النمو  استهالك  بات  ذ 

املنظمات إزاء نموها وتوسعها وانتشارها كمظاهر العوملة و  التحديات التي تواجه هذه  األسواق وخدمات بصورة متزايدة حيث أثر ذلك الى تنامي بعض 
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الحرة والتنافسية املحتدمة في جميع القطاعات مما أدى الى تنامي دور التوج ه نحو األسواق ضرورة الوعي باستراتيجياتها التي تعتبر  املفتوحة والتجارة 

( والديمومة  النجاح  أجل  من  املستهلكين  وأنماط  سلوكيات  فهم  في  أهمية   ,Achtenhagen, Brunninge & Melin, 2016; Kowalkowskiذات 

Windahl, Kindström & Gebauer, 2015 .) 

ية بين نقطتين على األقل واللتان تشيران الى الوضع الحالي والوضع املستقبلي واالختيار بينهم  ويعرف النمو االستراتيجي بأنه تلك النتيجة التفاضل

النظرية ) الناحية  املناسب من  الوقت  النمو االستراتيجي Coad, Daunfeldt, Hölzl, Johansson & Nightingale, 2014في  الى  النظر  (، في حين يمكن 

 في تحقيق نموها في العديد من املجاالت  على أنه االستخدام األمثل الحد االس
 
تراتيجيات التي بموجبها تقوم املنظمات في التخطيط اإلداري للمض ي قدما

)أ والتي من   املجاالت  املالي وغيرها من  التصنيع والتسويق واألداء  التي  Ondiek, 2016برزها مجاالت  العملية  تلك  بأنه  الى تعريفه  (. كما ويمكن اإلشارة 

السيا واالزدهار تضمن  البقاء  نظير  بها  املرغوب  غير  والعواقب  املخاطر  تقليل  على  العمل  مع  النمو  من  ممكن  قدر  أقص ى  لتحقيق   
 
أمانا األكثر  سة 

 (، ويعني النمو االستراتيجي للمنظمات بالتطور الكمي والنوعي Mukhezakule  & Tefera, 2019والديمومة في تقديم منتجاتها أو خدماتها في األسواق )

ر املوارد املتمثلة فيها، حيث يعني النمو الكمي الزيادة في معدالت اإلنتاج الحالية، وايرادات املبيعات، ومجموعة املنتجات والخدمات املقدمة، ومدى تواف

ات، في حين يشار الى النمو في عدد املوظفين، ورأس املال، وعدد االفرع، والحصة السوقية، والقدرة على االستدامة وغيرها، إضافة الى حجم االستثمار 

 (.Durmaz, & İlhan, 2015النوعي الى تطوير جودة األعمال واملنتجات ومدى الوصول الى تحقيق األهداف املنشودة )

 : وللنمو االستراتيجي العديد من األبعاد، من أههما

: التوسع ) 
ً
 ( Expansionأوال

ليها ضمن القيام بأعمالها، حيث باتت املنظمات تهدف بشكل دائم  إ يعتبر التوسع واالنتشار للمنظمات من أبرز األهداف االستراتيجية التي تسعى  

ي، وعليه فإن و تقدمه من منتجات وخدمات، والذي بدوره يدعم وجودها ونموها االستراتيجأ للهيمنة على األسواق وإيجاد املنافذ االستهالكية ملا تنتجه  

نظمات في التوسع واستراتيجياته يتطلب من املنظمات القيام في أساليب وطرق ممنهجة جديدة بغية استهداف األسواق واختراقها، من هنا فإن تفكير امل

األرباح من خاللها والعمل على االستحواذ على   لتتمكن من جني وتحقيق  الى أسواق جديدة  بأعمالها  الدخول  حصة سوقية مناسبة فيها التوسع يعني 

 . (Hong, 2015حيث يمكن لها ذلك من خالل تمييز ما تقدمه بشكل يصعب تقليده او محاكاته من قبل منافسيها )

: االبتكار )
ً
 ( Innovationثانيا

(، في حين يمكن تعريفه  Johne, 2018, 19يعرف االبتكار بأنه تلك العملية املنظمة الهادفة الى ادخال ش يء جديد وذو فائدة ومنفعة في املنظمات )

التطبيق،   الى  الكتابة  املنظمات ونقلها من حيز  الجديدة في  األفكار  تنمية وتطوير  التنمية كل من االختراعات إ بأنه عملية يتم من خاللها  ذ تشمل هذه 

( مستحدثة  الفكار  الفعلية  والتطبيقات  االبتكار  Mitra, 2019, 9األصلية  ويعرف  كما  أنأ (.  على   
 
يقدم يضا بحيث  املشروط  للتغيير  جوهرية  أداة  ه 

نشائها وعملية تولد كل ما هو جديد  إ لى أنه أداة للقيام باألعمال الجديدة و إ للمنظمات ش يء حقيقي كمنتج أو خدمة من خالل معالجة األفكار، إضافة  

(Dodgson & Gann, 2018, 4 .) 

: االستدامة ) 
ً
 ( Sustainabilityثالثا

الحفاظ على قدراتها تعرف   الحالية مع  االحتياجات  تلبية  بغية  للمنظمات  القيمة  واضافة  تحسين  الى  الهادفة  العملية  تلك  أنها  االستدامة على 

( املستقبلية  الفرص  استثمار  بهدف  وتعزيز Montabon, Pagell & Wu, 2016االستراتيجية  لتحسين  األمثل  املدخل  بانها  تعريفها  ويمكن  كما   .)

تع التناف حيث  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  باألداء  املرتبطة  والديمومة  البقاء  من  عالية  نسب  لها  يحقق  بما  للمنظمات  األعمال  بيئة  في  د سية 

له املتاحة  والقدرات  والجدارات  واملعارف  املهارات  استخدام  عبر  للمنظمات  والرسالة  والرؤية  األهداف  لتحقيق  املثلى  الوسيلة  )ا االستدامة  لطائي ا 

 (2015وآخرون، 

 (Corporate Social Responsibilityاملسؤولية االجتماعية )

ا  ألخيرة في  تعد املسؤولية االجتماعية كمفهوم حديث من أبرز ما تناولته األبحاث الحديثة في اإلدارة املعاصرة، حيث تعاظمت أهميتها خالل اآلونة 

املنظمات في النظر شتى املنظمات وبكافة أشكالها، وجّراء التطور امل إذ بدأت هذه  الدولي  أو اإلقليمي أو  شهود في أعمال املنظمات على املستوى املحلي 

و  تطبيقها  املنظمات من فوائد  تجنيه هذه  ما قد  الى  إضافة  فيه،  العاملة  القطاع  في  ذاتها  إبراز  بغية  استراتيجياتها  في  كافة إليها وتضمينها  في  ممارستها 

  غيرات الطارئة في بيئة األعمال املعاصرة التي نشهدها اليوم وحاجات املستهلكين والزبائن وزيادة وعيهم بالقضايا البيئية واالجتماعية مجاالتها، ونتيجة للت

 على املنظمات النظر في تحقيق النمو والبقاء عبر املسؤولية االجتماعية، إذ  
 
ليمة لها تسهم  ن املمارسة السأ مما أدى الى تعقيد بيئي ديناميكي أصبح لزاما

  
 
وصوال وتوسعها  املنظمات  استمرارية  )إ في  لها  االستراتيجي  النمو  األسواق  Crane, Matten & Spence, 2019, 41لى  في  املنظمة  موقف  يدعم  مما   )

 العاملة فيها . 
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النزاعات   الربح واإلنتاج وتقليل  بزيادة  املنظمات  تلك  استثمار يعود على  األعمال هو  الدور االجتماعي وااللتزام األخالقي ملنظمات  واالختالفات إن 

 بينها وبين واملجتمعات املتعاملة معها، كما يزيد من انتماء ووالء املستفيدين من هذه املنظمات. 

( أن تقييم منظمات األعمال لم يعد يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك املنظمات تعتمد في بناء سمعتها  2012وقد جاء في دراسة األسرج )

االقت الجوانب  في  املتسارعة  التطورات  مع  التعامل  قادرة على  بيئة عمل  خلق  تساعد على  ظهرت مفاهيم حديثة  إذ  املالية فقط،  صادية على مراكزها 

 لعالم، وفي مقدمتها املسؤولية االجتماعية. والتقنية واإلدارية غير ا 

( الغدير  بهم وجذبهم 2011كما أظهرت دراسة  االهتمام  األعمال فقد أصبح  املستهلكين واملتعاملين مع منظمات  نتيجة الرتفاع وعي وإدراك  أنه   )

والسلوكية النفسية  بالجوانب  اإلملام  بها، من خالل  العمل  املنظمات  تلك  يجب على  التي  الهامة  األمور  وزبائن من  االجتماعية و   واالبقاء عليهم كعمالء 

 لديهم، لزيادة رضاهم عن تلك املنظمات وتبنيهم لها، وبالتالي الوصول بهم إلى درجة والء مرتفع.  

املسؤولية االجتماعية في املنظمات على أنها كافة األنشطة والعمليات التي تنعكس على املجتمعات بصورة تتسم بالشفافية وبما يتفق مع وتعرف  

الدولية اليجاد   )املعايير  االجتماعي  أنها Verboven, 2011; Smith & Alexander, 2013التكامل  االجتماعية على  للمسؤولية  النظر  يمكن  حين  في   ،)

الب االنسان، واملحافظة على  للموظفين، واملساهمة في تعزيز حقوق  ابداء االحترام  اعتبارات ضمنية خاصة مثل  الذي يتضمن عدة  النشاط  يئة، ذلك 

 ,Potin , Garce  & Louvetاركية الفعالة بين املنظمات واملجتمع بغية الوصول الى النمو واالزدهار لهذه املنظمات وللمجتمع ككل  )باإلضافة الى التش

2013; Galant & Cadez, 2017 . ) 

أفرادها والتي ال بد من قيام  وتكمن أهمية ممارسات املسؤولية االجتماعية بأنها تلعب دور مهم في تعريف املنظمات بالحاجات املجتمعية ورغبات  

مم أن  حين  في  السياق،  هذا  مع  ممنهجة  وأنشطة  برامج  تقديم  عبر  املطلوب  النحو  على  وتلبيتها  معها  التكيف  على  والعمل  بتوفيرها  ارسة املنظمات 

( البطالة  وتحد من  من فرص عمل  تقدمه  بما  للحكومات   
 
منها شريكا يجعل  االجتماعية  للمسؤولية   ,Golob, Podnar, Koklič & Zabkarاملنظمات 

صادية (، إضافة الى أنها تعزز من الجوانب التنافسية في املنظمات، وتدعم من التقدم االجتماعي وتحسن من سمعة املنظمات وزيادة قيمتها االقت2019

 للموظفين مما ينعكس بدوره على تحسين الخدمات املقدمة للعمالء )
 
 جاذبا

 
 (.Susilo,  Chandrarin, & Triatmanto, 2019ويجعل منها مكانا

 الدراسات السابقة

بمراجعة الباحثة  االستراتيجي    قامت  النمو  الرؤيوية،  بالقيادة  املتعلقة  الحالية  الدراسة  متغيرات  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  من  مجموعة 

على الباحثة  عملت  وقد  إليها،  توصلت  التي  النتائج  وأهم  ومنهجيتها  ألهدافها   
 
وفقا الدراسات  هذه  تلخيص  تم  حيث  االجتماعية،  اختيار   واملسؤولية 

الد البيئة مجموعة من  في  والدراسات  العربية،  البيئة  في  الدراسات  إلى قسمين:  الدراسات  بتقسيم  وقامت  دراستها،   مع 
 
ارتباطا األكثر  السابقة  راسات 

 من األحدث لألقدم.  
 
 األجنبية، وترتيبها زمنيا

 :
ً
 : الدراسات في البيئة العربيةأوال

 رؤيوية في أداء فرق العمل: دراسة استطالعية في ديوان الرقابة املالية"  (، بعنوان: "دور القيادة ال2020دراسة الطائي والتميمي ) •

املالية العراقي(، ولت الضوء على دور القيادة الرؤيوية في أداء فرق العمل للمنظمة املبحوثة )ديوان الرقابة  إلى تسليط  حقيق هدف هدفت الدراسة 

خال من  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحثان  اعتمد  العامين الدراسة  واملدراء  الديوان  برئاسة  املتمثلة  االدارية  القيادات  من  عينة  على  التطبيق  ل 

. 42ومعاونيهم، والسادة الخبراء وبواقع )
 
 ( فردا

تكم  الرؤيوية  القيادة  فاعلية  وأن  العراقي،  الرقابة  ديوان  في  الرؤيوية  القيادة  أبعاد  من   
 
متوسطا مستوى  هناك  أن  الدراسة  نتائج  عبر  أظهرت  ن 

بعيد وتصور  تخيل  خالل  من  األفراد،  بها  يتمتع  التي  املستقبلية  والرؤى  األفكار  عبر  واملتجسدة  قادتها  بها  يمتاز  التي  والخصائص  ما    السمات  إلى 

 . ستؤول إليه األحداث. كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللة معنوية بين ألبعاد القيادة الرؤيوية في أداء فرق العمل

 (، بعنوان: "إسهامات املسؤولية االجتماعية في تعزيز سلوكيات املواطنة في منظمات األعمال.  2020شيخ )الدراسة العمري وابن  •

  الدراسة إلى تسليط الضوء على مساهمة املسؤولية االجتماعية في تعزيز سلوكيات املواطنة في منظمات األعمال ومدى تأثيرها على املجتمع،   هدفت

 ( الجزائرية. NCAولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان منهج دراسة حالة شركة )

املسؤولية االجتماعية في الشركة املبحوثة، وأن التزام منظمات األعمال بمسؤولياتها أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مستوى مرتفع من تطبيق أبعاد  

اإلنساني   القانوني،  بالبعد االقتصادي،  املسؤولية االجتماعية واملتمثلة  أبعاد  املواطنة من خالل ترسيخ   واألخالقي،  االجتماعية يعزز من سلوكيات 

  ة والتشغيل وحماية البيئة. والتي تسهم في ترقية العمل والتنمية البشري

 (، بعنوان: "املسؤولية االجتماعية كمدخل لتحسين األداء: دراسة حالة شركة هيونداي موترز الجزائر". 2020دراسة باها ومراكش ي ) •
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الجزا  موترز  هيونداي  لشركة  الكلي  األداء  على  االجتماعية  املسؤولية  أبعاد  وتأثير  تطبيق  مدى  معرفة  إلى  الدراسة  توضيح  هدفت  خالل  من  ئر، 

ومنهج دراسة  العالقة املوجودة بين أبعاد املسؤولية االجتماعية وأبعاد األداء، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي التحليلي 

 يعملون في شركة هيونداي الجزائر، تم اختيارهم بالطريقة ال97الحالة، حيث تكونت عبنة الدراسة من )
 
 عشوائية. ( موظفا

املسؤو  تطبيق  وأن  الجزائر،  في شركة هيونداي موترز  االجتماعية  املسؤولية  أبعاد  تطبيق   من 
 
أن هناك مستوى مرتفعا الدراسة  نتائج  لية  أظهرت 

 االجتماعية يسهم في تحسين أداء الشركة.  

• ( ورزوقي  حنظل  تعزيز  2019دراسة  في  الرؤيوية  القيادة  دور خصائص   " بعنوان:  من  (،  عدد  في  استطالعية  دراسة  الصحية:  املنظمات  أداء 

 مستشفيات محافظة صالح الدين".

في محافظة  العاملة  املستشفيات  في  الصحية  املنظمات  أداء  تعزيز  تحقيق  في  الرؤيوية  القيادة  تطبيق خصائص  إمكانية  الى مدى  الدراسة   هدفت 

( من العاملين اإلداريين في 81حثان املنهج الوصفي التحليل، وتكونت عينة الدراسة من )صالح الدين العراقية، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد البا

 املستشفيات املبحوثة تم اختيارهم بالطريقة القصدية.  

نوية  أظهرت نتائج الدراسة أن األهمية النسبية للقيادة الرؤية في مستشفيات محافظة صالح الدين جاءت بدرجة متوسطة، ووجود عالقة ارتباط مع

امل االرتباط على   لقيمة معامل 
 
الصحية بداللة متغيراتها وفقا للمنظمة  األداء مجتمعة  الرؤيوية مجتمعة وتميز  القيادة  بين خصائص  ستوى موجبة 

مة الصحية الكلي. كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين كل خاصية من خصائص القيادة الرؤيوية وتميز األداء مجتمعة للمنظ

 في تميز األداء هو الرؤية في املرتبة
 
 لقيمة معامل االرتباط على املستوى الجزئي إذ كانت أكثر خصائص القيادة الرؤيوية تأثيرا

 
األولى ويليه التمكين  وفقا

 باملرتبة الثانية ومن ثم االتصاالت في املرتبة األخيرة. 

" (، بعنوان: "املس2019دراسة الحديد والصرايرة ) •
ً
 ؤولّية االجتماعّية ملنظمات األعمال: شركة البوتاس العربّية نموذجا

ا  وأهم  عليها،  واإلنفاق  تغطيها،  التي  واملجاالت  املجال،  هذا  في  العربية  البوتاس  شركة  تتبناها  التي  الفلسفة  تّعرف  إلى  الدراسة  لجهات هدفت 

وال الحالة،  دراسة  منهج  إلى  الدراسة  استندت  منها.  لجمع  املستفيدة  كأدوات  املتعمقة  واملقابلة  الوثائق  تحليل  على  يعتمد  الذي  الكيفي  تحليل 

 البيانات. 

سؤولية أظهرت النتائج أن مستوى تطبيق املسؤولية االجتماعية في شركة البوتاس جاء بدرجة مرتفعة، وأن فلسفة شركة البوتاس العربية ملفهوم امل

الت إلى  الوصول  املسؤولية االجتماعية للشركة توزعت االجتماعية تتمحور حول فكرة  أن برامج  املستدامة. وبينت  املنشود والتنمية  وازن االجتماعي 

والثق العبادة،  ودور  والرياضة،  والبيئة،  واملياه  والصحة،  االجتماعية،  والتنمية  والتعليم،  الرسمية،  الجهات  دعم  هي:  مجاالت  تسعة  افة، على 

املهنية. وحصلت مجاالت دع الكبرى من مشاريع برامج والنقابات  الحصة  والتنمية االجتماعية والصحة واملياه على  الرسمية، والتعليم،  الجهات  م 

 الشركة للمسؤولية االجتماعية.  

• ( القريوتي  للقيادة  2019دراسة  الوسيط  الدور  التنفس ي:  الذكاء  في  وأثرها  البشرية  املوارد  تطوير  استراتيجيات  صياغة  "إعادة  بعنوان:   ،)

 دراسة ميدانية على مجموعة الحوراني" -ويةالرؤي

للقيادة  هدفت هذه الدراسة إلى البحث في إعادة صياغة استتراتيجيات تطوير املوارد البشترية وأثرها في الذكاء التنافس ي من خالل الدور الوسيط  

 118يلي، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من )الرؤيوية في مجموعة الحوراني، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحل
 
( فردا

 ممن يعملون في اإلدارات العليا والوسطى في مجموعة الحوراني التجارية في األردن. 

التجارية،  الحوراني  مجموعة  في  الرؤيوية  للقيادة  النسبية  األهمية  من  مرتفع  مستوى  وجود  أهمها  من  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة   خلصت 

 ود أثر ذو داللة إحصائية للقيادة الرؤيوية في الذكاء التنافس ي.ووج

( بعنوان : "انعكاسات الرؤية املعرفية في تعزيز ابعاد االبتكار البيئي: دراسة استطالعية آلراء العاملين في شركة  2019دراسة السماك والسماك ) •

 رويال كولورز للطباعة والتغليف في السليمانية".

الدراس افتراض ي يشتمل على هدفت هذه  اعداد نموذج  الى  الدراسة  البيئي، حيث سعت  املعرفية في تعزيزها لالبتكار  الرؤية  التعرف على دور  الى  ة 

مت الدراسة  متغيرات الدراسة ولصياغة فرضياتها كدراسة استطالعية آلراء العاملين في الشركة املبحوثة، وباالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي قا

)بتوزي عددها  البالغ  عينتها  على  خاصة  استبانة  السليمانية 40ع  منطقة  في  والتغليف  للطباعة  كولورز  رويال  شركة  في  العاملين  من  مستجيب   )

 بالعراق. 

ن يدركون مفهوم  يأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات تأثير معنوي بين الرؤية املعرفية وابعاد االبتكار البيئي وأن غالبية املبحوث

 لخبرتهم املتراكمة في مجال عملهم. 
 
 الرؤية املعرفية واالبتكار نظرا

• ( عذيب  الشركة  2019دراسة  موظفي  من  لعينة  استطالعي  بحث  اإلبداعي:  التسويق  على  وانعكاساتها  املشتركة  بالرؤية  "اإلدارة   : بعنوان   )

 العامة للصناعات الكهربائية". 
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دور اإلدارة بالرؤية املشتركة في تعزيز التسويق اإلبداعي في الشركة املبحوثة، وتسليط الضوء على مفهوم اإلدارة بالرؤية   هدفت هذه الدراسة إلى بيان

وتوزي التحليلي،   الوصفي  املنهج  الباحث  اعتمد  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  حديث،  إداري  منهج  باعتبارها  اإلبداعي  التسويق  على  ع  وانعكاساتها 

 ( مستجيب. 30لى عينة من العاملين في الشركة العامة للصناعات الكهربائية في العراق والبالغ عددها )استبانة خاصة ع

ية باالعتقاد،  خلصت الدراسة إلى وجود إمكانية لتطبيق منهج اإلدارة بالرؤية املشتركة من خالل أبعادها الفرعية املتمثلة في )االتصال الفعال، والرؤ 

التسو  وأبعاد  على واملرونة(  املشتركة  الرؤية  ألبعاد  احصائي  دال  أثر  وجود  النتائج  وأظهرت  واألصالة(،  واملرونة،  )الطالقة  في  املتمثلة  اإلبداعي  يق 

 عناصر التسويق اإلبداعي في الشركة املبحوثة وأن املوظفين يدركون هذه الرؤية ويقومون بتطبيقها في خططهم االستراتيجية. 

 : "دراسة مقارنة في القيادة الرؤيوية بين األندية الرياضية واملنتديات في محافظة نينوى"(، بعنوان2018دراسة الكواز ) •

الرؤ  القائد  صفات  على  والتعرف  نينوى،  محافظة  في  واملنتديات  الرياضية  االندية  لرؤساء  الرؤيوية  القيادة  مقياس  بناء  إلى  الدراسة  يوي هدفت 

ظة نينوى، واملقارنة بين رؤساء االندية ومديري املنتديات في القيادة الرؤيوية، ولتحقيق أهداف الدراسة لرؤساء األندية الرياضية واملنتديات في محاف

 ( عضوا من األندية واملنتديات في محافظة نينوى العراقية.  265اعتمد الباحث املنهج الوصفي، وتكونت العينة من )

واملنتد الرياضية  األندية  رؤساء  أن  الدراسة  نتائج  واملنتديات أظهرت  األندية  أعضاء  وأن  متوسطة،  بدرجة  الرؤيوي  القائد  صفات  يمتلكون  يات 

ذلك عدم يتفقون على أن رؤسائهم يحددون األهداف في ضوء املوارد املتاحة، وال يتفقون حول امتالكهم توقعات في كيفية االداء، وأظهرت النتائج ك

 القيادة الرؤيوية وأبعادها، باستثناء وجود فروق معنوية في بعد التمكين لصالح األندية. وجود فروق معنوية بين رؤساء األندية واملنتديات في

 الدراسات السابقة في البيئة األجنبية 

 A Paradox Perspective on The Interactive Effects of Visionary، بعنوان:  Kearney, Shemla, Van Knippenberg and Scholz( 2019دراسة ) •

and Empowering Leadership (وجهة نظر متغيرة حول اآلثار التفاعلية للقيادة الرؤيوية والتمكين ) 

لى بيان وجهات النظر متغيرة حول اآلثار التفاعلية للقيادة الرؤيوية والتمكين في مجموعة واسعة من املنظمات األملانية، من  إ هدفت هذه الدراسة  

للتنبؤ   اختبار نموذج خاص  تألفت عينة  خالل  الوصفي، حيث  املنهج  الرؤيوية والتمكين من منظور جدلي وباستخدام  للقيادة  اإليجابية  بالتأثيرات 

استبانة خاصة تم تصميمها    197الدراسة من   الدراسة  العليا واملتوسطة، واعتمدت  املستويات  القادة في عدة قطاعات مختلفتة من  موظف من 

 كأداة لها بهدف جمع املعلومات. 

ابية في  هرت نتائج الدراسة أن القادة الرؤيوين يحافظون على السيطرة مع ترك مساحة معينة للعاملين معهم، وأن القادة يولدون تأثيرات أكثر إيجأظ

التفاعلي التأثير  الهدف بين  الرؤيوية مما يعني تمكينهم لتحقيق األهداف، في حين توسط وضوح  السلوكيات  العاملين عندما يعتمدون  للرؤية    أداء 

 الريادية وتمكين القيادة على األداء الفردي.

 :Technological Competition, Innovation Motive and Corporate Social Responsibilityبعنوان: Graafland & Noorderhaven (2019دراسة ) •

Evidence from Top Managers of European SMEs  ( التكنولوجيةةة، الةةدافع لالبتكةةار واملسةةؤولية االجتماعيةةة للشةةركات: دليةةل مةةن كبةةار املنافسةةة

 .(املديرين في الشركات الصغيرة واملتوسطة األوروبية

كات  في الشر   هدفت هذه الدراسة إلى بيان املنافسة التكنولوجية وحوافز االبتكار واملسؤولية االجتماعية للشركات باالعتماد على دليل كبار املديرين 

الدراسة   األوروبية، حيث سعت  واملتوسطة  املسؤولية إ الصغيرة  في ممارسات  لالنخراط  بها  تؤثر  والتي  للشركات  املختلفة  الدوافع  بعض  اقتراح  لى 

( فرد تم  2579دولة أوروبية، في حين بلغت عينة الدراسة ) 12االجتماعية، حيث تألف مجتمع الدراسة من الشركات املتوسطة والصغيرة العاملة في 

 توزيع استبانة خاصة عليهم ومن ثم استردادها واخضاعها للتحليل االحصائي الالزم. 

الدراسة   خلصت  و إ وقد  االجتماعية  واملسؤولية  التكنولوجية  املنافسة  بين  العالقة  يتوسط  االبتكار  دافع  أن  لتحقيق أ لى  أهمية  األكثر  الدافع  نه 

ثر لالبتكار واملسؤولية االجتماعية كدوافع مجتمعة في تحسين املنافسة التكنولوجية  أ لى وجود  إ إضافة    املسؤولية االجتماعية وخاصة البيئية منها،

 بين الشركات املبحوثة. 

 Impact of unlisted small and medium-sized enterprises’ business strategies onبعنوان:    Park, Sung & Byun(  2019دراسة ) •

future performance and growth sustainability   تأثير استراتيجيات أعمال الشركات الصغيرة واملتوسطة غير املدرجة في البورصة على

 األداء املستقبلي واستدامة النمو.

الشركات الصغيرة و إ هدفت هذه الدراسة   األداء املستقبلي واستدامة النمو في  املتوسطة الكورية الجنوبية لى تحديد أثر استراتيجيات األعمال على 

أ  تتميز بعمر أقصر ومعدالت نمو  املبحوثة والتي  الشركات  األعمال في  استراتيجية  الدراسة في تحديد  البورصة، ويبرز هدف  املدرجة في     سرع،غير 

 ( شركة. 128عددها )وباالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل مضمون القوائم املالية للشركات املبحوثة والبالغ 

أنشطة البحث والتطوير للمنتجات )االبتكار( يؤثر على كل من األداء املستقبلي واستدامة النمو بشكل إيجابي، إ أظهرت النتائج   لى أن االستثمار في 

 لى التغيير واالبتكار. لى أن قيام الشركات املبحوثة في هذه األنشطة يسهم في تحقيق النمو واالستدامة لها من خالل التأكيد عإ إضافة 
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,.Zhou et alدراسة ) • .Visionary leadership and employee creativity in Chinaبعنوان: 2018)   القيادة الرؤيوية وابداع املوظف في الصين.   

املوظفين  معارف  مشاركة  ودور  والتطوير  البحث  فرق  في  املوظفين  ابداع  على  الرؤيوية  القيادة  تأثير  كيفية  استكشاف  إلى  الدراسة  هذه    هدفت 

  تألف واتجاههم نحو تحقيق األهداف في الشركات الصينية العاملة في قطاع التكنولوجيا، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، وقد

قسام البحث والتطوير تم أ مهندس وفني محترف في  331شركة تعمل في قطاع التكنولوجيا، في حين تمثلت عينة الدراسة في  62مجتمع الدراسة من 

 توزيع استبانات خاصة عليهم بأسلوب املسح الشامل. 

الدراسة   إيجابية  إ خلصت  ابرزها وجود عالقة  النتائج كان  العديد من  الرؤيوية و لى  القيادة  بين  املبحوثة، وأن إ ارتباطية  الشركات  املوظفين في  بداع 

ين العالقة تتوسط بشكل إيجابي من خالل تبادل معارف املوظفين ومشاركتها، إضافة الى أن التوجه نحو هدف التعلم للموظف يعزز من العالقة ب

 جه نحو األداء للموظفين يضعف في هذه العالقة. القيادة الرؤيوية وتقاسم املعارف ومشاركتها، في حين ان التو 

,Yeo & Parkدراسةةة ) •  Managing Growing Pains for the Sustainable Growth of Organizations: Evidence from the Growthبعنةةوان : 2018) 

Pathways and Strategic Choices of Korean Firms.  املسةةتدام للمنظمةةات: أدلةةة مةةن مسةةارات النمةةو والخيةةارات إدارة جهود النمةةو مةةن أجةةل النمةةو

 االستراتيجية للشركات الكورية.

النمو والخيارات االستراتيجية للشركات  للمنظمات من خالل استكشاف مسارات  املستدام  النمو  الجهود من أجل  إدارة  بيان  إلى  الدراسة   هدفت 

األدبيات الدراسة من خالل مراجعة  املنظمات تتطور ضمن اخالقيات محددة يمكن    الكورية، حيث اشارت  أن دورة حياة  الى  املتعلقة بموضوعها 

م للشركات  التنبؤ بها مما يعني أن الهياكل واالستراتيجيات التنظيمية تتطور مع تقدم الشركات في مراحل نموها املختلفة، حيث يضمن النمو املستدا 

اع مختلفة من الجهود الساعية الى هذا النمو، والحفاظ على املراكز التنافسية املستدامة مما  تحوالت ناجحة بين مراحل النمو من خالل إدارة أنو 

ترحت يشير الى حدوث تحوالت في التوجه االستراتيجي للشركات، وباالعتماد على املنهج الوصفي وتحليل مضمون العديد من الدراسات ذات الصلة اق

 لبيان الروابط بين  
 
 كليا

 
محددات الجهود املتزايدة للشركات واملجاالت الرئيسية للنمو التنظيمي فيها، وذلك باالعتماد على توليفة من  الدراسة اطارا

 النتائج النوعية والكمية، والتحليالت اإلحصائية املالئمة. 

  500، و300،   100،  20وخلصت الدراسة في نتائجها بأن الشركات الكورية تمر بمراحل مميزة من جهود النمو والتي بلغ حجمها على النحو التالي :  

النوعية   النتائج  أشارت  ذلك  الى  إضافة  املبيعات،  إيرادات  دوالر من  أنواع مختلإ مليون  مع  التعامل  تتطور عبر  العمل  استراتيجيات  أن  فة من لى 

 لى عملية التنشيط والتوسع في األعمال. إ الجهود املوجهة نحو النمو في مراحل دورة حياة املنظمة والذي ينقلها من حيز اإلدارة 

Bocquet, Le Bas, Mothe & Poussingدراسة ) •  CSR, innovation, and firm performance in sluggish growth contexts: A firm-levelبعنوان:  2017) 

empirical analysis. .املسؤولية االجتماعية للشركات واالبتكار وأداء الشركة في سياقات النمو البطيئة: تحليل تجريبي على مستوى الشركة 

اع وقد  الشركات،  نمو  على  االجتماعية  واملسؤولية  والعمليات  للمنتجات  االبتكارات  واالبداعات  االبتكار  أثر  بيان  إلى  الدراسة  هذه  مدت تهدفت 

 شركة.  213الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي بأسلوب تحليل املحتوى لعينة من الشركات الفرنسية والبالغ عددها 

نتائجها   الدراسة في  التكنولوجي،  إ خلصت  االبتكار  املبحوثة مقابل االستجابة ألنواع  املسؤولية االجتماعية للشركات  آثار مختلفة لسلوك  لى وجود 

الى   املنتجات  إضافة  ابتكار   من خالل 
 
استراتيجيا  

 
نموا تحقق  االجتماعية  املسؤولية  تمارس  التي  الشركات  أن  النمو، حيث  لالبتكار على  أثر  وجود 

 والعمليات الخاصة بها. 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

ين من االكاديميين واملمارسين للقيادة في اآلونة األخيرة، حيث بات التركيز  تعد القيادة الرؤيوية من أبرز املواضيع التي قد حظيت في اهتمام الباحث

الحديثة   املنظمات  تسعى  التي  الحديثة  القيادة  أنماط  كأحد  بات  إ عليها  كمفهوم  االستراتيجي  النمو  يأتي  حين  في  املمنهج،  قيادتها  أسلوب  في  تبنيها  لى 

بأ االدبيات في حيرة من   ملا يتسم  الراهن،  مرها في تحديده  البارزة في وقتنا  التحديد وألهميته  النمو االستراتيجي من غايات إ ه من تشعب وعدم  ذ يعتبر 

التي تصبوا   أهدافها  الدراسة تسعى  إ لى تحقيقها، إضافة  إ املنظمات ومن جملة  املسؤولية االجتماعية في تفسير  إ لى ما تقدم فإن  بيان دور ممارسات  لى 

وممارساتها الرؤيوية  املستمرة،  أ و   القيادة  النمو  العمالء إ نشطة  لدى  الذهنية  املنظمة  صورة  تحسين  في  الحيوي  الدور  املسؤولية  ممارسات  تلعب  ذ 

املصالح األساسيين،   الناشئة في إ واملوردين وكافة أصحاب  الدول ذات االقتصاديات  الباحثة في  املسؤولية يعتبر محدود بحسب علم  أن تطبيق هذه  ذ 

 العالم الثاني. 

 على ما تقدم من استعراض لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة في متغيرات الدراسة ومن 
 
فإن الدراسة الحالية تتميز عن هذا املنطلق وتأسيسا

 ألثر.  الدراسات السابقة في محاوالتها التعرف على أثر القيادة الرؤيوية في النمو االستراتيجي بتوسيط املسؤولية االجتماعية في تحسين هذا ا 
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 :منهجية الدراسة

والنمو  اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل وصف متغيرات الدراسة املتمثلة بالقيادة الرؤيوية واملسؤولية االجتماعية  

القيادة   أثر  الختبار  تحليلها  بهدف  الدراسة  عينة  أفراد  من  جمعها  تم  التي  البيانات  وتحليل  وبتوسيط االستراتيجي،  االستراتيجي  النمو  على  الرؤية 

 املسؤولية االجتماعية. 

  :مجتمع الدراسة

لحجم( في تكون مجتمع الدراسة من جميع املديرين ورؤساء مجالس اإلدارة وأعضائها في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة ا 

  www.kinz.joنز ( شركات بحسب سجالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين األردنية، ودائرة مراقبة الشركات، وقاعدة بيانات ك9األردن والبالغ عددها )

 (.1، كما هو موضح في الجدول رقم )

 مجتمع الدراسة: (1جدول)

 عدد املديرين عدد االفرع  االسم التجاري  اسم الشركة  الرقم 

 36 21 كارفور  شركة ماجد الفطيم هايبر ماركتس االردن  1

 22 13 سلطان   –سيفوي  والتموينالشركة االردنية لالستثمارات  2

 35 14 سامح مول  شركة سامح مول  3

 15 6 س ي تاون  شركة املخازن التجارية االمريكية  4

 16 5 أسواق الفريد مؤسسة الفريد للتجهيزات العامة  5

 12 1 ياسر مول  شركة ياسر مول واخوانه  6

 10 1 مايلز  شركة االسواق العاملية املتطورة للتجارة  7

 12 3 كوزمو شركة املركز االردني للتجارة واالستثمار  8

 8 1 سنترو  شركة سنترو  9

 166 املجموع  

  :عينة الدراسة

والغذائية االستهالكية  املواد  )متاجر  التجزئة  قطاع  شركات  في  العليا  اإلدارية  املستويات  في  العاملين  من  قصدية  عينة  على  االعتماد  كبيرة   تم 

، وزعت عليهم أداة الدراسة )االستبانة(، استرد منها )166األردن املختارة، وبواقع )الحجم( في 
 
 ( صالحة ألغراض التحليل اإلحصائي.157( عامال

 صدق أداة الدراسة: 

 : يأتي، وكما وأبعاد النمو االستراتيجي وفقرات املسؤولية االجتماعية قامت الباحثة باختبار صدق املحتوى ألبعاد القيادة الرؤيوية

 صدق البناء ألبعاد القيادة الرؤيوية: (2جدول )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  البعد 

 **0.000 0.895 البعد األول: الرؤية 

 **0.000 0.847 البعد الثاني: القيم 

 **0.000 0.933 البعد الثالث: اإللهام

 **0.000 0.763 البعد الرابع: التمكين 

 عند )                
ً
 ( 0.01** دال إحصائيا

( الجدول  بين )2من  الرؤيوية كمتغير مستقل تراوحت ما  القيادة  االرتباط ألبعاد  أن معامالت   عند 0.93( و)0.763( يتضح 
 
(، وهي دالة إحصائيا

 (، وهذا يشير إلى وجود اتساق داخلي قوي ألبعاد اقيادة الرؤيوية.  0.01املستوى )

 االستراتيجي صدق البناء ألبعاد النمو  : (3جدول )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  املجال 

 **0.000 0.888 البعد األول: التوسع 

 **0.000 0.874 البعد الثاني: االبتكار 

 **0.000 0.862 البعد الثالث: االستدامة 

 عند )              
ً
 ( 0.01** دال إحصائيا

الجدول) )3من  بين  ما  تراوحت  تابع  كمتغير  االستراتيجي  النمو  ألبعاد  االرتباط  معامالت  أن  يتضح  و)0.90(  عند 0.94(   
 
إحصائيا دالة  وهي   ،)

 (، وهذا يشير إلى وجود اتساق داخلي قوي ألبعاد النمو االستراتيجي. 0.01املستوى )

http://www.kinz.jo/
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 االجتماعية( صدق البناء لفقرات املحور الثالث )املسؤولية  : (4جدول)

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة

55 0.691 0.00** 61 0.811 0.00** 

56 0.786 0.00** 62 0.832 0.00** 

57 0.701 0.00** 63 0.777 0.00** 

58 0.607 0.00** 64 0.711 0.00** 

59 0.671 0.00** 65 0.788 0.00** 

60 0.842 0.00** 66 0.828 0.00** 

 عند املستوى )            
ً
 (.0.01** دال إحصائيا

( الجدول  من  )4يتضح  بين  ما  تراوحت  االجتماعية(  )املسؤولية  لفقرات  االرتباط  معامالت  أن   )0.607( و  عند 0.842(   
 
إحصائيا دالة  وهي   ،)

 (، وهذا يشير إلى وجود اتساق داخلي قوي لفقرات املسؤولية االجتماعية. 0.01املستوى )

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 وصف خصائص عينة الدراسة 

إلى   البيانات للوصول  في  متمثلة  الخصائص  كانت  حيث  املئوية،  والنسب  التكرارات  استخدام  تم  الدراسة  عينة  لخصائص  دقيق  وصف 

 ( نتائج التحليل لهذه املتغيرات.5)الجنس، والعمر، واملستوى التعليمي، وسنوات الخبرة(. ويظهر الجدول ) الديمغرافية والوظيفية ممثلة بـ

افية توزيع عينة الدر : (5جدول )  لبياناتهم الديمغر
ً
 اسة تبعا

 النسبة التكرار  الفئات  املتغيرات 

 % 84.7 133 ذكر الجنس 

 % 15.3 24 أنثى 

 % 100 157 املجموع 

 % 14.6 23 سنة   30أقل من  العمر 

 % 23.6 37 سنة  40اقل من  -30

 % 43.3 68 سنة   50أقل من   – 40

 % 18.5 29 سنة فأكثر  50

 % 100 157 املجموع 

 % 18.5 29 دبلوم متوسط فأقل  املؤهل العلمي 

 % 56.7 89 بكالوريوس

 % 21.0 33 دبلوم عال/ماجستير 

 % 3.8 6 دكتوراه 

 % 100 157 املجموع 

 % 17.2 27 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة 

 % 27.4 43 سنوات   10أقل من -5

 % 9.6 15 سنة   15أقل من -10

 % 45.9 72 سنة فأكثر  15

 % 100 157 املجموع 

(، في حين  %84.7( مشكلين بذلك ما نسبته )133( أن معظم أفراد عينة الدراسة كانوا من الذكور، حيث بلغ عددهم )5تشير بيانات الجدول رقم )

 (.  24( وعددهن )%15.3أن اإلناث لم يشكلن سوى )

بين )أقل   أعمارهم  التي تراوحت  العمرية  الفئة  أن   
 
أيضا العينة وبواقع    30من  كما يالحظ  العمرية في  الفئات  بين  األقل  النسبة  سنة( كانت تمثل 

العمرية )14.6%) الفئة  أن  )  50أقل من    –  40( في حين  الفئة  العينة ضمن هذه  أفراد  بلغ عدد  إذ  العينة  أفراد   وبنسبة 68سنة( شكلت معظم 
 
( فردا

وبنسبة   سنة فأكثر(  50( ويليها الذين كانت أعمارهم )%23.6سنة(، وبنسبة )  40قل من  أ   -30(، يليها الفئة العمرية التي تراوحت أعمارهم بين)43.3%)

(18.5%  .) 

  أما بالنسبة للمستوى العلمي فقد شكلت نسبة من الذين يحملون درجة بكالوريوس النسبة األعلى بين املستويات التعليمية األخرى حيث بلغت 

، يليهم ممن يحملون شهادات )دبلوم متوسط فأقل(، وبنسبة  %21.0م عال/ ماجستير( حيث بلغت ما نسبته  (، يليهم ممن يحملون شهادة )دبلو 56.7%)
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بلغت ما نسبتهم )18.5%) الحاصلين على درجة )الدبلوم متوسط فأقل( حيث   
 
التعليمي في %3.8(،  وأخيرا املستوى  الحاصلين على  أدنى نسبة في  ( وهي 

 عينة الدراسة. 

يتعلق بسنوا  العينة كان لديهم خبرة )وفيما  األعلى في  النسبة  أن  التحليل  نتائج  بينت  الدراسة فقد  الخبرة ألفراد عينة  سنة فأكثر( بنسبة   15ت 

  5(، ويليهم الذين لديهم سنوات خبرة )أقل من  %27.4سنوات( مشكلين ما بنسبته ) 10أقل من    -5(، ثم الذين لديهم سنوات خبرة )%45.9مئوية بلغت )

 حصل أفراد العينة الذين كانوا ضمن فئة الخبرة )%17.2بنسبة )سنوات( و 
 
 (، وهي أدنى نسبة.  %9.6سنة( ما نسبته ) 15أقل من -10(، وأخيرا

  :أبعاد املتغير املستقل )القيادة الرؤيوية(

( يظهر هذه 6دة الرؤيوية، والجدول رقم )تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد القيا

 النتائج.

 الوسط الحسابي واألهمية النسبية لتقديرات أفراد العينة على أبعاد القيادة الرؤيوية : (6جدول )

 األهمية النسبية  املتوسط الحسابي البعد  الرقم  الرتبة

 مرتفعة  3.73 البعد األول: الرؤية  1 1

 متوسطة  3.59 البعد الثاني: القيم  2 2

 متوسطة  3.58 البعد الثالث: اإللهام 3 3

 متوسطة  3.35 البعد الرابع: التمكين  4 4

 متوسطة  3.56 اقيادة الرؤية ككل 

( بين  الرؤيوية تراوحت ما  للقيادة  النسبية  األهمية  العينة حول  أفراد  لتقديرات  الحسابية  املتوسطات  أن  السابق  الجدول  بيانات    –  3.35تشير 

بلغ )3.73 بأعلى متوسط حسابي  األولى  املرتبة  الرؤية في  القيم، وبمتوسط حسابي بلغ )3.73(، وجاء بعد  يليه بعد  (،  3.59(، وبأهمية نسبية مرتفعة، 

بلغ ) اإللهام، وبمتوسط حسابي  التم3.58وبأهمية نسبية متوسطة، ويليه بعد  املرتبة األخيرة جاء بعد  كين بمتوسط  (، وبأهمية نسبية متوسطة، وفي 

 ( وبأهمية نسبية متوسطة. 3.35حسابي بلغ )

( بلغ  ككل  الرؤيوية  القيادة  أبعاد  على  العينة  أفراد  لتقديرات  الحسابي  املتوسط  أن  السابق  الجدول  بيانات  تشير  نسبية  3.56كما  وبأهمية   )

 من القيادة الرؤية لدى مديري متاجر املواد االست
 
 هالكية والغذائية كبيرة الحجم.  متوسطة، أي أن هناك مستوى متوسطا

   :أبعاد املتغير التابع )النمو االستراتيجي(

( يظهر هذه 7تم احتساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد النمو االستراتيجي، والجدول رقم )

 النتائج.

 الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لتقديرات أفراد العينة على أبعاد متغير النمو االستراتيجي  :(7جدول )

 األهمية النسبية  املتوسط الحسابي البعد  الرقم  الرتبة

 متوسطة  3.622 البعد األول: التوسع  1 3

 مرتفعة  3.774 البعد الثاني: االبتكار  2 2

 مرتفعة  3.809 االستدامة البعد الثالث:   3 1

 مرتفعة 3.735 أبعاد النمو االستراتيجي ككل

(، وجاء  3.622  –  3.809( أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على أبعاد النمو االستراتيجي تراوحت ما بين )7تشير بيانات الجدول )

(، وأهمية  3.774(، وبأهمية نسبية مرتفعة، يليه بعد االبتكار، وبمتوسط حسابي بلغ )3.809بعد االستدامة في املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

 (، وبأهمية نسبية متوسطة.  3.622تفعة، ويليه بعد التوسع، وبمتوسط حسابي بلغ )نسبية مر 

( بلغ  االستراتيجي ككل  النمو  أبعاد  العينة على  أفراد  لتقديرات  الحسابي  املتوسط  أن  السابق  الجدول  بيانات  تشير  نسبية  3.735كما  وبأهمية   )

 من القيادة الرؤية لد
 
 ى مديري متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم.  مرتفعة، أي أن هناك مستوى مرتفعا

 : اختبار الفرضيات

( للقيادة الرؤيوية بأبعادها )الرؤية، القيم، اإللهام، التمكين( α ≤0.05: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  H01: الفرضية األولى

بأبعاده مجتمعة   النمو اإلستراتيجي  في على  الحجم(  كبيرة  والغذائية  املواد االستهالكية  )متاجر  التجزئة  قطاع  في  االبتكار، االستدامة(  )التوسع، 

 األردن.

الرؤيوية)الرؤية القيادة  أبعاد  أثر  املتعدد لتحديد  االنحدار  الباحثة تحليل  النمو االستراتيجي في متاجر   -اإللهام  -القيم   -استخدمت  التمكين( في 

 (.8كية والغذائية كبيرة الحجم، وكما هو موضح بالجدول )املواد االستهال

 



 التميمي & الالفي         ....                                                                           أثر القيادة الرؤيوية في النمو االستراتيجي: الدور الوسيط للمسؤولية االجتماعية  

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 382-404 
395 

 

 تحليل االنحدار املتعدد لتأثير أبعاد القيادة الرؤيوية في النمو االستراتيجي : (8جدول)

 ملخص النموذج  املتغير التابع
Model summery 

 تحليل التباين
ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coeffecient 

النمو  

 االستراتيجي

 

R 

معامل 

 االرتباط 

2R 

معامل 

 التحديد

F 

 املحسوبة 
 درجة الحرية 

D.F 

Sig F* 

مستوى  

 الداللة

 

 البيان

 
β 

الخطأ 

 املعياري 

t 

 املحسوبة 
Sig F* 

مستوى  

 الداللة

 0.00 5.26 0.083 0.438 الرؤية  0.00 4 56.95 0.60 0.774

 0.00 3.33 0.91 0.181 القيم

 0.00 5.23 0.87 0.470 اإللهام 

 0.00 3.29 0.58 0.190 التمكين 

 عند مستوى داللة  
ً
 (  0.05)*دال إحصائيا

يشير إلى العالقة املوجبة والقوية بين املتغير املستقل واملتغير التابع، كما أن أثر املتغيرات   (R=0.774) ( أن معامل االرتباط8تشير نتائج الجدول )

( وبمستوى 56.95املحسوبة هي ) F القيادة الرؤيوية( على املتغير التابع )النمو االستراتيجي( هو أثر ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمةاملستقلة )أبعاد 

ي(  ( من التباين في )النمو االستراتيج%60.0وهي تشير إلى أن ) )0.602R= (( حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد0.05وهو أقل من ) )Sig=0.00 (داللة

 يمكن تفسيره من خالل التباين في )أبعاد القيادة الرؤيوية(. 

مما   (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة 5.26عنده هي ) T ( وان قيمة0.438( عند بعد )الرؤية( قد بلغت )βأما جدول املعامالت فقد اظهر أن قيمة )

( مما يشير  (sig=0.00 ( وبمستوى داللة3.33عنده هي ) T ( وان قيمة0.181)القيم( قد بلغت )عند بعد  β يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي، أما قيمة

مما يشير إلى أن أثر   (Sig =0.00) ( وبمستوى داللة5.23عنده هي) T ( وقيمة0.470عند بعد )اإللهام( ) βإلى أن أثر هذا البعد معنوي وقد بلغت قيمة  

مما يشير إلى أن أثر هذا البعد  (Sig =0.00) ( وبمستوى داللة3.29عنده هي) T ( وقيمة0.190د بعد )التمكين( )عن  βهذا البعد معنوي، كما بلغت قيمة

م املشار إليها يتبين ان بعد اإللهام كأحد أبعاد القيادة الرؤيوية كان له التأثير األكبر على النمو االستراتيجي، تبعه بعد الرؤية، ث   βومن خالل قيم    .معنوي 

 ين وجاء في املرتبة األخيرة من حيث قوة التأثير بعد القيم. التمك

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند  وبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج ترفض الفرضية العدمية الرئيسة األولى وتقبل الفرضية البديلة القائلة:  

( معنوية  بأبعادها  α ≤0.05مستوى  الرؤيوية  للقيادة  )التوسع،  (  مجتمعة  بأبعاده  اإلستراتيجي  النمو  على  التمكين(  اإللهام،  القيم،  )الرؤية، 

 االبتكار، االستدامة( في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن. 

لقيادة الرؤيوية بأبعادها )الرؤية، القيم، اإللهام، التمكين( ( لα ≤0.05: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  H02  الفرضية الثانية 

 على املسؤولية االجتماعية في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن.  

الرؤيوية)الرؤية القيادة  أبعاد  أثر  املتعدد لتحديد  االنحدار  الباحثة تحليل  املسؤولية االجتماعية في في   -اإللهام    -القيم   -استخدمت  التمكين( في 

 (. 9قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية( في األردن، وكما هو موضح بالجدول )

 تحليل االنحدار املتعدد لتأثير أبعاد القيادة الرؤيوية في املسؤولية االجتماعية  : (9جدول )
 وذج ملخص النم املتغير التابع 

Model summery 

 تحليل التباين 

ANOVA 

 جدول املعامالت

Coeffecient 

املسؤولية  

 االجتماعية

 

R 
معامل 

 االرتباط 

2R 

معامل 

 التحديد 

F 
 املحسوبة 

 درجة الحرية 

D.F 

Sig F* 

مستوى  

 الداللة 

 

 البيان 

 

β 

 t الخطأ املعياري 
 املحسوبة 

Sig F* 
 مستوى الداللة 

 0.00 3.02 0.142 0.344 الرؤية  0.00 4 21.18 0.358 0.598

 0.00 5.26 0.155 0.707 القيم 

 0.00 3.94 0.149 0.603 اإللهام 

 0.00 2.10 0.098 0.193 التمكين

 عند مستوى داللة 
ً
 (   0.05)*دال إحصائيا

( الجدول  نتائج  االرتباط9تشير  معامل  أن   ) (R=0.598)   إلى املتغيرات يشير  أثر  أن  كما  التابع،  واملتغير  املستقل  املتغير  بين  املوجبة  العالقة 

( وبمستوى 21.18املحسوبة ) F املستقلة )أبعاد القيادة الرؤيوية( على املتغير التابع )املسؤولية االجتماعية( هو أثر ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمة

) )Sig=0.00 (داللة من  أقل  ظ 0.05وهو  حيث  التحديد(  معامل  قيمة  أن  ) )0.3582R= (هر  أن  إلى  تشير  )املسؤولية %35.8وهي  في  التباين  من   )

 االجتماعية( يمكن تفسيره من خالل التباين في )أبعاد القيادة الرؤيوية(.  

مما   (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة 3.02)عنده هي   T ( وان قيمة0.344( عند بعد )الرؤية( قد بلغت )βأما جدول املعامالت فقد اظهر أن قيمة )

( مما يشير   (sig=0.00 ( وبمستوى داللة5.26عنده هي ) T ( وان قيمة0.707عند بعد )القيم( قد بلغت ) β يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي، أما قيمة
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مما يشير إلى أن أثر   (Sig =0.00) ( وبمستوى داللة3.94هي)  عنده  T ( وقيمة0.603عند بعد )اإللهام( ) βإلى أن أثر هذا البعد معنوي وقد بلغت قيمة  

مما يشير إلى أن أثر هذا البعد  (Sig =0.00) ( وبمستوى داللة2.10عنده هي) T ( وقيمة0.193عند بعد )التمكين( ) βهذا البعد معنوي، كما بلغت قيمة

 .معنوي 

القيادة الرؤيوية كان له التأثير األكبر على املسؤولية االجتماعية، تبعه بعد اإللهام،   املشار إليها يتبين ان بعد القيم كأحد أبعاد  βومن خالل قيم  

 ثم الرؤية، وجاء في املرتبة األخيرة من حيث قوة التأثير بعد التمكين. 

القائلة:   البديلة  الفرضية  الثانية وتقبل  الرئيسة  العدمية  الفرضية  نتائج ترفض  إليه من  التوصل  يوجد أثر ذو داللة إحصائية  وبناء على ما تم 

ئة )متاجر ( للقيادة الرؤيوية بأبعادها )الرؤية، القيم، اإللهام، التمكين( على املسؤولية االجتماعية في قطاع التجز α ≤0.05عند مستوى معنوية ) 

 املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن.

( للمسؤولية االجتماعية على النمو اإلستراتيجي في قطاع α ≤0.05: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )   H03  الفرضية الثالثة

 دن. التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األر 

متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة    استخدمت الباحثة تحليل االنحدار البسيط لتحديد أثر املسؤولية االجتماعية في النمو االستراتيجي في

 ( ومستوى الداللة. Tوقيمة )( ß( الذي يبين قيمة معامل االنحدار )10الحجم في األردن. وتظهر نتائج اختبار الفرضية في الجدول )

 نتائج اختبار االنحدار البسيط ألثر املسؤولية االجتماعية في النمو االستراتيجي : (10جدول )
 ملخص النموذج  املتغير التابع 

Model summery 

 تحليل التباين 

ANOVA 

 جدول املعامالت

Coeffecient 

 R النمو االستراتيجي 
معامل 

 االرتباط 

2R 

معامل 

 التحديد 

F 
 املحسوبة 

درجة 

 الحرية

D.F 

Sig F* 
مستوى  

 الداللة 

 

 البيان 

β  الخطأ

 املعياري 

t 
 املحسوبة 

Sig T* 
مستوى  

 الداللة 

املسؤولية   0.000 1 98.41 0.388 0.623

 االجتماعية

0.623 0.047 9.92 0.000 

( الجدول  نتائج  قيمة  22-5تشير  أن  إلى   )(R=0.623)( قيمتها  ارتباط  عالقة  هناك  أن  يعني  وهذا  املسؤولية  62.3%،  بين  متوسطة  تعتبر  وهي   )

التحديد   أن قيمة معامل  ))0.3882R= (االجتماعية والنمو االستراتيجي. ويتبين  املسؤولية االجتماعية قد فسر ما مقداره  أن  ( من  %38.8، وهذا يعني 

 . (%62.2التباين في النمو االستراتيجي ونسبة )

قيمة   ان  املعامالت  جدول  من  يتبين  )  (F)كما  بلغت  داللة  98.41قد  مستوى  عند   )(sig=0.000)   مستوى عند  االنحدار  معنوية  يؤكد  وهذا 

(≤0.05) .وعند درجة حرية واحدة 

 أن قيمة )
 
(  %62.3أي أن التغير في وحدة واحدة في )املسؤولية االجتماعية( يؤدي إلى تغير بمقدار )(    β=  0.623كما يتبين من جدول املعامالت أيضا

 .  ≤0.05))وهذه تؤكد معنوية املعامل عند مستوى  (sig = 0.000)عند مستوى داللة (T =9.92)في املتغير التابع )النمو االستراتيجي(، وأن قيمة 

الفرض تحليل، تم رفض  ما سبق من  القائلة:  وبناء على  البديلة  الفرضية  وقبول  الثالثة  العدمية  عند مستوى  ية  ذو داللة إحصائية  أثر  يوجد 

 .( للمسؤولية االجتماعية على النمو اإلستراتيجي في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردنα ≤0.05معنوية )

( للقيادة الرؤيوية على النمو اإلستراتيجي  بوجود املسؤولية  α ≤0.05أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) : ال يوجد   H04الفرضية الرابعة 

 االجتماعية كمتغير وسيط في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن. 

(، واختبار مدى مالئمة  Path Analysis( وباالعتماد على اختبار تحليل املسار )AMOSأموس )والختبار هذه الفرضية تم استخدام برنامج التحليل 

 ( يوضح نتائج هذا االختبار. 11النموذج املحدد، والجدول رقم )

 قيم مؤشرات املالئمة لنموذج املسارات  : (11جدول )

 القيمة الدالة على حسن املالئمة  قيمة املؤشر  مؤشر املالئمة 

 دالة 9.31 (. 2Chiكاي )مربع 

 --- 4 (. dfدرجات الحرية)

 دالة 0.000 الداللة

 2أقل من  2.327 ( df(/ درجات الحرية )2Chiمربع كاي )

 0.07أقل من  0.058 (RMSEAحدود الثقة )

 0.96 0.95 (IFIمؤشر املالئمة التزايدي )

 0.95 0.95 (NNFIمؤشر املالئمة الالمعياري )

 0.97 0.95 ( CFIاملالئمة املقارن )مؤشر 
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( التزايدي  املالئمة  قيم مؤشر  أن  النموذج مالئمة مقبولة، حيث  السابق مالئمة  الجدول  )IFIيتضح من  املقارن  املالئمة  (، ومؤشر  CFI( ومؤشر 

أعلى منها، كما سجل مؤشر حدود   أو  املقبولة،  الحدود  الالمعياري كانت مرتفعة وعند  (، ولم  0.057(، قيمة منخفضة بلغت )RMSEAالثقة )املالئمة 

 (، مما يدل على مالءمة النموذج للبيانات مالئمة جيدة إلى مرتفعة. 0.07تخرج حدود الثقة عن القيمة التي تدل على جودة املالئمة )

تم  الرابعة،  الرئيسة  الفرضية  املقترح الختبار  املسارات  نموذج  التأكد من مدى مالئمة  تم  أن  الدراسة، وجاءت   وبعد  ملتغيرات  املسارات  اختبار 

 (. 12النتائج كما يوضحها الجدول )

 نتائج تحليل املسارات لبيان األثر املباشر وغير املباشر للقيادة الرؤيوية في النمو االستراتيجي   : (12(جدول 

 الداللة  القيمة املعيارية  املسار   

**0.000 0.66 النمو االستراتيجي  الرؤية   

**0.000 0.59 النمو االستراتيجي  القيم   

**0.000 0.62 النمو االستراتيجي  اإللهام   

**0.000 0.63 النمو االستراتيجي  التمكين  

 **0.000 0.72 النمو االستراتيجي  القيادة الرؤيوية

 الداللة  القيمة املعيارية  التأثير غير املباشر 

   املسار   

**0.000 0.76 النمو االستراتيجي  املسؤولية االجتماعية الرؤية   

**0.000 0.68 االستراتيجي النمو  املسؤولية االجتماعية القيم   

  0.71 النمو االستراتيجي  املسؤولية االجتماعية اإللهام 

**0.000 0.69 النمو االستراتيجي  املسؤولية االجتماعية التمكين  

 **0.000 0.82 النمو االستراتيجي  املسؤولية االجتماعية القيادة الرؤيوية

 (. 0.01** دالة عند مستوى داللة )

( أن قيم التأثير املباشر بين أبعاد القيادة الرؤيوية والنمو االستراتيجي في  متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم 12الجدول )يتضح من  

 عند مستوى )
 
 (. 0.01في األردن كانت مرتفعة، وهي دالة إحصائيا

وية والنمو االستراتيجي في  متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم في  ( أن قيم التأثير بين أبعاد القيادة الرؤي24-5كما يتضح من الجدول )

 عند مستوى )
 
(. وعند مقارنة قيم التأثير 0.01األردن بوجود مؤثر غير مباشر )املتغير الوسيط( املسؤولية االجتماعية كانت مرتفعة، وهي دالة إحصائيا

و االستراتيجي وقيم التأثير غير املباشر بينهما، يالحظ أن قيم التأثير بوجود ااملسؤولية االجتماعية كعامل وسيط املباشر بين أبعاد القيادة الرؤيوية والنم

والنمو االستراتيجي، ارتفعت جميعها، وهذا ما يشير إلى أن للمسؤولية االجتماعية كمتغير وسيط أثر إيجابي في التأثير املباشر بين أبعاد القيادة الرؤيوية  

، مما يعني رفض الفرضية العدمية  إذ أ 
 
  الرابعة، ن هذا املتغير )الوسيط( رفع من قيم التأثير بشكل واضح وكانت الوساطة جزئية، والتأثير دال إحصائيا

القائلة: البديلة  الفرضية  )   وقبول  معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  اإلستراتيجي  α≤0.05يوجد  النمو  على  الرؤيوية  للقيادة  بوجود   ( 

 . املسؤولية االجتماعية كمتغير وسيط في قطاع التجزئة )متاجر املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم( في األردن

 مناقشة النتائج والتوصيات 

 نتائج تحليل أبعاد الدراسة واألهمية النسبية ملتغيرات الدراسة

في املرتبة  أشارت نتائج الدراسة إلى أن األهمية النسبية ألبعاد املتغير املستقل )القيادة الرؤيوية( جاءت متوسطة بشكل عام، حيث جاء بعد الرؤية

طة، ويليه بعد (، وبأهمية نسبية متوس3.59(، وبأهمية نسبية مرتفعة، يليه بعد القيم، وبمتوسط حسابي بلغ )3.73األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

( بلغ  وبمتوسط حسابي  )3.58اإللهام،  بلغ  بمتوسط حسابي  التمكين  بعد  جاء  األخيرة  املرتبة  وفي  نسبية متوسطة،  وبأهمية  نسبية  3.35(،  وبأهمية   )

ملستقبل وإدامته والقدرة على  لقيادات إدارية قادرة على استشراف ا    املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم متاجر  وهذا يشير إلى امتالك  متوسطة،  

الرؤية  التخطيط وتوضيح  للمجموعة،  املستقبلية  األهداف  وتحديد  األمد  طويل  يتصف   االستراتيجي  بشكل  للعاملين  وإيصالها  للمجموعة  املستقبلية 

خالل االستثمار الفاعل في   ت والخدمات مناستغالل الفرص في األنشطة والعمليات اإلبتكارية والتطويرية للمنتجا  بالواقعية، باإلضافة إلى القدرة على

 الهام.  املوارد البشرية ووضع استراتيجيات تحضرية لهذا املورد

و  بشكل عام،  األعمال  اهتمام منظمات  إلى  النتيجة  الحجم  وتعزى هذه  كبيرة  والغذائية  االستهالكية  املواد  بالقيادة  متاجر  الخصوص  على وجه 

الرؤيوية إلى القيادة القادرة على توضيح الرؤية املستقبلية وإيصالها للموظفين بشكل يتصف بالواقعية والطموح مع الرؤيوية، إذ يشير مفهوم القيادة  

 إمكانية االعتماد عليها  من قبل جميع أطراف املنظمة والتي تتطور وتنمو مع مرور الوقت. 
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أبعا أهمية نسبية كأحد  أكبر  الرؤية على  نتيجة حصول بعد  الباحثة  الرؤية  بشكلوتفسر  أن  إلى  الرؤيوية  القيادة  الفرق   عام  د  تزيد من فاعلية 

 اذ ما والسلوك الجماعي من حيث تعزيز قيم االيثار واملجاملة، وتحقق القوة للفرق من خالل غرس االعتقاد في ذواتهم بأن العمل يمكن أن يكون ن
 
اجحا

 املبذولة للحفاظ على تواصل واضح.  قام القائد بمشاركة الرؤية، والتنسيق بين األفراد وجهودهم 

 من أبعاد القيادة الرؤيوية في ديوان  2020وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة الطائي والتميمي )
 
(، والتي بينت نتائجها أن هناك مستوى متوسطا

واملتجسدة عبر األفكار والرؤى املستقبلية التي يتمتع الرقابة العراقي، وأن فاعلية القيادة الرؤيوية تكمن عبر السمات والخصائص التي يمتاز بها قادتها  

 بها األفراد. 

( ورزوقي  دراسة حنظل  نتيجة  مع  النتيجة  اتفقت هذه  في مستشفيات  2019كما  الرؤية  للقيادة  النسبية  األهمية  أن  إلى  نتائجها  أشارت  (، حيث 

الكواز ) الدين جاءت بدرجة متوسطة، واتفقت كذلك مع دراسة  الرياضية واملنتديات 2018محافظة صالح  األندية  أن رؤساء  نتائجها  بينت في  التي   ،)

( وأومر  دراسة ميرخان   مع 
 
أيضا واتفت  بدرجة متوسطة.  الرؤيوي  القائد  إلى وجود مستوى متوسط من  2015يمتلكون صفات  نتائجها  أشارت  التي   ،)

الدين.  صالح  جامعة  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  لدى  الرؤيوية  )  القيادة  البلوي  دراسة  مع  في 2011وكذلك  العاملين  تصورات  أن  إلى  أشارت  التي   )

 املؤسسات املبحوثة ألبعاد القيادة ذات الرؤية جاءت بمستويات متوسطة.

 األهمية النسبية ألبعاد النمو االستراتيجي: 

وبمتوسط حس االستراتيجي جاءت مرتفعة،  النمو  النسبية ألبعاد  األهمية  أن  النتائج  )أظهرت  بلغ  املرتبة  3.735ابي  في  االستدامة  جاء بعد  إذ   ،)

بلغ ) بأعلى متوسط حسابي  بلغ )3.809األولى  االبتكار، وبمتوسط حسابي  يليه بعد  (، وأهمية نسبية مرتفعة، ويليه 3.774(، وبأهمية نسبية مرتفعة، 

 (، وبأهمية نسبية متوسطة.  3.622بعد التوسع، وبمتوسط حسابي بلغ )

الباحث إليه، وتفسر  يؤدي  ما  وكل  االستراتيجي،  النمو  أهمية  الحجم  كبيرة  والغذائية  االستهالكية  املواد  متاجر  مديري  إدراك  إلى  النتيجة  ة هذه 

استراتيجيا تعزيز  الحجم من  كبيرة  والغذائية  االستهالكية  املواد  ومتاجر  بشكل عام  األعمال  ملنظمات  االستراتيجي  النمو  يقدمه  ملا  فيهوذلك  النمو  ا ت 

األسواق في  البقاء  أجل  من  منه  بد  ال   
 
أمرا االستراتيجي  فالنمو  وبالتالي  بها،  تقوم  التي  األعمال  أداء  وتحديد  التنافس ي  البيئة   وتحسين وضعها  وضمن 

 العاملة فيها، وآليات تحقيق حصة سوقية مرغوب بها مع مراعاتها لألداء االبتكاري التي تقوم به. 

   :سؤولية االجتماعيةاألهمية النسبية لفقرات امل

بلغ  وبمتوسط حسابي  بشكل عام  جاءت مرتفعة  االجتماعية(  )املسؤولية  الوسيط  املتغير  لفقرات  النسبية  األهمية  أن  إلى  الدراسة  نتائج    تشير 

 (، إذ اتفق معظم مديري ومالكي متاجر املواد الغذائية واالستهالكية كبيرة الحجم على أن الشركة التي يديرونها 3.81)
 
 أخالقيا

 
  تمتلك دليال

 
 ومعلنا

 
واضحا

باستخدام األساليب املشروعة في سعيها ، كما أن إدارة الشركة ملتزمة  تحترم عادات وتقاليد وأخالق املجتمع الذي تعمل فيه، وأنها  لجميع العاملين فيها

األرباح كبير  لتحقيق  وبشكل  تتجنب  الشركة  فإن  آخر  جانب  وعلى  جانب،  على  هذا  القيام .  أثناء  بالبيئة  كما  بنشاطاتها  اإلضرار  في  ،  الشركة  تساهم 

 التخفيف من األضرار التي تحل باملجتمع املحلي أثناء األزمات.

األعمال بشكل الدور االجتماعي وااللتزام األخالقي ملنظمات  بالدور  املسؤولية االجتماعية ممثلة  أن  بإدراك  النتيجة  الباحثة هذه  عام هو    وتفسر 

بز  املنظمات  تلك  يعود على  ووالء استثمار  انتماء  يزيد من  كما  املتعاملة معها،  واملجتمعات  وبين  بينها  واالختالفات  النزاعات  وتقليل  واإلنتاج  الربح  يادة 

 املستفيدين من هذه املنظمات.  

 إلى أن املسؤولية االجتماعية تلعب دور مهم في تعريف املنظمات بالحاجات املجتمعية ورغبات أفرا 
 
دها والتي ال بد من  كما تعزى هذه النتيجة أيضا

أن ممارسة قيام املنظمات بتوفيرها والعمل على التكيف معها وتلبيتها على النحو املطلوب عبر تقديم برامج وأنشطة ممنهجة مع هذا السياق، في حين  

 للحكومات بما تقدمه من فرص عمل وتحد من البطالة. 
 
 املنظمات للمسؤولية االجتماعية يجعل منها شريكا

( حيث أشارت نتائجها إلى أن هناك مستوى مرتفع من تطبيق أبعاد املسؤولية  2020قت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العمري وابن شيخ )وقد اتف

أبعاد  املواطنة من خالل ترسيخ   يعزز من سلوكيات  بمسؤولياتها االجتماعية  األعمال  التزام منظمات  وأن  املبحوثة،  الشركة  في  املسؤولية   االجتماعية 

 ية البيئة.  االجتماعية واملتمثلة بالبعد االقتصادي، القانوني، اإلنساني واألخالقي، والتي تسهم في ترقية العمل والتنمية البشرية والتشغيل وحما

( ومراكش ي  باها  دراسة  نتيجة  مع  كذلك  الحالية  الدراسة  نتيجة  أ 2020واتفقت  تطبيق  من   
 
مرتفعا مستوى  هناك  أن  نتائجها  بينت  اتلي  بعاد  ( 

( والصرايرة  الحديد  نتيجة  مع  كذلك  واتفقت  الجزائر،  موترز  هيونداي  شركة  في  االجتماعية  املسؤولية 2019املسؤولية  تطبيق  مستوى  بينت  التي   )

 مع نتيجة دراسة العمري واليافي وعبد اللطيف )
 
هناك مستوى (، التي أظهرت أن  2018االجتماعية في شركة البوتاس جاء بدرجة مرتفعة، واتفقت أيضا

 مرتفع من تطبيق املسؤولية االجتماعية في الشركات السعودية.

 :نتائج تحليل فرضيات الدراسة

النمو االستراتي الرؤيوية في  القيادة  أبعاد   ذو داللة إحصائية لجميع 
 
أثرا أن هناك  األولى  الرئيسة  بالفرضية  املتعلقة  النتائج  جي في متاجر أظهرت 

لة اإلحصائية أقل من ( وارتفاع قيم االنحدار لجميع األبعاد، ومستوى الدال0.60املواد االستهالكية والغذائية كبيرة الحجم، حيث بلغ معامل التحديد )
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ال0.05) أبعاد  تعزيز  من  تمكنها  استراتيجيات  تتبع  الحجم  كبيرة  والغذائية  االستهالكية  املواد  متاجر  مديري  من  الدراسة  عينة  أن  يعني  مما  قيادة  (، 

. التمكين(، وأن القيادة الرؤيوية تؤثر في النمو االسترا  -اإللهام  -القيم  –الرؤيوية املتمثلة في )الرؤية 
 
 إحصائيا

 
 تيجي تأثيرا

ية كأحد أبعاد وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن امتالك أو تطبيق أبعاد القيادة الرؤية من قبل املديرين تعمل على زيادة النمو االستراتيجي، فالرؤ 

الت اتجاهاتها بشكل محدد بغية  املستقبل مع تحديد  خطيط والتنفيذ السليم الستراتيجياتها في كافة القيادة الرؤيوية تصور ما ستبدو عليه املنظمة في 

 مستوياتها، وهذا ما يقودها إلى النمو االستراتيج، وخاصة إذا ما تم تحقيق األهداف املرسومة.  

أث أو  عالقة  وجود  إلى  نتائجها  أشارت  التي  الدراسات  من  العديد  مع  الرؤيوية  القيادة  بأثر  يتعلق  فيما   
 
جزئيا النتيجة  هذه  اتفقت  ألبعاد  وقد  ر 

املتغيرات، مثل دراسة حنظل ورزوقي ) ارتباط معنوية موجبة بين خصائص 2019القيادة الرؤيوية على بعض  ( التي أشارت في نتائجها إلى وجود عالقة 

 القيادة الرؤيوية مجتمعة وتميز األداء مجتمعة للمنظمة الصحية عينة الدراسة. 

در   مع 
 
أـيضا الحالية  الدراسة  نتيجة  )واتفقت  القريوتي  الذكاء 2019اسة  في  الرؤيوية  للقيادة  إحصائية  داللة  ذو  أثر  نتائجها وجود  بينت  التي   ،)

( التي بينت نتائجها وجود أثر إيجابي للقيادة الرؤيوية على تفعيل عمليات املعرفة في الجامعة 2015التنافس ي، واتفقت كذلك مع دراسة ميرخان وأومر )

 املبحوثة. 

التجزئة  أظهرت    كما قطاع  في  االجتماعية  املسؤولية  على  التمكين(  اإللهام،  القيم،  )الرؤية،  بأبعادها  الرؤيوية  للقيادة  أثر  وجود  الدراسة  نتائج 

بلغت ) للنموذج  التفسيرية  القوة  أن  األردن، حيث  الحجم( في  املواد االستهالكية والغذائية كبيرة  )0.3582R=)متاجر  من (  %35.8(، وتفسر ما مقداره 

 التباين في املتغير التابع )املسؤولية االجتماعية(. 

املواد االستهالكية والغذائية كبيرة  القيادة الرؤيوي من قبل مالكي ومديري متاجر  النتيجة إلى أن االهتمام بأبعاد  الحجم في    وتفسر الباحثة هذه 

الشركة على على استخدام االستراتيجيا  إدارة  إلى زيادة حرص  الخارجية بهدف األردن يؤدي  البيئة  الحديثة لتحقيق االستدامة، والعمل على تحليل  ت 

املح األزمات  املتعددة ملواجهة  السيناريوهات  املديرين بوضع  اهتمام  إلى  أكثرة كفاءة وفعالية، باإلضافة  املتاحة وبشكل  الفرص  تملة والتي قد استغالل 

 تواجه الشركة ضمن البيئة املحيطة بها. 

ا و نتائج  داللةأظهرت  ذو  أثر  ) عند إحصائية لدراسة وجود  التجزئة  α≤0.05مستوى  في قطاع  اإلستراتيجي  النمو  االجتماعية على  للمسؤولية   )

بلغت ) للنموذج  التفسيرية  القوة  أن  األردن، حيث  الحجم( في  املواد االستهالكية والغذائية كبيرة  )0.3882R=)متاجر  ( من %38.8(، وتفسر ما مقداره 

 املتغير التابع )النمو االستراتيجي(.  التباين في

املسؤولية االجتماعية تتضمن عدة أبعاد منها البعد االقتصادي، القانوني، اإلنساني، األخالقي والبيئي، وتتركز في وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن  

 من املجتمع، بعض املجاالت خاصة العمل االجتماعي، مكافحة الفساد، التنمية البشرية، التشغيل واملحاف
 
ظة على البيئة مما يجعل املنظمة أكثر قبوال

 ما يؤدي في الغالب إلى النمو االستراتيجي للمنظة. 

قيمة التأثير بين القيادة الرؤيوية والنمو االستراتيجي بوجود مؤثر غير مباشر )املسؤولية االجتماعية( كعامل وسيط، وهذا وأظهرت النتائج ارتفاع  

يط( مسؤولية االجتماعية كمتغير وسيط أثر إيجابي في التأثير املباشر بين القيادة الرؤيوية والنمو االستراتيجي، إذ أن هذا املتغير )الوسما يشير إلى أن لل

( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  فإنه  وبالتالي   ،
 
إحصائيا دال  التأثير  هذا  وكان  واضح،  بشكل  التأثير  قيم  من  للقيادة  (  α≤0.05رفع 

)الرؤية بأبعادها  خالل    -اإللهام    -القيم   -الرؤيوية  من  األردن  في  الحجم  كبيرة  والغذائية  االستهالكية  املواد  متاجر  في  االستراتيجي  النمو  في  التمكين( 

 املسؤولية االجتماعية كمتغير وسيط. 

   :التوصيات

 وصيات تتمثل في اآلتي: بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج، تقدم الباحثة جملة من الت

الر  • القيادة  أبعاد  بتعزيز  األردن االستمرار  في  الحجم(  والغذائية كبيرة  االستهالكية  املواد  التجزئة )متاجر  الباحثة شركات قطاع  ؤيوية من  توص ي 

 خالل تفهم تلك الشركات ألهميتها بغية زيادة الكفاءة والفعالية وتحقيق النمو االستراتيجي. 

الجديد واالستجابة لجميع شرائح  شركات قطا  على • العوملة  األردن مواكبة نظام  الحجم( في  املواد االستهالكية والغذائية كبيرة  التجزئة )متاجر  ع 

 املستهلكين من حاجات ومتطلبات وتفضيالت من خالل تصنيع املنتجات املحلية، والتنوع باملنتجات العربية واألجنبية.  

اال  • املسؤولية  الحجم( في ضرورة نشر ثقافة  املواد االستهالكية والغذائية كبيرة  التجزئة )متاجر  العاملين واملديرين في شركات قطاع  بين  جتماعية 

 األردن وتوعيتهم بأهميتها وفوائدها بهدف رفع كفاءة األداء وبما يحقق النمو االستراتيجي لديها. 

املواد   • )متاجر  التجزئة  إيجابي استمرار شركات قطاع  أثر  لها من  ملا  االجتماعية  املسؤولية  بتبني  األردن  في  الحجم(  كبيرة  والغذائية  االستهالكية 

 مباشر على املنظمة والبيئة واملجتمع، وعلى النمو االستراتيجي. 
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Abstract: The study aimed to identify the impact of visionary leadership, in its different dimensions (vision, 
values, inspiration and empowerment), on strategic growth’s combined dimensions (expansion, innovation 
and sustainability). It also sought to explore the intermediate role of social responsibility in improving the 
impact of visionary leadership on strategic growth. 
The study relied on a descriptive analytical approach, meanwhile the survey respondents consisted of 
managers, chairmen and board directors in Jordan’s retail sector (large-scale consumer and foodstuff 
stores). A sample of 157 respondents was analyzed for the purpose of this research.  
The study reached a number of significant results. Some of the most noteworthy results include a 
statistically significant effect of visionary leadership’s different dimensions (vision, values, inspiration and 
empowerment) on strategic growth’s combined dimensions (expansion, innovation and sustainability) in 
Jordan’s retail sector. In addition, the research also concluded a presence of high mediation of social 
responsibility in the impact of visionary leadership on strategic growth. 
The study outlined a set of recommendations. Some of the most important include that companies in 
Jordan’s retail sector should continue to enhance the dimensions of visionary leadership in order to increase 
efficiency and effectiveness. It also recommended the requirement to foster a culture of social responsibility 
among employees and managers, in addition to raising their awareness of its role in increasing performance 
efficiency. Both these recommendations will help companies in Jordan’s retail sector to achieve the ultimate 
goal of strategic growth. 

Keywords: Visionary Leadership; Strategic Growth; The Retail Sector. 
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