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 في القطاع المصرفي الليبي القدرات التنافسية  تنميةل ةاإلستراتيجيالقيادة دراسة دور 
 جامعة بنغازي              طارق محمد الفرجاني

 جامعة عمر المختار               أمين مرعي الدرباق
 

 الملخص

تنمية ة في اإلستراتيجيم أوجه القصور في دور القيادة تحديد أه إلىتهدف هذه الدراسة      
دارات العليا بالمصارف وقد كان مجتمع الدراسة المديرين باإل ،لمصارف الليبيةلقدرة التنافسية باا

استخدمت صحيفة االستبيان لجمع و ، وتحليلها البيانات استخدم المنهج الكمي لجمع الليبية، وقد
 اأن هناك قصور وبينت نتائج الدراسة . تحليل البياناتّم الوصفي ت اإلحصاءوباستخدام  البيانات،

، وتمثل هذا القصور ةالمصارف الليبيتنمية القدرات التنافسية بفي  ةاإلستراتيجيفي دور القيادة 
القائد بالجوانب األخالقية والمسئولية  اهتمام  ، و اإلستراتيجيالقائد على تكوين البناء  قدرة   في

القائد على اإلبداع  قدرة  ، و القائد على إدارة التغيير قدرة  ، و االجتماعية تجاه العاملين والمتعاملين
للمصارف  اإلستراتيجيإلى ضرورة تفعيل مختلف مجاالت البناء  وأوصت الدراسة ،واالبتكار
الرؤية  وتحديد   بالمستقبل  الفعال  تعمل على التنبؤ   التيمع التركيز على المجاالت  ،الليبية

، واالهتمام بالجوانب األخالقية والمسئولية االجتماعية من قبل القادة تجاه العاملين الواضحة
كار على وتشجيع اإلبداع واالبت ،قدرة القائد على إدارة التغيير ، واالهتمام بتنميةبالمصارف الليبية

وا عداد  ،، والتأكيد على وضع نظم فعالة لتحسين كفاءة الموارد البشريةكافة المستويات اإلدارية
بيئة للمحافظة على البقاء والنمو في  ؛الكوادر القادرة على قيادة المنظمات بكفاءة وفاعلية

 .تتسم بحدة المنافسة التياألعمال المعاصرة 

Abstract 

The purpose of this study was to identify the most important 

shortcomings in the role of strategic leadership for the development of the 

competitiveness of the Libyan banks. The population of study was 

managers of departments in Libyan banks. Quantitative research has been 

used to collect and analyze data. A survey used in the study. 40 Managers 

of departments from Libyan banks were invited to participate in this 

study. The final number of participants that were accepted was 37.  

Descriptive statistics used to analyze the data.  Results of study show that 

first, Libyan banks need to activate strategic construction in various fields 

with focusing on fields that are working to effective predict the future and 

define a clear vision. Second, leaders should be interest in ethics and 

social responsibility to employee of Libyan banks. Third, it should be 

developed the ability of strategic leaders to manage change. And finally, 

it should be encouraged creativity and innovation at all levels of 

management 
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 مقدمة

 ا  ماليقياس تقدم الدول  أدوات ىإحدمن ، و الدول اقتصاديات أساس اليوم تعد المصارف إن    
 اليوم  الليبي القطاع المصرفي وواقع من دائرة نجاح قطاعها المصرفي، عينب ؛ إذ نجاحهاا  وتجاري
، وقد زادت هذه الخارجيةفي البيئة بيئة العمل الداخلية أو  فيسواء  ،العديد من التحديات يواجه

ات الالزمة ومواكبة هذه إلحداث التغير  المصارفمن الضغوط المفروضة على  التحديات  
مجال أن  في هذاالبقاء واالستمرار  فيترغب  التي المصارفأصبح لزاما  على و  التحديات،
  .دة لتحقيق بعض المزايا التنافسيةتسعى جاه

ة قبولها والتعامل معها على اإلدار  ينبغيي ن أهم عناصر النظام العالمي التتعتبر التنافسية م    
منافسين غير متوقعين أحيانا، من و  ،ادر متعددةومن مص ،تأتي من كل مكان فهي، ابيةبإيج

تمر لمصادرها الحالية بالرصد المس إالحماية منها ال يمكن وال ،فضال  عن المنافسين التقليديين
المستمر للتجديد  والسعي ،للتعامل معها بالتفوق والتميز اإلستراتيجي التفكيرو  والمحتملة،

 .( Teece & Athales, 2004) ستجابة لرغبات العمالء المتنوعينواالبتكار وسرعة اال
لغرض زيادة  ؛ألنماط قيادية ناجحة في ليبيا القطاع المصرفيتبني  ويتطلب ذلك ضرورة     

دفع المنظمات إلى  في، فالقيادة متغير أساسي دنيا األعمال فيالقدرات التنافسية واستمرارها 
، فإذا غابت القيادة الجيدة والمؤهلة ن على أداء العمل بشكل جيد ومبدعالعاملي وتحفيز   ،األمام

 .وعجزت اإلدارة على تحقيق أهدافها ،أثر ذلك على األداء
 مشكلة الدراسة 

 فيتعزيز القدرات التنافسية لمنظماتهم  إلى القطاع المصرفي في ن و اإلستراتيجي قادةاليسعى      
 في السوقيوذلك للمحافظة على مركزها  ؛تتسم بحدة المنافسة التيو  ،بيئة األعمال المعاصرة

ر الذي الدو  إلىذلك  في، ويرجع السبب األجل الطويل فيأو لتحقيق النمو  ،مواجهة منافسيها
، حيث أثبتت من الممارسات أو األدواتمجموعة  ن من خالل استخدامو اإلستراتيجييلعبه القادة 

ة سوف يكون وا عداد كوادر بشرية جيدين اإلستراتيجيتركز على القادة  التيالدراسات أن الشركات 
  (.2010 ،) جاد الرب األخرى من المنظمات  لها ميزة تنافسية أقوى 

القطاع المصرفي في ليبيا من حيث تنوع الخدمات التي شهده على الرغم من التطوير الذي ي    
إلى التحويل الحاصل  باإلضافة األجنبيةيقدمها ودخول منافس خارجي يتمثل في المصارف 

من المظاهر تشير  - اإلسالمية رفةللصي في  المصارفضعف تعاني منه  إلىإال أن هناك عددا  
المصارف ي يؤثر على ضعف المركز التنافسي لهذه ، األمر الذهتمام بالكوادر البشرية القياديةاال

 .محليا ودوليا



 2015مجلة دراسات األقتصاد واألعمال، العدد األول، يونيو،                  دراسة دور القيادة اإلستراتيجية لتنمية القدرات التنافسية 

56 
 

دور  في اقصور ن بأن هناك اعتقاد الباحثيتتمثل في بناء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة     
ويمكن صياغة قدرتها التنافسية، ساهم في ضعف  ، قدالمصارف الليبيةفي  ةاإلستراتيجي القيادة

 السؤال الرئيس التالي: مشكلة الدراسة في
تنمية القدرة التنافسية في المصارف ل ةاإلستراتيجيالقصور في دور القيادة  أوجه أهمما هي    

 الليبية؟
 التالية: الفرضياتللدارسة تمت صياغة  الرئيسيجابة على السؤال لإل

 .في المصارف الليبية اإلستراتيجيقصور في قدرة القائد على تكوين البناء  هناك .1
والمسئولية االجتماعية تجاه العاملين  األخالقيةقصور في اهتمام القائد بالجوانب  هناك .2

 .والمتعاملين مع المصارف الليبية
 .التغيير في المصارف الليبية إدارةعلى  اإلستراتيجيقصور في قدرة القائد  هناك .3
 .واالبتكار في المصارف الليبية اإلبداعقصور في قدرة القائد على  هناك .4

 أهمية الدراسة
هذه الدراسة من خالل الدور الذي تلعبه المصارف في تحريك عجلة االقتصاد  أهميةتبرز     

في هذا القطاع بما يمتلكه من خبرات  األجنبيالمنافس  ودخول   ،الليبي في ظل الظروف الراهنة
مكانيات  المتبعةات اإلستراتيجيمما يستوجب التغيير في السياسات و  ؛تفتقدها المصارف الليبية وا 

 مع ظروف المنافسة المحيطة. لتتماشى ؛لمواكبة التغيرات السريعة في هذا القطاع ؛حاليا
الرفع في  ةاإلستراتيجيات اديدور الق خالل تركيزها على تستمد هذه الدراسة أهميتها منكما     
تملك الرؤية المستقبلية  ةاإلستراتيجي اتها التنافسية، فالقيادةوقدر  الليبيةالمصارف كفاءة  من

وفقا  للمتغيرات  وفاعليةلتحقيقها بكفاءة  ؛بدقة لتختار الوسائل المناسبة األهدافالواضحة وتحدد 
 .ة واالقتصادية في البيئة المحيطةالسياسية واالجتماعي

 أهداف الدراسة
لتنمية القدرة  ؛ةاإلستراتيجيالقصور في دور القيادة  أوجه أهمتهدف هذه الدراسة إلى تحديد     
خاصة بعد دخول  ،التنافس في القطاع المصرفي نافسية للمصارف الليبية في ظل حدةالت

من خالل شراء حصص في بعض المصارف الليبية  للسوق المصرفي الليبي األجنبيةالمصارف 
 . يخولها بحق اإلدارة )على سبيل المثال مصرف الوحدة ومصرف الصحاري(

 الدراسةمنهجية 
لجمع  ؛(Quantitative Research) الكمي أسلوب البحثالدراسة على  هذه تعتمد    

والذي  ،بموضوع الدراسة المتعلق األدب المحاسبي مراجعةوذلك من خالل  ،البيانات وتحليلها
تم توزيعها و  ،م صحيفة استبيانيتصمفي الدراسة  تمكما قد  يمثل الجانب النظري من الدراسة،

استخدام  قد تم، و ةبالمصارف الليبي والمتوسطة عينة عشوائية من مدراء اإلدارات العلياعلى 
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للوصول إلى نتائج  ؛ وذلك( لتحليل البياناتمتوسط حسابي وانحراف معياري اإلحصاء الوصفي )
 .التطبيقيةالدراسة 

 محددات الدراسة
ن والتي حددها               تكمن محددات هذه الدراسة في عيوب استخدام صحيفة االستبيا    

Kelley, Clark, Brown, and Sitzia (2003 في أن البيانات التي يتم الحصول عليها من )
وكذلك من الصعب التحكم فيها لضمان  ،صحيفة االستبيان قد تحتاج إلى مزيد من التفاصيل

  .معدل استجابة عال  
 ةاإلستراتيجيالقيادة 
 ستراتيجيةإقيادات تملك رؤية  إلىفرضت الحاجة  قد البيئة الخارجية فيإن التغيرات السريعة     

لذلك كان االتجاه  ؛وتتأقلم معها المتصارعةهذه التغيرات  القطاع المصرفيلتواكب  ؛للمستقبل
لالستفادة منهم في بناء فرق  ؛ستراتيجيينبقادة إ تزويد المنظماتهو السائد في هذا العصر 

لزيادة قدرة المنظمات على  ؛، وتشجيعهم على اإلبداع واالبتكارمهاراتهم ، وتحفيزهم وتنميةالعمل
 .(2008)المربع، البقاء والتكيف والنمو في ظل هذه التغيرات المتسارعة 

رأس المال البشري الذي  بين، و الجمع بين المصادر والقدرات إلى ةاإلستراتيجيتحتاج القيادة     
ما مهمان ، وكالهذي يملك المصادر الفاعلةيملك المهارة والمعرفة ورأس المال االجتماعي ال

تربط المنظمة ببيئتها  التيهي  ةاإلستراتيجيالبعض أن القيادة  لتحقيق قوة دفع المنظمة، ويرى 
تهتم بالعالقة التفاعلية الديناميكية بين  فهي، وبمعنى آخر األهدافتحقيق  إلىبشكل يؤدي 

  .(2008، )عبد هللا المتغيرة المتبدلةالمنظمة بكل أجزائها ومكوناتها وبين بيئتها 
  ةاإلستراتيجيمفهوم القيادة 

إال أنه ، ياإلدارمن المفاهيم الحديثة نسبياً في األدب  ةاإلستراتيجييعد مفهوم القيادة     
ل ولع، ضىـمن أي وقت م أكثراليوم ل سرعان ما حظي بأهمية استثنائية في عالم األعما

د من ـد المتزايـفضالً عن التعقي ،رات البيئية المتسارعةالتغيالسبب الرئيس في ذلك يعود إلى 
 (.Wright et al, 2009) نفسهال جانب منظمات األعما

أن  (Crow, 2006)ذكرحيث  ،ةاإلستراتيجيء المهتمين حول مفهوم القيادة آراوقد اختلفت     
األمد ل على تحديد التوجه الطوي كبير بشكل كزترالتي ل تلك األفعا هي: ةاإلستراتيجيالقيادة 

الالزمة والقوة ، ءوالوال، العالقةهذه الرؤية إلى الجهات ذات ل وإيصا ،ةاإلستراتيجيوالرؤية 
 .الصحيحاه ـاالتجوب ـللتوجه ص اآلخرينلهام إو، هذه الرؤية وتحقيقها إلدراك
وتسعى  ،تتميز بوضوح الرؤية المستقبلية التيالقيادة : بأنها (11: 2009، ونس ( بينما ذكر    

، وتحقق حالة من التكامل والتنسيق بين المنظمة والبيئة المنظمة فيلتحقيق الفاعلية والكفاءة 
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تحقيق األهداف على المدى القريب  إلىللوصول  ؛االبتكار واإلبداع خالل تبني، من المحيطة
 .الصدارة فيوالبعيد لوضع المنظمة 

ل ة تتصـعملي :بأنها ةاإلستراتيجيالقيادة  (Macmillan & Tampoe, 2004)وعرف    
 لبديال  ةاإلستراتيجية اإلدارة ـنها نتاج عمليأو كما، بتحقيق الميزة التنافسية قياساً بالمنافسين

 إدارية.وسيلة  كونهامن  أكثرنفسه حالة  في الوقت   وهي ،عنها
وعي ـبغية التنفيذ الط ؛القدرة على التأثير في اآلخرين :اهنأب (2010 ،جنبور) وعرفها    
  تـي الوقـة فـوالمحافظل، التي تسهم في توجيه المنظمة في األمد الطويو ،رارات اليوميةـللق
  .المالي في األمد القصير االستقرارى ـسه علـنف

قدرة ل ستراتيجية تمثإلاالقيادة  أن ( فقد أشارتا إلىBeatty & Quinn, 2002)أما     
كن ّمي اآلخرين على النحو الذي ي ـف  أثيرـصرف والتـوالت رـالتفكيعلى ل األفراد أو فرق العم
 على ميزة تنافسية.ل المنظمة من الحصو

ون هم اإلستراتيجيوالقادة ، سئولة عن نجاح المنظمات أو فشلهاة هي الماإلستراتيجيالقيادة     
ن عن التميز ولو المسؤ هم ، كما أنهم ق التوازن بين التطلعات والحاجاتن عن تحقيلو و المسؤ 

بهدف تطوير  ؛اإلستراتيجيوالتفكير  اإلستراتيجيوهم الذين يتولون التخطيط  ،والمنافسة
ة توجد عندما يفكر األفراد ويفعلون ويؤثرون في اآلخرين بطرق اإلستراتيجي، فالقيادة ظماتالمن

 .(2009 ،ريتشاردل وكاترين) تشجع على زيادة القدرات التنافسية للمنظمة
     تتضمن النقاط التاليةفإنها دد الجوانب باعتبارها مفهوم متع ةاإلستراتيجين القيادة إوعليه ف
 :(119 ،2008 )عبد هللا،
 .ميةالعمل على التكامل بين األخالقيات االجتماعية واألخالقيات التنظي .1
 إلىها المؤسسة ودفع   تطوير  من أجل ضمان  ؛يتم اختيارها بعناية ستراتيجيةإمبادرات  .2

 .األمام
والعمل على تحقيق  ،البيئة الخارجية فيالقدرة على توقع جميع األحداث المحتملة  .3

 .البيئة الداخلية فيالفعالة لذلك االستجابة 
الطاقة  من خالل القدرة على خلق   ،الذي يحقق البقاء والنمو ،القدرة على التطوير الحيوي  .4

 .متغيراتها وتطوير   ،لبيئة الداخليةوا
  ةاإلستراتيجيأهمية القيادة 

 وال شك أن، ملين نحو تحقيق األهداف المرغوبةتوجيه سلوك العا فيللقيادة أهمية كبيرة     
 ، لكون القائد هو الذي يحرك الجهود التنظيم؛ فياألداء العام  المهارة القيادية تؤثر على مستوى 

  ؛ ، وتتميز القيادة اإلدارية بفعاليتها واستمرارهات لتحقيق أفضل مستويات اإلنجازويوجه الطاقا
ره رف حسب درجة تأثن للمرؤوس أن يتصوبهذه العملية يمك ،عالقة بين الرئيس والمرؤوس فهي
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 فيوهذا بدوره يعتبر تغذية عكسية يستفيد منها القائد  ،بالنمط القيادي الذي يمارسه الرئيس
  .(Wright et al, 2009) تحسين قراراته مستقبال  

 التيلتمكن القائد من مواكبة التغيرات  ؛تطورا  لألنماط القيادية ةاإلستراتيجيوتعتبر القيادة     
، وعلى ذلك يفرضها هذا التغير التي، ويستطيع من خاللها الصمود تجاه التحديات تحدث دوليا  

      :(27 ،2005 ،)الدوري  أنها في ةاإلستراتيجيأهمية القيادة تلخص  يمكن وضع عدة نقاط
ووسائل  اوتبني طرق ،إليهابعيدة المدى المراد الوصول وضع رؤية واضحة لألهداف ت -1

 .وتخصيص الموارد الالزمة لتحقيقها ،لتحقيق هذه األهداف ؛مالئمة
 ، بين حاجات األطراف المختلفة  دورها التوازني في ةاإلستراتيجيتكمن أهمية القيادة  -2

ت ومؤهالت من خالل ما تحمله من قدرا ، وذلكداخل أو خارج المنظمة كانت سواء
ة التبادلية بين أي منظمة وبيئتها ، األمر الذي يؤكد أهمية العالقللتعامل مع هذه المهام

 االجتماعية.
قيادة المنظمة وأسلوبه  فييعتمدها  التيمن خالل الطريقة  اإلستراتيجييساهم القائد  -3

االختصاصات السلطة، وتقسيم  وتفويض   ،م الهياكل التنظيميةتعمي في تهوطريقاإلداري 
ها  .وتوزيع 

؛ قدراتهم تنمية  و  ،على استقطاب الكفاءات اإلدارية المبدعة ةاإلستراتيجيتحرص القيادة  -4
، ومواجهة التحديات المستقبلية بتفكير إبداعي الظروف الطارئة فيلمواجهة المشكالت 

بما يمنح المنظمات القدرة على  ؛االعتبار التغيرات المحيطة فيتأخذ  ،ورؤية مستقبلية
   .نتشارهاستقبلية ومجاالت نموها واتحديد أهدافها الم

  والقيادات التقليدية ةاإلستراتيجيالفرق بين القيادات 
والقيادات التقليدية،   ةاإلستراتيجيبين القيادات  الشك أن هناك العديد من الفروق الجوهرية      

 اآلتي في، وتكمن أهم الفروق تمر بها المنظمات التيوالتحديات نتيجة للتغيرات   ظهرت والتي
   :(23 ،2008، )حسن
  الذي  دائرة اهتمامه بالمستقبل أكبر من دائرة اهتمام القائد التقليدي اإلستراتيجيالقائد

 .يهتم بقضايا الماضي
  لدى باألهداف تكون كبيرة مقارنة بدائرة الوسائل  اإلستراتيجيإن دائرة اهتمام القائد 

 .القيادات التقليدية
  يهتم  يهتم باإلبداع واالجتهاد والحدس أكبر من القائد التقليدي الذي اإلستراتيجيالقائد

 .بالروتين والخبرات السابقة
تصور عام لطبيعة االختالف بين  إلىتمكن من الوصول  التيعدد من المعايير  وهناك    
 :(301 ،2007 ،خرون ) ميا وآ لما يليئد التقليدي وفقا  والقا اإلستراتيجيالقائد  أدوار
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 ةاإلستراتيجيالقيادة  القيادة التقليدية معايير التميز

تحقيق الكفاءة الكلية  إلىيسعى  الهدف
المواءمة بين  إلىللمنظمة استنادا 

 . رد المتاحة االفرص والمو 

تحقيق الفاعلية والكفاءة  إلىيسعى 
العالقة بين  إلىللمنظمة مستندا 

األهداف والفرص المتاحة وفق مرونة 
تحقيق حالة من التكامل والتنسيق بين 

 المنظمة والبيئة .
يركز على المواءمة الداخلية بين  التركيز

ألغراض  ؛الوظائف واألفعال
  .التنسيق الداخلي لما يجب عمله

يركز على جانب المواءمة الداخلية 
للتكيف مع ما يجري  والسعيوالخارجية 

 داخل المنظمة وخارجها .
 فييعتمد على الخطط التشغيلية  التخطيط

مواجهة األحداث الحالية فقط استنادا 
 ما يملكه من مهارة تقليدية . إلى

يعتمد على التحليل والتخطيط 
منطق التفكير  إلىباالستناد  اإلستراتيجي
والتكامل لمواجهة األحداث  اإلستراتيجي

  .ة والمستقبليةالحالي
تباع منهج محدد ومخطط لما يجب ا القرارات

 ،وفى ضوء ضوابط محددة ،عمله
 فيبعيدا عن المخاطر وعدم التأكد 

  .القرارات

خصوصا   ،ةاتخاذ قرارات سريعة ومفاجئ
في ظل األزمات باالستناد إلى الخبرات 

 والمهارات التي يحملها.

تباع تعليمات االلتزام با إلىيميل  مرونة العمل
جراءات .  وا 

تباع تعليمات ا فيالمرونة  إلىيميل 
جراءات العمل .  وا 

  يناإلستراتيجيالقادة مهام 
 ، ، كمديري القطاعاتالمنظمات المختلفة فين المناصب العليا و اإلستراتيجييتولى القادة     

تعبر عن رؤية شاملة  التي ةاإلستراتيجيويقومون بوضع البرامج والميزانيات الالزمة لتطبيق 
 .ل المنظمة خالل فترة زمنية محددةألساليب عم
 :هي ،اإلستراتيجيائد أن هناك سبع وظائف للق (Koteninkov, 2011) ويرى 

 .وتحديد أهداف المنظمة بشكل عام ةاإلستراتيجيالرؤية  -1

 .المنظمة وسياستها إستراتيجيةوالتخطيط لوضع  اإلستراتيجيالتفكير  -2

 .الوظائف التشغيلية واإلداريةالقيام ب -3

 .التنسيق بين عمل فروع المنظمة -4

 .رفع الروح المعنوية -5



 2015مجلة دراسات األقتصاد واألعمال، العدد األول، يونيو،                  دراسة دور القيادة اإلستراتيجية لتنمية القدرات التنافسية 

61 
 

 .لسياسة وكسب المؤيدين والمناصرينا -6

 .ليم والتدريب لصنع قادة المستقبلالتع -7
          أهمها ،ة مسؤوليات ومهامعد ةاإلستراتيجيأنه تقع على عاتق القيادات إلى ويضيف آخرون     

 :(79، 2007 ،)السيد
 مل مع المستقبل ومتغيراته بمرونةالتعا. 
  إلنذار المبكر وفى من خالل ا ؛ستواجه المنظمات التيمواجهة المشكالت المستقبلية

 .الوقت المناسب
 ى لتحقيقها بأقل للمنظمة بوضوح والطرق المثل وفهمها ةاإلستراتيجياألهداف  صياغة

 .زمن وأدنى تكلفة
 من شأنه تحويل  والذي ،ستراتيجيات والسياسات للمنظمةتحديد الخطوط العامة لإل

 .قرارات عملية إلىالرؤية والغرض والقيم 
 دراك العالقة بين األشياء واألهمية  ،تمكين التابعين من قيادة أنفسهم  ةاإلستراتيجيوا 

 .ألفعالهم
  البيئة االجتماعية بما يحقق أغراض المجتمع ومتطلباته. فيتعزيز مساهمات المنظمة 

 ماهية القدرات التنافسية 
يسية لقد صاحب نظام األعمال الجديد إبراز مصطلح القدرة التنافسية كنتيجة طبيعية وسمة رئ    

م وتوّجه حركة ذلك النظام  مة ضخا :منها ،، وقد نشأت التنافسية نتيجة لمجموعة من العواملتحك 
باإلضافة  ،ر السوق ومتطلباتهوفرة المعلومات عن عناصو ، وتعدده السوق العالمي فيالغرض 

 . إمكانيات نقل المعلومات وتطور   ،تاالتصاال سهولة   إلى
 ، إذا كان عن شركة أو قطاع أو دولةيختلف مفهوم التنافسية باختالف محل الحديث فيما      

تختلف عن التنافسية  السوق الدولي فيكسب حصة  إلى فالتنافسية على صعيد شركة تسعى
، وهاتان بدورهما تختلفان عن صناعة معينة فيلقطاع متمثل بمجموعة من الشركات العاملة 

 .(2007 ،خرون )ميا وآ فع ومستدام لدخل الفرد فيهاتنافسية دولة تسعى لتحقيق معدل مرت
 التيرد والقدرات امجموعة من المهارات والتكنولوجيات والمو  :وتعرف القدرة التنافسية بأنها

 :(31 ،2012، مرعي ) تستطيع اإلدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين أساسيين هما
 .لعمالء أعلى مما يحققه المنافسون إنتاج قيم ومنافع ل -1
 .تالف فيما بين المنظمة ومنافسيهاتأكيد حالة من التميز واالخ -2
 : (31 ،2012)مرعي،  لتنافسية مجموعة من الخصائص منهاوللقدرة ا    
 تملكه المنظمة أو ال تملكه ليست ثابتة أو أنها شيء. 
 ست حكرا  على منظمة ما دون غيرهالي. 
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  جهود اإلدارة واالبتكار والتطويرنتاج تكون. 
 أهمية التنافسية

الميزات التنافسية  وذلك باستثمار ،السوق  فيالقدرة التنافسية هي الوسيلة الوحيدة للتعامل     
تنشأ من طاقات  والتي ،، وهى تلك المهارات والخصائص المميزة للمنظمةتتمتع بها المنظمة التي

وخصائص أو قدرات محورية تتوفر للمنظمة وتمكنها من إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد عما 
  .ها واختالفها عن هؤالء المنافسينيقدمه المنافسون وتؤكد تميز 

توجيه النشاط  في ةاإلستراتيجيتطبيق لمفاهيم اإلدارة  األساس في هيوتعتبر إدارة التنافسية     
، وذلك من خالل تحديد متضمنا  تحديد المستوى المستهدف من التنافسية ،التنافسي للمنظمة
الفرق بين المركز التنافسي للمنظمة وبين المركز  :يعبر عنها بأنها والتي، الفجوة التنافسية

 .(Koteninkov, 2011) التنافسي ألقرب المنافسين المباشرين للمنظمة
 أساليب تنمية القدرات التنافسية 

 :(2010، شمت ) ئل لتنمية القدرات التنافسية منهاوساو هناك عدة أساليب     
يتطلب االستثمار المستمر للموارد والقدرات الموارد والقدرات:  فياالستثمار المستمر  -1

األقسام واإلدارات المختلفة  فيتكمن  التيمالحظة ومتابعة الموارد والقدرات القيمة 
، كما يتطلب االستثمار المستمر ا حتى تظهر المساهمة العظيمة لهابالمنظمة وتنميته

وأيضا استثمارات المنافسين أي  ،للمنظمة اإلستراتيجيللوضع  اأو حريص احذر  تحليال
 .تحدد جاذبية الصناعة التيعدم إغفال اختيار ديناميكية التنافس 

تنمية الموارد والقدرات الموجودة  :تتم الترقية بعدة طرق منها :ترقية الموارد والقدرات -2
تتواجد  التياألسواق  فيأو إضافة موارد مكملة تعظم مركز المنظمة  ،بزيادة جودتها

 .صناعات أكثر جاذبية فيو إضافة موارد جديدة تمكن المنظمة من الدخول أ ،بها
إن المنظمة عندما ال تستغل مواردها القيمة استغالال   :أو توظيفها القدراتو الموارد رفع  -3

تتواجد بها فإنها تعمل على رفع أو زيادة استغالل مواردها  التياألسواق  فيكامال  
، وهناك كن أن تخلق قيمة أو ميزة تنافسيةيم أخرى قطاعات أو صناعات  فيوقدراتها 

 :وهى ،رفع مواردها من خاللها تستطيع المنظماتعدة طرق 
 .ةاإلستراتيجيتقارب الموارد وتركيزها على األهداف  -
 .د مع بعضها البعض لخلق قيمة أكبرتكامل الموار  -
 .أقصر وقت فياسترداد الموارد من السوق  -
 .على الموارد بقدر اإلمكانالحفاظ  -
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  وتأثيرها على تنمية القدرات التنافسية  ةاإلستراتيجيالقيادة 
يجب على القائد  التيتتطلب مجموعة من الممارسات  الفعالة ةاإلستراتيجيالقيادة     

  :ومنها ،لتنمية القدرات التنافسية للمنظمات ؛القيام بها اإلستراتيجي
 :(2007)السيد،  اإلستراتيجيقدرة القائد على تكوين البناء  -أ

، وهو المنهج المالئم الذي يضمن ويؤدي أداة إلدارة المنظمات اإلستراتيجييعتبر التخطيط     
، المستقبل فيالمنظمات والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه  تحقيق ما تهدف إليه إلى

لتحقيق  ةاإلستراتيجيتستخدمها وتقوم بها اإلدارة  التياألساسية  ةهو األدا  اإلستراتيجيفالتخطيط 
، وهو اللبنة تعتمد عليه المنظمات للتنافس الذيفهو األساس  اإلستراتيجي، أما البناء أهدافها
، كما أنه ال يعبر عن خطة تفصيلية بل يحدد واقع إلىمشروع تحويل الخيال  فياألولى 

تحديد فهو عبارة عن خريطة عامة ل بالتاليو ، م بتفاصيل البناءن االهتماالخطوات المطلوبة دو 
 .لقة جوهرية تربط بين اليوم والغد، وهو حاالتجاه وما يجب القيام به

من خالل  وذلك ،اإلستراتيجيالقدرة على البناء  بد أن تكون لديه ال الالفعّ  اإلستراتيجيالقائد     
 في، فالرؤية هي عبارة عن أداة تنسيقية قوية بين مختلف األفراد قدرته على تكوين الرؤية

وتساعد كل شخص على صناعة قراراته  ،المستويات والمناصب اإلدارية المختلفة فيالمنظمة 
لما سوف تكون  عبارة عن صورة للمنظمة فالرؤية هي، ضوء هذه الرؤية الموحدة للجميع في

 .المستقبل فيعليها 
 ه في بالجوانب األخالقية والمسئولية االجتماعية تجاه العاملين والمتعاملين مع اهتمام القائد-ب

 :(2010) جاد الرب،  المنظمة
ى توفيرها أو العمل عل اإلستراتيجييجب على القائد  التيهناك مجموعة من المتغيرات     

 :وهى ،محاولة تحقيقها
 المستويات المختلفةببالعاملين االتصال  في  المهارة. 
 هتمام بالحاجات الشخصية للعامليناال. 
 إيجاد حلول  فيمساعدتهم والعمل على  ،اإلنصات الجيد لمشكالت العاملين الشخصية

 .لها
 ع العاملين وتحفيزهم على التطويرتشجي. 
من  االقية جزءتكون الممارسات األخ نإستراتيجييتوظيف قادة  إلىحاجة  فين المنظمات إ    

 نياإلستراتيجي، كما أن القادة الصحيحة فعل األشياء فيبون يرغّ ، كما أنهم رؤيتهم طويلة األجل
لعمل مع اآلخرين حيث يدفعون ويحثون العاملين على ا ؛هم الذين ينشرون الممارسات األخالقية

ت والممارسات األخالقية إطار السلوكيا فيلدعم ولتطوير ثقافة المنظمة  ؛ومع بعضهم البعض
 .المتوقعة
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  على إدارة التغيير  اإلستراتيجيقدرة القائد  -ج
، ويعتبر التغيير من سمات القادة الذين لديهم المالمح الحيوية لإلدارة الفعالةيعد التغيير أحد     

، ويتضمن دفها التحسين والتطوير المستمريَّن  ه ؛ابتكارية مواقف فيقدرة على وضع أنفسهم 
، اتاإلستراتيجيوعمليات خاصة بالعمل ووضع السياسات و التغيير كل ما يخص العمل من طرق 

لعوامل المؤثرة على ، فالتوقيت من أهم اير باختالف درجة اإللحاح للتغييرويختلف هذا التغي
 منها ،مات تعيش حالة تغيير مستمرة، كما أن هناك عدة عوامل تجعل المنظنجاح التغيير
 : (212 ،2008)العمري، 
 .التصاعد فينولوجي ر التغيير التكاستمرا -
 .افسة حتى أصبحت على مستوى العالمتزايد حدة المن -
 .األفضل إلىتطلع العمالء  -
  .كانت تمتلكها الدولة التيشروعات خصخصة الم -

 فيخذ يجب أن تؤ  التيكما توضح بعض الدراسات أن هناك مجموعة من الخصائص     
 : (2009 ،وكاترينريتشاردل ) ، وهيبار عند إدارة عملية التغييراالعت

 ديالت مخططة خالل حياة المنظمة؛ يجب أن يتضمن التغيير التنظيمي إحداث تع
جوانب معينة يتطلب لتوصيف السلبي لأو نتيجة ل ،لمواجهة ظروف أو مواقف معينة

 .األمر تغييرها
  اءمة المرغوبة مع البيئة يجب أن يستهدف التغيير زيادة فاعلية المنظمة وتحقيق المو

تواجهها  التيبما يجعل المنظمة قادرة على التعامل مع الفرص والتهديدات  طة؛المحي
 بيئة العمل الداخلية والخارجية . فيمع التغييرات المستمرة ، 

  بد أن  الو ، يجب أن يكون فعاال لتحقيق مستقبل أفضلكي يكون حقيقيا  إن التغيير
وقادة يحبون  ،رؤية مستقبلية واحدة بين الجميع يعتمد على ،يكون بمثابة نقلة نوعية
 .التغيير نحو األفضل

 قدرة القائد على اإلبداع واالبتكار -د
 ،نوع من الربط العقلي بين عوامل إدراكية متباعدة وغير مرتبطة :يعرف الباحثون اإلبداع بأنه    

كانت سابقا  التيء واألفكار بمقتضاها يقوم اإلنسان بربط األشيا التيأي أن اإلبداع هو العملية 
 .(2008 ،)العمري  غير مرتبطة

في ما يمكن أن يطلق عليه جيش  ،من المقاومة ضد القيود اننوع داع همااالبتكار واإلبف إذا      
 ؛والقتال هنا ليس ضد المؤسسة ،يجب أن تبدأ من داخل المؤسسةالتحرير، والمقاومة للجمود 

 تدعم وتحافظ على الوضع الراهن وتقتل اإلبداع واالبتكار. التيولكن ضد اليد الخفية 
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 ، 2009 )بن ملوح،المنظمات منها  فيواالبتكار  اإلبداعوهناك عدة أساليب وطرق لتنمية     
20) : 

 .خلق ثقافة مشجعة على اإلبداع 
  عملية اإلبداع واالبتكار. فيإشراك الجميع 
  باستخدام أسلوب القياس المرجعيع قياس ومراقبة وتقييم نتائج اإلبدا. 
  الفعل ةال أن يعمل بأسلوب رد بالمبادرةأن يكون  إلىاإلبداع دائما يحتاج. 

 جمع البيانات
تتكون  بيانات،الاستخدمت صحيفة استبيان لجمع هذه الدراسة  أهدافل تحقيق جمن أ    

 ، تتضمن الهدف من الدراسة ؛على مقدمة األوليحتوي الجزء  ،أجزاء ةالصحيفة من ثالث
 ، الديموغرافيةلمعلومات والتعريف بالقائمين عليها، بينما خصص الجزء الثاني من الصحيفة ل

وقد  ة في تنمية القدرات التنافسية في المصارف الليبية،اإلستراتيجيوالجزء الثالث لدور القيادة 
 a seven-point Likertرجات )د 7استخدم في الجزء الثالث من االستبيان مقياس ليكرت من 

scale  ) وقد خصصت  ،(اإلطالقغير مطبق على ) (1)إلى  (مطبق جدا) (7)تتراوح من 
واألسئلة الخمسة  ،اإلستراتيجيقدرة القائد على تكوين البناء  الختباراألولى الخمسة سئلة األ

االجتماعية تجاه العاملين التالية الختبار اهتمام القائد بالجوانب األخالقية والمسئولية عشرة 
على  اإلستراتيجيعشرة التالية الختبار قدرة القائد  ىحد، وصيغت اإلوالمتعاملين مع المنظمة

 األخيرة الختبار قدرة القائد على اإلبداع واالبتكار.  الخمسة األسئلة إدارة التغيير، و 
من مدراء  ،المصارف الليبيةب والمتوسطة  العليا اإلداراتيتمثل مجتمع الدراسة في مديري     

داراتمصارف وفروع ووكاالت  وقد تم  ،للمصارف اإلداريةالمجالس رؤساء و  ورؤساء أقسام وا 
استالمها عن طريق التسليم تم و  ،صحيفة استبيان على عينة عشوائية من المشاركين (40)توزيع 

نظرا لعدم استكمال بياناتها من   ؛غير صالحة ( صحيفات3)واالستالم المباشر، وقد تم استبعاد 
 قبل المشاركين.
  :تحليل البيانات

نحراف االحسابي و المتوسط ال) الوصفي اإلحصاءل إلى نتائج الدراسة تم استخدام و للوص    
وقد جاءت نتائج الدراسة على  ،الختبار فرضيات الدراسة( t)واختبار وتم استخدام معياري(ال

 النحو التالي:
 المعلومات الديموغرافية:: أوال
ة المشاركين في هو تكوين فكرة عن طبيع في هذه الدراسة الهدف من المعلومات الديموغرافية    

والمؤهل العلمي،  ،والوظيفة ،الجنس :وهي ،المعلومات في ثالثة جداول الدراسة، وتم عرض
( من %94)الدراسة أن أكثر من المشاركين في  بجنس فيما يتعلق أظهرت نتائج الدراسة
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 والمتوسطة من مديري اإلدارات العليا المشاركين هم من الذكور؛ مما يؤكد بأن النسبة العظمى
فرصة كبيرة لتقلد  يحصلن علىوبأن اإلناث ال  ،الذكور من بالقطاع المصرفي الليبي هم

 .(1نظر جدول رقم )ا المناصب القيادية في هذا القطاع
 المعلومات الديموغرافية )الجنس( (1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد البيان
 94.6% 35 ذكر

 5.4% 2 أنثى

 100% 37 اإلجمالي

 (وظائف المشاركين بالدراسةالمعلومات الديموغرافية )  (2جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد البيان
 5.40% 2 مدير عام

 13.5% 5 مدير فرع

 10.80% 4 نائب مدير فرع

 5.40% 2 مدير وكالة

 13.50% 5 مدير إدارة

 51.40% 19 رئيس قسم

 100% 37 اإلجمالي

من المشاركين كانت من  ى كبر شاركين في الدراسة فإن النسبة الأما فيما يتعلق بوظائف الم    
وتنوعت وظائف باقي المشاركين  ،من المشاركين (%51)حيث مثلت أكثر من  ؛رؤساء األقسام

 (.2مدراء فروع ونواب مدراء فروع ومدراء إدارات )انظر جدول رقم  بين
على مؤهالت جامعية أو  متحصلون  المشاركين من (%84)ن حوالي أبينت الدراسة بكما      

ت  أصبح اآلنالعليا في القطاع المصرفي الليبي  اإلدارات بأن ايعطي انطباعوهذا  ،ماجستير
 (.3نظر جدول رقم لعليا )االمؤهالت اعتمد بشكل كبير على ت

 (للمشاركين في الدراسة المعلومات الديموغرافية )المؤهل العلمي (3جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد البيان

 5.4% 2 دون الجامعي

 73% 27 جامعي

 10.8% 4 ماجستير

ةدكتورا   0 %0 

 10.8% 4 غير ذلك

 100% 37 اإلجمالي
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 :في المصارف الليبية وتأثيرها على تنمية القدرات التنافسية  ةاإلستراتيجي: القيادة ثانيا
القيادات  أوجه القصور لدىلتحديد   تم استخدام المتوسط الحسابيالدراسة  أهدافلتحقيق     

بالقطاع المصرفي الليبي، وقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  ةاإلستراتيجي
انتهاجها  نياإلستراتيجيالتي يجب على القادة و  ة،األربع كل ممارسة من الممارسات داخل لفقرات

 (7 ،6 ،5 ،4)جداول أرقام  ترتيبها في جداول مّ ، ومن ث  لتنمية القدرات التنافسية للمصارف
واالنحراف  المتوسط الحسابي حسابحسب قيمة المتوسط الحسابي ترتيبا تنازليا، وكذلك تم 

 ةربعة ولكل من الممارسات األالكلي ة لتنمية القدرات التنافسيةاإلستراتيجيلدور القيادة  المعياري 
    لإلجابة على السؤال الرئيس للدراسة. (8)جدول رقم 

ة لتحديد أوجه القصور في قدرة ـــــرات المخصصـــــق بالفقـــا يتعلـــــة فيمــنتائج الدراس أظهرت    
جميع الفقرات التي تم اختبارها لتحديد أوجه القصور في  بأن اإلستراتيجياء ن البنيالقائد على تكو 

ان المتوسط الحسابي كحيث  (؛غير مطبق)أو  (ما غير مطبق إلى حد)ما الممارسة هي إهذه 
 3.73)لدى القادة رؤية مستقبلية واضحة عن احتياجات وأهداف المصرف( هو  األعلى  لفقرة

 (. 4جدول رقم النظر ا)
 اإلستراتيجيقدرة القائد على تكوين البناء  (4جدول رقم )

 المتوسط البيان
 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 1.592 3.73 وأهدافه لدى القادة رؤية مستقبلية واضحة عن احتياجات المصرف

 1.641 3.59 العالقة بين األهداف العامة والفرعية عند وضع الخطط المستقبليةبيهتم القادة بوضوح 
 1.626 3.46 يتم االهتمام بتنمية القوة الدافعة لتحقيق األهداف بتميز

 1.658 3.41 يسعى القادة للحصول على المعلومات وتفسيرها لتوظيفها في وضع االتجاهات المستقبلية
 1.659 2.57 ة الواضحةيتتم مشاركة العاملين في رسم الرؤية المستقبل

كما أظهرت إجابات المشاركين في الدراسة فيما يتعلق بالفقرات المخصصة الختبار اهتمام     
القائد بالجوانب األخالقية والمسئولية االجتماعية تجاه العاملين والمتعاملين مع المنظمة وقدرة 

راوحت ما كذلك قدرة القائد على اإلبداع واالبتكار بأنها تو  على إدارة التغيير اإلستراتيجيالقائد 
حيث كان المتوسط الحسابي لفقرة )يهتم القادة بشيوع االحترام  (؛غير مطبقو) (المحايد)بين 

هتمام القائد بالجوانب األخالقية والمسئولية الوالثقة المتبادلة بين العاملين( هو األعلى بالنسبة 
 (.5جدول رقم النظر ( ) ا4.51)االجتماعية تجاه العاملين والمتعاملين مع المنظمة بقيمة 

على إدارة التغيير فقط كان المتوسط الحسابي  اإلستراتيجيأما فيما يتعلق بقدرة القائد      
نظر ( )ا4.30)الهتمام القادة بالتقنية على التطوير واستحداث خدمات جديدة إلرضاء العمالء 

شجع القادة على يل (4.11) راء المشاركين هو(، بينما كان المتوسط الحسابي آل6جدول رقم ال
 (. 7جدول رقم النظر )ا يجابي نحو تميز األداءاالتجاه اإل
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 اهتمام القائد بالجوانب األخالقية والمسئولية االجتماعية  (5جدول رقم )
 تجاه العاملين والمتعاملين مع المنظمة

المتوسط  البيان
 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 1.446 4.51 المتبادلة بين العاملينيهتم القادة بشيوع االحترام والثقة 

 1.710 4.51 يعمل القادة على تحسين صورة المصرف في البيئة المحيطة
 1.465 4.49 يرى القادة أنه من الضروري تبسيط اإلجراءات لخدمة العمالء

 1.277 4.38 يتم دعم الشعور بالمسؤولية االجتماعية وروح الفريق
 1.796 4.32 الود واالحترام بين العاملينن تسود عالقات يهتم القادة بأ

 1.233 4.08 يوجد اهتمام بفتح قنوات اتصال بين العاملين
 1.460 4.08 يتم دعم الشعور بالمسؤولية االجتماعية نحو البيئة المحيطة

 1.738 4.08 يسعى القادة أن تكون أنظمة االتصال مفتوحة وفعالة بين العاملين والعمالء
 1.760 3.89 العاملين ىفرصة عادلة لسماع شكويمنح القادة 

 1.391 3.81 يجابييشجع القادة الحوار الناقد واإل
 1.832 3.76 ةمييكافأ القادة العاملين على إنجازاتهم العل

 1.570 3.62 تواصل مع العمالء ليهتم القادة بتوسيع قنوات االتصال وابتكار طرق جديدة ل
 2.103 3.54 بعيدا عن االعتبارات الشخصيةيهتم القادة بتقييم األداء 

 1.673 3.38 لزيادة األداءاإلدارات  يستخدم القادة المنافسة البناءة بين
 1.929 3.05 على الخبرة والكفاءة يتم اختيار العاملين بناء

 

 على إدارة التغيير اإلستراتيجيقدرة القائد  (6جدول رقم )

المتوسط  البيان
 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 1.942 4.30 واستحداث خدمات جديدة إلرضاء العمالء ،ن تساعد التقنية على التطويريهتم القادة بأ

يتم االهتمام بمقارنة الخدمات المقدمة من المصرف مع المصارف المتميزة محليا 
 ودوليا لتحسين نوعيتها

4.27 2.009 

التنافسي مع المصارف  وضعه ى تقديم خدمات متميزة لتحسينيهتم القادة بالعمل عل
 األخرى

4.24 2.074 

 1.475 4.22 يؤمن القادة بضرورة التغيير والرغبة في إحداثه
 2.171 4.19 خدمات الجديدة المتميزة إلرضاء العمالءاليهتم القادة بالسعي لجلب واستحداث 

 1.740 4.16 لصالحهملياته لعاملين اعتقاد بأن تطوير العمل وآن يسود بين ايهتم القادة بأ
 1.437 4.14 ن التعلم يسهم في تغيير السلوك وزيادة األداءيؤمن القادة بأ

 1.546 4.00 يشجع القادة على تكوين االتجاهات العامة والسلوك الجديد الذي يتطلبه التغيير
 1.808 3.81 يهتم القادة بتفاعل المصرف مع بيئته الخارجية واالستجابة للمتغيرات

 1.853 3.81 مع المصارف المنافسةتنافس بين العاملين فيما بينهم وع روح الييهتم القادة بتشج
 1.654 3.65 حدث األساليب والتقنيات في عملية صنع القراراتيستخدم القادة أ
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 قدرة القائد على اإلبداع واالبتكار (7جدول رقم )
ط المتوس البيان

يالحساب  
االنحراف 

 المعياري
 1.822 4.11 يجابي نحو تميز األداءالقادة على االتجاه اإل يشجع
 1.898 3.70 القادة إليجاد بيئة مفتوحة ومحفزة لإلبداع واالبتكار يسعى

 1.605 3.62 يهتم القادة بتوفير متطلبات اإلبداع واالبتكار في المصارف الليبية
 1.693 3.49 يمنح القادة الحوافز المطلوبة لتشجيع اإلبداع واالبتكار
 1.848 3.41 يتم التشجيع على اإلبداع والتعبير عن اآلراء بشفافية

الدراسة  أسئلةعلى  باإلجابةلبيانات الدراسة فيما يتعلق  ئيأظهرت نتائج التحليل اإلحصا    
) متوسط حسابي  اإلستراتيجيالقائد على تكوين البناء  من قدرة   ا في كلّ  فرعية أن هناك قصور ال
  القائد بالجوانب األخالقية والمسئولية االجتماعية تجاه العاملين والمتعاملين (، واهتمام   3.35= 

على إدارة التغيير) متوسط حسابي =  اإلستراتيجيالقائد  (، وقدرة   3.97) متوسط حسابي = 
وبالتالي انعكس ذلك (، 3.66القائد على اإلبداع واالبتكار ) متوسط حسابي =  (، و قدرة   4.07

ة وتأثيرها على تنمية القدرات التنافسية في اإلستراتيجيعلى أنه يوجد قصور واضح في القيادة 
أن  يعكسوالذي  (،3.76) حيث لم يتجاوز المتوسط الحسابي لها ؛القطاع المصرفي الليبي

غير مطبقة في  -التي يجب القيام بها لتنمية القدرات التنافسية  - ةستراتيجياإلممارسات القيادة 
 (.  8نظر جدول رقم ) ا موضوع الدراسةالمصارف 

 ة وتأثيرها على تنمية القدرات التنافسيةاإلستراتيجيالقيادة  (8جدول رقم )

ط المتوس البيان
يالحساب  

االنحراف 

 المعياري

 1.440 4.07 على إدارة التغيير   اإلستراتيجيقدرة القائد 

اهتمام القائد بالجوانب األخالقية والمسئولية االجتماعية تجاه العاملين والمتعاملين 
 مع المنظمة

3.97 1.139 

 1.621 3.66 قدرة القائد على اإلبداع واالبتكار

 1.211 3.35 اإلستراتيجيقدرة القائد على تكوين البناء 

 1.159 3.76 وتأثيرها على تنمية القدرات التنافسية ةاإلستراتيجيالقيادة 

مصداقية والذي يختبر  ،للمتوسطات t))والختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار    
وقد تم صياغة الفرضيات  ،(Field, 2009)فرضيات الدراسة حول قيم المعالم الحقيقية للمجتمع 
ومعدل  (مطبق لمتغيرا بأنيمثل  )والذي( 5)رياضيا الختبارها عند متوسط حسابي للمجتمع 

 :النحو التالي وكانت الفرضية على( ،  α  =0.05 ) خطأ
H0:   𝜇 ≥ 5 

Ha:   μ < 5 
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مما  ؛لكل فرضيات الدراسة ةأظهرت نتائج اختبار فرضيات الدراسة بقبول الفرضية البديل    
لتنمية القدرات  ةاإلستراتيجيفي دور القيادة  ان هناك قصور أبتفيد  إحصائيةيعني وجود دالالت 

 ،اإلستراتيجيالقائد على تكوين البناء  قدرة   :من ي الليبي لكلالتنافسية في القطاع المصرف
القائد بالجوانب األخالقية والمسئولية االجتماعية تجاه العاملين والمتعاملين مع المنظمة،  واهتمام  
نظر جدول رقم )ا القائد على اإلبداع واالبتكار على إدارة التغيير، وقدرة   اإلستراتيجيالقائد  وقدرة  
9).  

 لفرضيات الدراسة (t)اختبارنتائج  (9جدول رقم )
 t  ρ البيان

 000. 8.284- اإلستراتيجيقدرة القائد على تكوين البناء 

اهتمام القائد بالجوانب األخالقية والمسئولية االجتماعية تجاه 
 العاملين والمتعاملين مع المنظمة

-5.513 .000 

 000. 3.924- على إدارة التغيير   اإلستراتيجيقدرة القائد 

 000. 5.011- قدرة القائد على اإلبداع واالبتكار

 النتائج 
في  اإلستراتيجيعلى تكوين البناء  المتوسطةو اإلدارة العليا هناك قصور في قدرة  .1

العاملين في رسم الرؤية  إشراكويتمثل هذا القصور في عدم  ،المصارف الليبية
للحصول على المعلومات وتفسيرها المتوسطة و اإلدارة العليا ، وعدم سعى المستقبلة

وعدم االهتمام بتنمية القوة الدافعة لتحقيق  لتوظيفها في وضع االتجاهات المستقبلية،
عن المتوسطة و اإلدارة العليا األهداف، وعدم وجود رؤية مستقبلية واضحة لدى 

هتمام بتوضيح العالقة بين األهداف العامة االاجات واألهداف، وكذلك عدم االحتي
 والفرعية. 

بالجوانب األخالقية والمسئولية المتوسطة و اإلدارة العليا قصور في اهتمام  هناك .2
  فيما يلي: قصورويتمثل ال ،االجتماعية تجاه العاملين والمتعاملين مع المصارف الليبية

 قنوات اتصال بين العاملين.م بفتح عدم االهتما -
 ة االجتماعية نحو البيئة المحيطة.عدم دعم الشعور بالمسؤولي -
 حة وفعالة بين العاملين والعمالء.بأن تكون أنظمة االتصال مفتو  يسعالعدم  -
 العاملين. ى عدم منح الفرصة لسماع شكو  -
 يجابي.لحوار الناقد واإلاع يعدم تشج -
 ة.يى إنجازاتهم العلمالعاملين عل ةعدم مكافأ -
 لتواصل مع العمالء.لطرق جديدة  عدم االهتمام بتوسيع قنوات االتصال وابتكار   -
 عن االعتبارات الشخصية. عدم االهتمام بتقييم األداء بعيدا   -



 2015مجلة دراسات األقتصاد واألعمال، العدد األول، يونيو،                  دراسة دور القيادة اإلستراتيجية لتنمية القدرات التنافسية 

71 
 

لزيادة للمنافسة البناءة بين اإلدارات  والوسطىاإلدارة العليا االبتعاد عن استخدام  -
 األداء.

  على خبراتهم  وكفاءتهم. اختيار العاملين بناءال يتم  -
ر فيما القصو  ويتمثل ،على إدارة التغيير الوسطىاإلدارة العليا قصور في قدرة  هناك .3

 يلي:
إلرضاء  ؛خدمات جديدة حداث  التقنية على التطوير واست عدم االهتمام بمساعدة -

 العمالء.
 مع المصارف المتميزة محليا  عدم االهتمام بمقارنة الخدمات المقدمة من المصرف  -

 .لتحسين نوعيتها ؛ودوليا  
ع التنافسي م الوضعلتحسين عدم االهتمام بالعمل على تقديم خدمات متميزة  -

الرغبة في ال بضرورة التغيير و  والوسطىاإلدارة العليا ؤمن تال و  المصارف األخرى،
 عي لجلب واستحداث خدمات جديدة متميزة إلرضاء ـــــام بالســـــــدم االهتمـــعو إحداثه، 

 العمالء.

 .لصالح العاملين يكون  بأن تطوير العمل وآلياتهاعتقاد  ن يسودعدم االهتمام بأ -
 في تغيير السلوك وزيادة األداء. ن التعلم يسهمبأ والوسطىاإلدارة العليا  عدم إيمان -
سلوك الجديد االتجاهات العامة والعلى تكوين  والوسطىاإلدارة العليا ع يشجت عدم -

 الذي يتطلبه التغيير.
 ه الخارجية واالستجابة للمتغيرات.عدم االهتمام بتفاعل المصرف مع بيئت -
 مع المصارف المنافسة.ما بينهم و ع روح التنافس بين العاملين فييعدم االهتمام بتشج -
ت في عملية صنع حدث األساليب والتقنياأل والوسطىاإلدارة العليا عدم استخدام  -

 القرارات.
والذي يتمثل فيما  ،على اإلبداع واالبتكار والوسطىاإلدارة العليا قصور في قدرة  هناك .4

 يلي:
 ع على االتجاه اإليجابي نحو تميز األداء.يعدم التشج -
 .مفتوحة ومحفزة لإلبداع واالبتكارإليجاد بيئة اإلدارتان العليا والوسطى  تسعىال  -
 توفير متطلبات اإلبداع واالبتكار.عدم االهتمام ب -
 مطلوبة لتشجيع اإلبداع واالبتكار.الحوافز ال والوسطىالعليا  اإلدارتانمنح تال  -
 ال يتم التشجيع على اإلبداع والتعبير عن اآلراء بشفافية. -
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 التوصيات
 ؛ وذلك للقادة بالقطاع المصرفي الليبي اإلستراتيجياالهتمام بتطوير قدرات تكوين البناء  -1

والتنبؤ وتحديد  اإلستراتيجيمن خالل الدورات التدريبية المتخصصة في التخطيط 
األهداف والرؤية المستقبلية الواضحة، وخاصة فيما يتعلق بالمشكالت والمعوقات التي 

 في سبيل تحقيق مركز تنافسي متميز.  ،تواجه القطاع المصرفي
لجوانب األخالقية والمسئولية االجتماعية من قبل القادة تجاه العاملين االهتمام با -2

 بالمنظمة والمتعاملين معها .
 والقيادة التحويلية من  التنظيميالتأكيد على األساليب الحديثة في إدارة التغير والتطوير  -3

والتطوير والمرونة في  نجاز المهامق عمل إلفر  وتشكيل   ،ركةنظم المشا فيخالل التوسع 
 األداء.

 ؛ وخلق بيئة عمل محفزة لذلك ،تشجيع اإلبداع واالبتكار على كافة المستويات اإلدارية -4
من أجل التحسين  ؛مما يساعد على تنمية البدائل المتاحة لحل المشكالت الميدانية

 والتطوير المستمرين.
فة يتوقف على وجود عوامل ة للممارسات المختلاإلستراتيجين نجاح تطبيق القيادة إ -5

استخدام األساليب الحديثة في لذلك يجب  ؛بد أن تتوافر في القادة أنفسهم وأدوات ال
واالعتماد على باقة في المصارف الليبية، االختيار لمن يشغلون المناصب القيادية 
 .نهم من تحقيق معدالت أداء مرتفعةلتمكي ؛الوصف الوظيفي والمهارات الواجب توافرها

وتحسين سمعة وتطويره  األداء ستخدام نظم تعمل على تحسينوا ،بناء نظم جديدة للتقييم -6
 .نظام معلومات فعال يساعد على ذلك، مع توافر المصارف الليبية

 للمصارف الليبيةتعزيز دور التغذية المرتدة بالمعلومات المستمرة عن القدرات التنافسية  -7
حلول  إلىتواجهها والوصول  التيالمشكالت ف بيواألداء السوقي والعمل على التعر 

 .مناسبة
لتحسين كفاءة الموارد  ؛على االهتمام بوضع نظم فعالة المصارف الليبيةبد أن تعمل  ال -8

بها  والدخول   ،قيادتهالى الكوادر البشرية القادرة ع ها وا عداد  وتأهيل   ،البشرية الموجودة لديها
 ألداءدام نظم فعالة لكل من نظم إعداد  االمستقبل بقوة ، ويتم ذلك من خالل استخ إلى

 .واختياره وتقييمه
وذلك من خالل برامج  ؛في المصارف الليبية يجب االهتمام بنظم إعداد قادة المستقبل -9

ومتنوعة من خالل وكذلك تطبيق نظم كسب مهارات جديدة  ،التدريب والتطوير المستمرة
 ودمج األفراد في فرق عمل تدار ذاتيا .الوظيفي، التدوير 
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