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   ُملَخَّص اْلبَْحث: 

ةه الريةادي فِةي       ْوِر اْلُمْحتََمةِ ِللتََّوجُّ ف َعلَى اْلعَََلقَةة ََْو الةدَّ يسعي َهَذا اْلبَْحِث إلَى التَّعَرُّ

تَْحِقيةةِق المرونةةة االسةةتراتيجية  دراسةةة ميدانيةةة ُمقَاَرنَةةة بَةةْيَ َجةةِر او إْنتَةةا  اْ َْدِويَةةة 

باسةةتخداا قَامَِمةةةا ااِلْستِْقَصةةاء  ةة دا   (،اْلِمْصةةِريَّة طقطةةاع اْ َْعَمةةاِ العااعالقطةةاع الخةةاص

ِليَّةةة رميسةةية ِلَجْمةةْ اْلبَيَانَةةاو  ُمفةةرد  ِمةةَ القيةةاداو  136مي َوَخَضةةْ ِللتَّْحِليةةِ ا حصةةا اْ َوَّ

  المبحوثة.( َجِر او ِمَ الجَِّرَ او 8ا َداِريَّة اْلعُْليَا والوسطي فِي ط

ه الريةادي،       ْبعَاد التََّوجُّ يَّة النِّْسبِيَّة ِ ِ َا فِي ا َهّمِ َْ ُوُجوِد تَبَايُ وََْسفَرَو نَتَامِج اْلبَْحِث َع

ية، َ َما إَجاَراو النَّتَامِج إلَى ُوُجوِد َعََلقٍَة طردية َوََثَر والمؤثر  َعلَى المرونة االستراتيج

ةةه الريةةادي والمتمثلةةة فِةةي: طا بةةداع،  ةةا إْبعَةةاد التََّوجُّ ََ َمْعنَةةِويذ ذُو َداَللَةةة إحصةةامية بَةةْيَ ُمْع

 اْلُمَخةةاَطَر ، َواْقتِنَةةاص الفةةرص( َواْلُمُرونَةةة االسةةتراتيجية ب بعادهةةا: طالمرونةةة السةةوقية،

ِّ الدراسةِة، َ َمةا ََْبةَر َو  المرونة ا ْنتَاِجيَّة، ومرونة اْلَمَواِرد البجرية( فِي الجر اِو َمحة

َْ َعَدِا ُوُجوِد ََثَِر َمْعنَِويذ بَْيَ بُعد اْقتِنَاص الفَُرص ومرونة اْلَمَواِرد اْلبََجِريَّة  .النَّتَامِج َع

َْ َجة ْنَِاا  وانطَلقاً ِمَ النَّتَامِج ََْعََله تَاّ       َْ التوصياو الَّتِي ِمة ُِ إلَى َمْجُموِعِه ِم التََّوصُّ

َْ تسةةاا فِةةي تَْحِقيةةِق المرونةةة االسةةتراتيجية ِلقُطَّةةاع الةةدََّواء اْلِمْصةةِرّي فِةةي َضةةْوٍء إْبعَةةاد  ََ

ه    َُْخَرى.َمْ ُمَحاَولَة تَْطبِيق النموذ  اْلُمْقتَِرح َعلَى قطاعاو  الريادي،التََّوجُّ

ه  الدَّالَّة:َ ِلَماو الْ    اْلِمْصِرّي.قُطَّاع الدََّواء  االستراتيجية،المرونة  الريادي،التََّوجُّ
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Abstract: 

     The Research seeks to identify the relationship or potential 

role of the Entrepreneurial Orientation in achieving Strategic 

Flexibility as a comparative field study among Egyptian 

pharmaceutical companies (public/private sector), using the 

survey list as a primary tool for primary data collection; Upper 

and middle (8) companies of the companies researched. 

     The results of the research revealed that there is a variation 

in the relative importance of the dimensions of the 

entrepreneurial orientation. The results also indicated that 

there is a positive correlation and statistically significant effect 

between most dimensions of Entrepreneurial Orientation, 

namely: (Innovativeness, Risk, and Proactiveness) and Strategic 

Flexibility (Market Flexibility, Productivity Flexibility, and 

Human Resources Flexibility) in the companies studied. The 

results also highlighted the absence of a significant effect 

between the Proactiveness and the flexibility of human 

resources. 

     Based on the above results, a number of recommendations 

were reached that would contribute to achieving the strategic 

flexibility of the Egyptian pharmaceutical sector in light of the 

dimensions of the pioneering trend, while attempting to apply 

the proposed model to other sectors. 

Key words: Entrepreneurial Orientation, Strategic Flexibility, 

Egyptian Pharmaceutical Sector. 

 

 

 



- 110 - 

 

 :ُمقَدََّمةا اْلبَْحث

َراو الت نولوجيةة والتقنيةة  ََّماو اْ َْعَماِ لَْا يُْحِدْث نَتِيَجة التََّطوُّ َََ نَْج َ  وتطور ونجاح َوبَقَاء ُمنَ
َْ َمفَاِهيَا إَِداريَّة  فََحْسب،الَحِديثَة  ِْ بَِما تتبناه وتطبقه ِم َواَلَّتِي يَْعتَِمَد فِي تَْطبِيقَُاا َعلَى اْلقَُوى  َحِديثِة،بَ
ةةار الُمف ةريَ والبةةاحثيَ فِةةي َجةةتَّى الُحقُةةوِ اْلِعْلِميَّةةة وا نسةةانية  اْلعَاِملَةةة.اْلبََجةِريَِّة  ََ َاةةو إْن ِلةةَذا فَقَةةد تََوجَّ

ه الريادي َواْلُمُرونَة واالْجتِماِعيَّة نَْحو ِدَراَسة َوتَْطبِيق َهِذِه اْلَمفَاِهيِا َوِمْنَاا التَّ    االستراتيجية.َوجُّ

 َْ ه الريادي َعلَى ََنَّهُ َوَض َُر ِللتََّوجُّ ََّمةاو ا ْنتَاِجيَّةة  استراتيجيَويَْن يتبنةاه المةديروَ وتتخةذه اْلُمنَ
ْبةةَداعِ َواْلُمَخةةاَطَر  َواْقتِنَةةاص الفُةةَرص َوالْ  َْ اْ ِ ٍِ ِمةة ِميةةِ نَْحةةو تَطةةوير والخدميةةة، َويَتَِّصةةف بُِمْسةةتًَوى عةةا
ِمَ اْلُمَماَرَسةاو  ةَوتَْقِديا منتجاو وخدماو َجِديَد  ومبت ر ، فَُاو يَْعِ س اْلَوْضْ االستراتيجي ِلَمْجُموعِ 

ُِ َعلَى ُمَواَجَاِة اْلُمتَغَيِّراو ََّماو اْ َْعَما لبيمية ا اْلُمتَعَلِّقَة بالمرونة االستراتيجية الَّتِي تُِجيُر إلَى قُْدَرِ  ُمنَ
َُةةُروف   ِِّ ةة َِ َْ إَداَرٍ  َنجةةطتاا ب فةةاء  وفاعليةةة فِةةي  َُةةُروف َعةةَدا التَّ َ ُّةةد، وتم ناةةا ِمةة  ِِّ ةة َِ ةةة فِةةي  اْلُمِامَّ

 .(Yousaf & Majid, 2018, 269طاْلُمنَافََسة اْلَحادَّ  

 الَحِديثَةة،ْلَك اْلَمفَاِهيِا ا َداِريَّة إلَى تَْبنِي َوتَْطبِيق تِ  آَخر،َويَْحتَا  قُطَّاع الدََّواء اْلِمْصِرّي   ي قُطَّاع 
 َْ ِِّ بِيمَة تَتَِّصف بالدينامي ية َوِ يَاَد ا التَّْعِقيد َوتََوسَّْ اْلُمنَافََسةة َمة َِ ِِ اْلبَقَاء َوالنََّجاح فِي  َْ ََْج  اْنِفتَةاحِ ِم

ع اْلُمْنتََجةةاو وتجةةددها  ْبةةَداع َوااِلْبتَِ ةةار معتمةةداً بِةة باسةةتمرارية.وعولمةةة اْ َْسةةَوات َوتَنَةةوُّ َذِلَك َعلَةةى اْ ِ
ِِ  التغيراو،َواْلُمَخاَطَر  َواْقتِنَاص الفَُرص بَِما يَُحقُِّق لَه ااِلْستَِجابَة السَِّريعَة ِلتِْلك  َْ ِخةََل َويَتََحقَُّق َذِلَك ِم

  اْلقُطَّاع.تَْعِ ي  المرونة االستراتيجية ِلَذِلك 

َْ اْلَحقَامِِق ََ  ةه وانطَلقاً ِم ف َعلَةى الةدُّوِر اْلُمْحتََمةِ ِللتََّوجُّ َْ اْلبَْحَث اْلَحةاِلّي يسةعي إلَةى التَّعَةرُّ ْعََلهُ فَِإ
الريةةادي فِةةي تَْحِقيةةِق المرونةةة االسةةتراتيجية  دراسةةة ميدانيةةة ُمقَاَرنَةةة بَةةْيَ َجةةِر او إْنتَةةا  اْ َْدِويَةةة 

ََِرّي لُمتغيراو اْلبَْحةث  (.اْلِمْصِريَّة طقطاع اْ َْعَماِ العااعالقطاع الخاص ِِ اْستِْعراض ا َطار النَّ َْ ِخََل ِم
ِِ الدراساو  َْ ِخََل قَةُ بَْينَُاَما ِم َراَسةة  السَّابِقَة،َوإِْبعَاده اْلفَْرِعيَّة َواْلعََلَّ ُِ اْلبَْحةِث َوالّدِ يَتْبَعُه تَْوِصيف َمَجةا

 منتاياً بِ ََهّا النَّتَامِج والتوصياو.  فُُروُضه،ث َواْختِبَار ثُّا ُمْجِ لَةا َوََْهَداف وَهمية اْلبَحْ  االستطَلعية،

 ا طار النَري: َوالً:

َمةا قسا الباحث ا طار النَري للبحث إلى ثَلثة محاور رميسية  المحور ا وِ للتوجه الريادي       
العَلقة المحتملة  صص لدراسة وتحليِالمحور الثاني للمرونة االستراتيجية، ثا المحور الثالث فقد خُ 

بيَ التوجه الريادي والمرونة االستراتيجية مَ خَلِ البحوث والدراساو السابقة، ويم َ استعراض 
 :هذا البند على النحو التالي

 :(Entrepreneurial Orientationالريادي ط التوجه: ا وِالمحور 

 :الرياديالتوجه مفاوا  -َ

( Between- Takeاللغة الفرنسية، وهي  لمة مجةتقة مةَ طَارو  لمة ريادي  وِ مر  في      
في القرَ السابْ عجر، ويقصد بالريادي هةو المبةادر الةذي يقةود مبةادالو فةي السةوت، مجةتري مةَ 
المنتجيَ، بامعاً للمستال يَ، فاو يجتري بسعر محدد، ويبيْ بسعر غيةر مؤ ةد فةي المسةتقبِ، ه ةذا 
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تعةود جةذور التوجةه الريةادي إلةى  تابةاو ، بينمةا (6، 2012، العطةوىطيع س روح المغامر  لدي الريةادييَ 
Mintzberg الريةةادي والتخطةةيط والت يفةةي( بتحديةةد ثَلثةةة َنةةواع مةةَ االسةةتراتيجياو ط1973ط) ،

 االسةةتباقية( عنةةدما َوضةة  ََ المنَمةةة الرياديةةة هةةي التةةي تنخةةرط فةةي 1983ط Millerو تابةةاو 
ََ  حيةث. (et al, 2019, 96Wales,  31, 2018, Rua & Franca  Covin & Wales, 2019, 4طوا بداع وتحمِ المخةاطر  

المغامراو  وتستطيْ الدخوِ فيالمنَماو ذاو التوجه الريادي هي التي تتمي  با بداع في منتجاتاا 
ا بةةداع والتجديةةد، وتتميةة  بالسةةلوك التنافسةةي جةةاِ الخطيةةر ، وعةةاد  مةةا ت ةةوَ قةةاد  السةةوت فةةي م

 والتحدي لتحقيق غاياتاا االستراتيجية. 

ه مؤسسةاو ا عمةاِ المعاصةر  وصةوالً اََ تتبنة البُةدّ يُعد التوجه الريادي ف راً وسةلو اً عمليةاً و      
افاتاةةا وَداماةةا لتحقيةق غاياتاةةا وَهةدافاا الُمتمثلةةة فةةي القيمةة االسةةتراتيجية لعملياتاةةا ومنتجاتاةا وثق

للتوجةه الريةادي  ،(Zainol & Ayadurai, 2011, 60ط وعليةه يجةيربج ِ عاا علةى المةدييَ القريةب والبعيةد، 
 إطةار فةي للمخةاطر الطوعيةة االسةتجابةوالمؤجةر لحةاالو لإلبةداع التقنةي  المجسةد اااللتة اب نةه  

التوجةه َنةه  علةى ، (Yu ,2012 ,1713ط داوفةي نفةس الصةدد ََ ة . المتاحة الفرص استغَلِ في ستباقية ا
االسةةتراتيجي للمنَمةةة الةةذي يت ةةوَ مةةَ َنمةةاط اتخةةاذ القةةرار، والُطةةرت، والممارسةةاو التةةي توصةةف 

 ,Imran, et al, 2018ط  ةَل مةَ ويري . بالاجومية والمبدعة واالستباقية ومحبذ  للمخاطر  واالستقَللية

 520  Zhai, et al, 2018, 3) ،تةدفْ المنَمةاو لتحقيةق مية   تنافسةية باالعتمةاد علةةى سةتراتيجية ا  هب نةة
ا نجطة الخاصةة با بةداع، وتحمةِ المخةاطر والمبةادر  للةدخوِ لاسةوات الجديةد  واالسةتحواذ علةى 

، (Beliaeva, et al, 2014, 46  142 2015, et al, ,Aliyuط  َل مَ وينَر . لعمَلءالفرص وتلبية حاجاو ورغباو ا
 وا ف ةار االبةداعا تةدعي الت ذ القراراواتخا في واستعدادها المنَمة  قدر   َنه للتوجه الريادي على

   .جديد  عماَِ فيِ الدخو الى تودي والتي الجديد 

موقةف اسةتراتيجي لةرواد ا عمةاِ   ، ب نةه(Fellnhofer, et al, 2016, 347  60, 2018, Perlinesطويضةيف       
 مةا  . فةي مجةاِ َداء ا عمةاِعلى مستوى الجر ة للتم َ مَ اتخاذ القراراو وا جراءاو السليمة 

 وَسةاليب طةرت ابت ةار علةىة المنَمةو َ الفةرد در قُة ه َنةللتوجه الريادي علةى  ،(7، 2017مرعي، طينَر 

 القدر  مراعا  مْ تنافسية مي   من ى عل  قادر جديد  َعماِ استحداث َو قاممة َعماِ لتسيير جديد 

قةدر  الجةر ة علةى ب نةه ،  (Hoque ,2018 ,2ط يؤ د . وتنفيذها مَ الناجمة المخاطر وتحمِ معالجة على
ويلخصةهُ   .االبت ار والمبادر  في تسويق المنتجاو، والدخوِ فةي المجةروعاو المحفوفةة بالمخةاطر

 ، بانه  العملية التي يسعي فياا ا فراد للوصوِ إلى الفرص بادف خلق القيمة . (171، 2019حميد، ط

ب بعاده طا بةداع، المخةاطر ، واقتنةاص  التوجه الرياديَ َ يري الباحثما ورد َعَله  ىبناًء عل      
الفرص( يجمِ ا فراد والمنَماو على حةد سةواء، ويتضةمَ التجديةد واال تجةاف بعيةداً عةَ الت ةرار 

َحةةد والةةروتيَ، وتصةةاحبه مخةةاطر وتحديةةداو فةةي جميةةْ مراحلةةه. لةةذلك يمةةَ تعريفةةه علةةى َنةةه  
تسةيير تبنةي ا بةداع واالبت ةار فةي لةى االستراتيجية التةي بموجبةه يميةِ قةاد  المنَمةاو إ لممارساوا

تقديا منتجاو وخةدماو غيةر م لوفةة ومسةتحدثة، والمبةادر  للبحةث والتنقيةب ا عماِ الحالية و ذلك 
، مْ تحمِ نتامج المخةاطر  المحتملةة واستغَللاا عَ الفرص الجديد  في ا سوات المحلية والعالمية

  . لاداء المتمي  واستمرارية المنَمةالناتجة عَ تلك ا عماِ، مَ َجِ الوصوِ 
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 : التوجه الرياديَهمية  -ب

تتمثةةِ َهميةةة التوجةةه الريةةادي مةةَ خةةَلِ َبعةةاده الرميسةةية الاادفةةة إلةةى االرتقةةاء بم انةةة ودور      
 & Ambadطالمنَمة وتحقيق ا داء المتمي   لاا وصوالً لتحقيق المرونة االسةتراتيجية، وعليةه يجةير 

97 Wahad, 2013,)  إلى إَ للتوجه الريادي َهمية  بيةر  مةَ خةَلِ تر ية ه علةى إيجةاد مسةاراو جديةد ،
للمنَمة باتجاه الرياد  ب بعادها االبت اريةة وا بداعيةة ال تجةاف واقتنةاص فةرص ا عمةاِ مةْ تحمةِ 
 ا خطار المتوقعة وصوالً إلةى تحقيةق ا هةداف واالرتقةاء بةا داء التنَيمةي إلةى َفضةِ مةا يم ةَ مةَ

 رَس الماِ البجري حاضراً ومستقبَلً. ب االهتمااخَلِ 

ة مواجاةةى علةة  درالقُةة  يةةاد وهةةي: للتوجةةه الريةةادي  الفوامةةد التاليةةة، (8، 2017، مرعةةيطويضةةيف       
ة المتاحة والقةدراوو الطاقةار اسةتثما علةى القةدر  ، و يةاد و فةاء  بمرونةة معاةا والتفاعةِ المخةاطر

 & Shahطويلخةص  .القلةة لةدىا احت ارهةا وعةد الثةرواو تو يةْ علةى القةدر   يةاد ، ومناا واالستفاد 

Bhutta, 2013, 79)، :ا سباب التي ججعو المنَماو على االهتماا بالتوجه الريادي فيما يلي 

، ويع   الثقافة التنَيمية المججعة على ع   مَ قيمة االبداع واالستفاد  مَ مااراو العامليَيُ  -1
 .تحسيَ ا داء

ة الريادية وااةمف بةيَ العَلقةة خةَلِ مةَ االداري الف ةر فةي المعرفيةة الفجةو  ىلةع الضةوء طلسةيُ  -2
 .المنَماو في والمنافسة

 . يد مَ قدر  المنَماو على التعامِ مْ التاديداو والمخاطر في َِ البيمة التنافسيةيُ  -3

اعتمةةاد َنمةةاط بلةةور  تصةةوراو جديةةد  لةةدى قةةاد  المنَمةةاو  قةةرار التوجاةةاو الرياديةةة وَهميةةة  -4
 .قيادية تتماجي مْ تلك التوجااو التي تبحث عَ التطور وتؤمَ بالنتامج المترتبة علياا

لافةراد  َهمية التوجه الريةادي إضافة بعض النقاط التي تبر واستناداً إلى ما تقدا يم َ للباحث      
 :والتي يم َ عرضاا على النحو التالي والمنَماو على حد سواء،

الريادي قةادر علةى الحةد مةَ هجةر  ال فةاءاو البجةرية مةَ خةَلِ تةوفير المنةا  المَلمةا التوجه  -1
 .والمججْ على االبداع واالبت ار

يؤدي بالتابعية التوجه الريادي يتي  فرص للتمي  وتحقيق الطموحاو وا نجا او العَيمة، مما  -2
 لتمي  منتجاو المنَمة وقدرتاا على المنافسة في ا سوات.

ريادي يترجا المبادر  في العمِ بقصد المبادَ  واالستباقية واالنسيات وراء التوجااو التوجه ال -3
 ا بداعية دوَ التخوف مَ َية مخاطر َو تاديداو تنَيمية وإدارية.

التوجةةةه الريةةةادي يعةةة   مةةةَ قةةةدر  المنَمةةةة علةةةى موا بةةةة التطةةةور الت نولةةةوجي والت يةةةف مةةةْ  -4
 .، مما يؤدي إلى تحسَ َدامااساليب التقليديةالمتغيراو البيمية وعدا االنغَلت على ا 

 :َبعاد التوجه الريادي - 

تناولو ا بحةاث والدراسةاو النَريةة والعمليةة العديةد مةَ َبعةاد التوجةه الريةادي، والتةي اختلةف      
الباحثيَ وال تاب على تحديدها وتسميتاا، حيث يسمياا البعض ب بعةاد ريةاد  ا عمةاِ َو المنَمةاو، 

د ا داء الريةادي، طلق علياا البعض استراتيجياو الرياد ، بينما يصفاا البعض ا خر ب بعةافي حيَ يُ 
جةيوعاً واسةتخداماً هةي تلةك ا بعةاد  َ ثةرَ َوجةد وعليه ومَ خَلِ االطَلع على َدبيةاو الموضةوع 
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 ,Alayoطتاب ونذ ر مناا الفرص(، العتمادها مَ قبِ َغلب الباحثيَ وال ُ  اقتناصطا بداع، المخاطر ، 

et al, 2019, 53  5-4, et al, 2019, Alarifi  Syrja, et al, 2019, 11    Okangi, 2019, 4   Oni, et al, 2019, 66 Covin & Wales, 

 النحو التالي:حيث تتفق تلك ا بعاد مْ توجااو البحث الحالي والتي يم َ سردها على . (2019 ,4 

 :(Innovativenessط ا بداع -1

والقيةةاد  الت نولوجيةةة والبحةةث والتطةةوير يع ةةس ا بةةداع اتجةةاه الجةةر ة نحةةو االبت ةةار والتجربةةة      
، (Linares, et al, 2019, 3 Jinini, et al, 2019, 75‐Al   Oni, et al, 2019, 65ط للمنتجاو والخدماو الجديةد  والمبت ةر 

الميِ والقدر  على التجربة، والتف ير بطرت غيةر م لوفةة، ممةا يجة ِ تحةدياً يُعرف ا بداع ب نه لذلك 
وتُعةد القةدر  علةى ، (et al, 2015, Schachter ,29ط والمرونة والقدر  علةى الت يةف لحةِ المجة َلوللموجود 

ٍِ  ستوىِ حر ة التي تُم َ الجر او مَ  ياد  قدرتاا التنافسية بمُ ا بداع واحد  مَ َها القوى الما  عةا
علةى قةاد  المنَمةاو لةذلك يجةب  واسةتدامتاا،سواء في ا سوات المحلية َو الدولية و يفية تع ي ها 

 ,Torres, et al, 2019, 11 Wales, et alط التر ي  على الوسامِ التي ت يد مَ القدر  على ا بداع لدى العامليَ

98, 2019). 

 عمليةة يتطلةب التعةاوَ والتنسةيق بةيَ الوحةداو ا داريةة داخةِ الجةر ة لذلك يتضة  ََ ا بةداع      
بادف تبني ا ف ار الجديد  سواء التي تتعلةق بإنتةا  سةلعة َو تقةديا خدمةة جديةد  ووضةعاا موضةْ 

وتلبية حاجاو ورغباو  منافسيااالتنفيذ مَ َجِ تحقيق َهداف المنَمة و ياد  قدرتاا على مواجاة 
    . (210، 2016َبو حماد  & نصار، طخِ السوت المستادف وتوقعاو عمَلماا دا

على توفير المنا  التنَيمي المَلمةا لتجةجيْ العةامليَ يقوا ا بداع ََ  ويتض  للباحث مما سبق     
وا تيةةاَ بجةةيء غيةةر مةة لوف والبُعةةد عةةَ النمطيةةة علةةى إطةةَلت مةةواهباا وقةةدراتاا لحةةِ المجةة َلو 

  .لتحقيق ا داء ا فضِ والروتيَ في عملية التف ير

 :(Riskط المخاطر  -2

نظ ييرع ع ييم تا ييا م  خييرةر م نرتعييل عييي ميع ييرذ م ر ر  ييل، و يي   خييرةرق رييالق م    وتعنييي م         

ومل  ميسرسييل بني ميفكرل م عا اق م  بتكرق ومخرةر توفير م    م  خرةر تت ثا في مخرةر م رغبل في ت  

سيوو يل فخيا  ي   ميفكيرل أو أمير  م خيخا م ر ير ل م ي ل  تا يا م  م الزمل الغتنير  م ريرا م  تر يل 

الق خيرةرق م ق يقريا بر       . ك ير (Oni, et al, 2019, 64؛Linares, et al, 2019, 3؛ 210، 2016أبيو   ير ق ن اريرل، )را م ر ي

Pihie&  Bagheri ,) سوو يرع في م  ستقباوم غ وض وتا ا ميعبرء وم    ي  ر ل عا  م يقي   بيعرع م مست  

ضةمَ تَ دار، وتَ حسةب وتُةردي َو جماعي، وهي عةاد  مةا تُ خاطر  على مستوى فَ وت وَ المُ  .(2011 ,452
مرعةي، ط لفتةه جةِ وتَ سةمولية فةي احتمةاِ الفَ نَماو على قياس المخاطر بعقَلنية مْ تحمِ المَ در  المُ قُ 

r, et al, eNo  78، 2019بةريس، وآخةروَ، طخاطر التي تواجااا المنَمةاو إلةى ثةَلث َنةواع نقسا المَ وتَ  ،(8، 2017

23, 2013): 

  ُط العمةِ  خةاطرمBusiness Risk) : ُجا فةة فةي المجاةوِ مةَ غيةر معرفةة احتماليةة وتعنةي الم
 ، ومَ ثا ترتبط هذه المخاطر بدخوِ المنَمة في َسوات جديد .النجاح
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 ط ماليةةةةال  مخةةةاطرالFinancial Risk) : ِاض المنَمةةةة بجةةة ِ  بيةةةر َو االلتةةة اا وتعنةةةي اقتةةةر
وهةذا النةوع مةَ المخةاطر يجةير إلةى ضةرور   باستخداا مقدار  بير مةَ مواردهةا مةَ َجةِ النمةو،

 موا نة المنَمة بيَ العامد والمخاطر .

 ط جخصةةيةال  مخةةاطرالPersonality Risk): التنفيةةذيوَ تةةرتبط بةةالقراراو التةةي قةةد يتخةةذها و
 ل وناا ا جخاص الريادييَ في المنَمة وَناا تنع س على مستقبلاا نفسه.

 : (Proactiveness) اقتناص الفرص -3

 يفيةة خلةق الفةرص إلةى وهةي تجةير َو انتاةا  الفةرص،  اسةتثمار الفةرصويطلق علياةا َحيانةا      
وا تجافاا وتطويرها، وتبدَ بالقدر  على خلق الحاجةاو غيةر المجةبعة والحصةوِ علةى الفةرص قبةِ 

وفي نفس السيات نجد ََ عملية اقتناص الفرص هي َحد َساسياو الرياد   ،(8، 2017مرعي، طالمنافسيَ 
فةةي منَمةةاو ا عمةةاِ والتةةي تعنةةي  يفيةةة خلةةق َو ا تجةةاف الفرصةةة فةةي البيمةةة المحيطةةة وتطويرهةةا 
وتوفير ا م انياو والموارد الَل مة الستغَللاا واالستفاد  مناا في إجةباع الحاجةاو والرغبةاو غيةر 

  210، 2016َبةةو حمةةاد  & نصةةار، طداخةةِ ا سةةوات َلء واسةةتخداماا فةةي مواجاةةة المنافسةةة المجةةبعة لةةدى العمةة

Jinini, et al, 2019, 75‐Al). 

االسةتجابة السةريعة للتغيةراو البيميةة المسةتقبلية  نَمةة علةيدر  المُ جير َيضا إلى مةدي قُةوهي تُ     
 ,Oni, et al, 2019, 67  Linares, et al طوممارسةة النجةاط للتة ثير علياةا بةدالً مةَ االنتَةار فةي ََ تتة ثر باةا 

، قابلةةةة للتحقيةةةق Attractiveؤجةةةراو للفرصةةةة الخَلقةةةة َو المربحةةةة طجذابةةةة وهنةةةاك مُ  ،(2019 ,4
Achievable االستمرارية ،Durable خلق القيمة ،Value Creating.) 

عور بالفرص وا تجةافاا اقتناص الفرص يتمحور حوِ الجُ ََ  وفي سيات ما تقدا يَلحَ الباحث     
تحقةق متمية   نةادر  و (منتجاوعخةدماوطالً السةتغَللاا قبةِ المنافسةيَ باةدف تقةديا وثا تقييماا وص

التخطةةةيط االسةةةتراتيجي المسةةةتداا للعمليةةةاو خةةةَلِ مةةةد  حيةةةا  ، مةةةَ خةةةَلِ قيمةةةة مضةةةافة للمنَمةةةة
  .المنتجعالخدمة

 :(Strategic Flexibilityط االستراتيجية المرونة: الثانيالمحور 

 :المرونة االستراتيجيةمفاوا  -َ

 (Ecclesإلةى ََ ط Strategic Flexibility جير ا دبياو ذاو الصلة بالمرونة االستراتيجيةتُ      
 هةذا يعةدو، (259، 2019، رجةيد & حميةدطهو َوِ مَ اسةتخدا هةذا المصةطل  فةي خمسةيناو القةرَ الماضةي 

 وعةداض الغمةو حةاالو مةْ التعامةِى علة لقدرتةه وذلةك جموال اال ثر المفاهيا َها مَ واحد المفاوا

ً  ا عماِ بيمة لاا تتعرض التي والتغيراو الت  د  وهندسة الاي لة،  إعاد بمفاهيا يعرف ما ، وهوحاليا

 بةا دار  يعةرفا مة إلةى للوصةوِ بالمنَمةة ناضةو عوامةِي هة المتعلمةةو نَمةاالمُ  وَاور التغيير،

  .(114، 2019خليِ & الجيخ، ط المرنة

تةاب بخصةوص مفاةوا المرونةة االسةتراتيجية ل ةناا ف ةريَ وال ُ ويَلحَ الباحةث تنةوع آراء المُ       
لاةا والُمتمثلةة بقةدرتاا علةى اسةتيعاب التغيةراو التةي تحةدث  متفقوَ على بعض الم ونةاو الرميسةية

 ,Shalender & Yadav, 2019, 79 Wang, et alطجير ، وعليه يُ داخِ البيمتيَ الداخلية والخارجية والت يف معاا
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قابليةة المنَمةة وقةدراتاا فةي تحقيةق  اب نا المرونة االستراتيجية، إلى مفاوا (228، 2019المةَل،    2019 ,2 
 .َعلي استجابة مم نة للتغيراو البيمية طالداخلية، والخارجية(

قةدر  الجةر ة علةى الت يةف مةْ المواقةف الجديةد  مةَ   اب ناة ،(Hess & Flatten ,2019 ,11ط اوعرفاة     
 اوَجةار إلياة . خَلِ الت  يد على التنوع في بيمةة الجةر ة بمسةاعد  التوجاةاو االسةتراتيجية المرنةة

قةةةةدر  المنَمةةةةة علةةةةى إعةةةةاد  توجيةةةةه وتنَةةةةيا مواردهةةةةا وعملياتاةةةةا   ا، ب ناةةةة(Breetzke ,2019 ,16ط
رجةيد & حميةد، طويري  َل مةَ  . الداخلية والخارجية اتيجياتاا مَ َجِ االستجابة للتغيراو البيميةواسترِ 

مْ مجموعة مَ الخياراو المتاحة َماا المنَمة للتعامِ   المرونة االستراتيجية تمثِ، ب َ (260، 2019
للمرونةة ، (115-114، 2019خليةِ & الجةيخ، ط. وينَةر  ةَل مةَ  التغيراو البيمية بطريقة استجابية َو استباقية

حةةدى سةةماو المنَمةةاو المعاصةةر  التةةي تميةة  بةةيَ المنَمةةاو مةةَ حيةةث إ   علةةى َناةةا االسةةتراتيجية
ِِ قدرتاا على مواجاة الَروف البيمية المفاجمة وموا بة التطوراو الحديثةة   واسةتثمار الفةرص بجة 

 ٍِ    .لضماَ البقاء واالستمرار واالستجابة لمتغيراو بيمة ا عماِ فعا

ا م انيةاو والقابليةاو المتةوافر  فةي مةوارد المنَمةة   ااة، ب نَّ (121، 2018، اآللوسةي&  قدوريطويضيف       
 . ُمتغيةراو البيمةة المختلفةةوالتي تسم  للمنَمة حرية التنقةِ بةيَ اسةتراتيجياو بديلةة للت يةف مةْ 

قةدر  المنَمةة علةى االسةتجابة السةريعة والاادفةة   ااة نَّ ب ،(et al, Brinckmann ,2019 ,155طوَجةار إلياةا 
  . للفرص والتاديداو

ومَ هنا يتض  ََ َغلب التعريفاو الخاصة بالمرونة االستراتيجية تر ة  علةى قابليةة المنَمةة       
اال ََ المفةاهيا الحديثةة ت خةذ فةي تتمي  بالدينامي ية واالسةتمرارية،  التيلَلستجابة للتغيراو البيمية 

مةدى ب ناةا  المرونة االستراتيجية ويم َ للباحث تعريف ،واستثمار الفرص الحسباَ البعد ا ستباقي
والتعامِ مْ التغيةراو البيميةة المفاجمةة فةي  مْ االستراتيجياو البديلة قدر  المنَمة وقابليته للت يف

  .َِ بيمة ا عماِ التنافسية والدينامي ية

 َهمية المرونة االستراتيجية:  -ب

االنفتاح ومضاعفة الجاود واستخداا التخطيط  منَماو ا عماِتفرض الَروف المعاصر  على      
ولةةدياا والتطلعةةاو المسةةتقبلية ويحتةةا  ذلةةك إلةةى ََ ت ةةوَ المنَمةةة ذاو مرونةةة عاليةةة  االسةةتراتيجي

 والت رار.  الرغبة في إحداث تغيير بعيداً عَ الروتيَخَلبة ومواهب إبداعية 

 للطريقةة َساسةية صةفاو تمتلةك المرنةة المنَمةة إلةى ََ، (Kerr ,2018 ,3ط في هذا السيات يجةيرو      

 ب سةلوب حو مةة العمةِ ادار  علةى تعمةِ رجيقة قياد  مْ الت يف على القدر  تملك اذ، باا تعمِ التي

 :التالية الفوامد للمنَمة االستراتيجية نةوالمر وتحقق قوي،

الَةروف المتغيةر ،  مةْ بنجةاح التعامةِ علةى القدر  المنَماو تمن  :االستراتيجي الت يّف قابلية -1
 .ا ساسية َعمالاا عَ االبتعاد يعني هذا  اَ لو حتى

 مَلما وبج ِة المدروس للمخاطر ثقة وب ِ بسرعة االستجابة للمنَماو تسم القياد  الرجيقة:  -2

 .والتاديداو الفُرص ل ِ
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ى إل باالستناد التنَيمي، الاي ِ َقساا  افة في للمسؤولية تحمِ المرونة تَُارالحو مة القوية:  -3
 لقيَماةا مخلصةة بقاماةا يضةمَ وهةذا واالبت ةار، والثقةة الجةفافية علةى المعتمةد  المنَمةة ثقافةة

 .ولرؤيتاا

، (228، 2019المةَل، ط  ما تساا المرونة االستراتيجية في تحقيق العديد مَ ا يجابياو  ما َجار إلياا     
جةةود  العمليةةة والمنةةتج، تةةوفير َةةروف العمةةِ بةةاآلتي: ط يةةاد  َربةةاح المنَمةةة، إرضةةاء العمةةَلء، 

المَلممة، االحترافية التنَيمية،  ياد  ا نتاجية، تحقيق ا بداع التنَيمي، و ياد  فاعلية فرت العمةِ 
بالمرونة ا سباب التي ججعو المنَماو على االهتماا  ،(62، 2019الطاراوي، ط. ويلخص والجاد الت املي(

 فيما يلي: االستراتيجية

المرونة االسةتراتيجية جةرط ل يةاد  قةدر  المنَمةاو علةى مواجاةة التغيةراو البيميةة الاامةة  إَ -1
فةي َةِ هةذه الَةروف،  والسريعة في ا سوات ب فاء  وفاعليةة، وتم يناةا مةَ إدار  نجةاطاتاا

وَنه مَ الضروري اعتمادها  دار  حالة التغيير المستمر في سوت المنتجاو عالية التقنية في 
 .الت  دَِ عدا 

دراتاا لَلستجابة لتغير حاجةاو ورغبةاو العمةَلء المتغيةر ، ولل جةف تع ي  قابلية المنَماو وقُ  -2
مَلء، واهتماماا بقدراو المنَمة التسويقية وذلك مَ خَلِ عملية التفاعِ عَ َية تفضيَلو للعُ 
 .بيناا وبيَ عمَلماا

ات متعةدد ، و يةاد  قةدرتاا مساهمتاا في  ياد  قدر  المنَماو على عرض منتجاتاةا فةي َسةو -3
ة للعمَلء، با ضافة لجعِ المنَمة سريعة االستجابة  ي تغير في طلباو يعلى توليد قيمة حقيق

 .العمَلء المتغير ، وهي مامة لنمو منَماو ا عماِ وبقاماا وتحقيق قيمة مضافة للمنَمة

 َبعاد المرونة االستراتيجية: - 

حوِ َبعاد المرونة االستراتيجية التي تحدد نجاح تنفيذ وتخطةيط  تابال ُ لقد تباينو وجااو نَر      
ً وفقةا  ثر جيوعاً واستخداماً موارد المنَماو، وبعد االطَلع على َبعاد المرونة االستراتيجية  عةدد ل ا

، (et al, Beraha ,2018 ,135  2، 2012العطةةوى،   453، 2016، علةةيي & حمةةاد  170، 2019طالبيةةاتي، مةةَ البةةاحثيَ وهةةا: 
َهداف البحث وفروضه فقد تا تبويباا  غراض مناجية البحث الحالي إلى ثَلثة َبعةاد  وانسجاماً مْ

  عرضاا  ما يلي:( والتي يم َ ومرونة الموارد البجرية، المرونة ا نتاجية، السوقيةمرونة الهي: ط

 (:Marketing Flexibilityط المرونة السوقية -1

قدر  المنَمة على إعاد  تقييا جاودها التسويقية في ا سوات المحلية والدولية  ىجير إلوهي تُ      
 ,Al haraisaط وعرفاا، (58، 2019الطاراوي، ط خَلِ فتر  قصير  مَ الوقو، وذلك استجابة للمتغيراو البيمية

النمةو والبقةاء مَ َجةِ ، ب ناا قدر  المنَمة على االستجابة لتغيراو السوت والت يف معاا (2018 ,166
 .على قيد الحيا 

 قدر  عَ عبرتُ  والتي (ر ةامرونة المجط ثَلث َنواع هي: حيث تا تصنيف المرونة السوقية إلى     

 (التواصةِ مرونةةطو مناسةبة، جةروط فةي القيمةة خلةق عمليةة فةي المجةار ة قةراراتخةاذ  فةي ال بةوَ
مسةتوياو  جميةْ مةْ التواصةِ عليةه يجةب القةرار اتخةاذ فةي المجةار ة ال بةوَقرر يُ  عندماَنه  وتعني
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 االعتبار،بعيَ  ال بوَ لقراراو ؤسسةالمُ  اخذ ضرور  إلى جيرتُ  والتي (التطبيقمرونة طو المؤسسة،

 .    (198، 2018، َحمد، وآخروَطابَ ال بوَ  ومتطلباو رغباو عَ القراراوهذه  عبرتُ  حيث

 :(Production Flexibilityط لمرونة ا نتاجيةا -2

نَمةةة علةةى تصةةنيْ منتجاتاةةا، لت ةةوَ مَلممةةة فةةي معَةةا ا سةةوات المحليةةة در  المُ وتعنةةي مةةدى قُةة     
وفيي اريا م سيير  . (58، 2019الطاةراوي، ط والدولية خَلِ فتر  قصير ، وذلك اسةتجابة للمتغيةراو البيميةة

م تقا  بسيرعل أو تقيا س سي و أو بأاهر "رالق م  نظ ل ع م ، (17، 2018، م ا رن؛ Al haraisa, 2018, 167) عرفهر

و تاقي   ياا م  روايل مااتر ييل فيي  خامرع بأسعرل تنرفسيل في معظس ميسوم  م عر  يل م رئيسيل".

  :(Beraha, et al, 2018, 131)مآلتي 

 .منتجاو وخدماو جديد  ع مرونة منتجاو 

 .مدى َوسْ َو تنويْ َوسْ في المنتجاو والخدماو ع مرونة م يج 

  َحجاا ُمختلفة مَ المنتجاو ع مرونة حجا. مياو َو 

 : (Human Resources Flexibility) مرونة الموارد البجرية -3

يةة، والمرونةة الوَيف وتجةمِ المرونةة العدديةة ،مرونة رَس الماِ البجةريويطلق علياا َحيانا      
مةا َنَمةة لتعةديِ عةدد العمةاِ َو مسةتوى سةاعاو العمةِ، در  المُ قُة حيث تجةير المرونةة العدديةة إلةى

قةةدوري &   173، 2019البيةةاتي، طالمرونةةة الوَيفيةةة فتجةةير إلةةى اسةةتعداد المةةوَفيَ إلةةى َداء الماةةاا الُمختلفةةة 

وهي: المرونةة المعرفيةة  للمرونة الموارد البجريةضافة نوع آخر إويم َ للباحث  ،(122، 2018اآللوسةي، 
وهةةي تجةةير إلةةى مةةدى قةةدر  المنَمةةة علةةى امةةتَلك َفةةراد مةةَ ذوي الماةةاراو والقةةدراو االبت اريةةة 

  وا بداعية بخَلف منافسياا. 

مثةِ قابليةة قويةة ثمينةة  وناةا ت يةف خةواص المةورد ََ مرونة المةوارد البجةرية تُ  يَلحَعليه و    
ومةدى امتَل ةةه سةلو ياو واسةةعة تم نةه مةَ الت يةةف مةْ الحةةاالو الماةاراو، البجةري مثةِ المعرفةةة، 

الطارمة، فقد يمتلك العاملوَ مرونة في المااراو ول ناا يفتقروَ إلةى الحةاف  السةلو ي للتغييةر، َو 
 يةري الباحةثفي سيات مةا سةبق و .يفتقروَ المااراو الضرورية َو المعرفية للقياا بقراراو التغيير

نَمةة علةةى الت يةةف مةةْ التغيةةراو والمسةةتجداو ََ المرونةة مةةَ الجانةةب االسةةتراتيجي تعنةةي قةةدر  المُ 
، و ةذلك اسةتخداا تقنيةاو المسةتادفةلتلبية حاجاو ورغباو وتوقعاو عمَلماا داخِ ا سوات البيمية 

ضةافة جديد  ومبت ر  للحصوِ على مي   تنافسية داخةِ تلةك ا سةوات با ضةافة إلةى تحقيةق قيمةة مُ 
 . الُمختلفة هتمثِ بالتوجه الريادي ب بعادستقِ المُ للمنَمة، وهذا يؤ د على َهمية الُمتغير المُ 

البحةوث والدراسةاو السةابقة التةي تناولةو العَلقةة بةيَ التوجةه الريةادي والمرونةة المحور الثالث: 

 االستراتيجية:

ُمتغيةةراو البحةةث والمتمثلةةة فةةي التوجةةه العَلقةةة بةةيَ ، توضةةي  يحةةاوِ الباحةةث فةةي هةةذا المحةةور      
، حيةةث قةةاا الباحةةث بةةاالطَلع علةةى الريةةادي طُمتغيةةر مسةةتقِ( والمرونةةة االسةةتراتيجية طُمتغيةةر تةةابْ(

و ةةذلك البحةةوث التةةي ربطةةو بةةيَ تلةةك ُمتغيةةراو البحةةث الدراسةةاو العربيةةة وا جنبيةةة التةةي تناولةةو 
 تلك الدراساو على النحو التالي: الُمتغيراو َو َحد َبعادها الفرعية، ويم َ استعراض
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تغيراو هامة على مستوى الف ر التنَيمةي واالسةتراتيجي ثَلثة مُ  (،Yu, 2012ط تناولو دراسة     
التعرف على  الدراسة هوهدف هما المرونة االستراتيجية، والتوجه الريادي، وَداء الجر او، و اَ 

والمتوسةةطة الصةةينية مةةَ خةةَلِ الةةدور الوسةةيط َداء الجةةر او الصةةغير  َثةةر التوجةةه الريةةادي علةةى 
فةي  العليةا والوسةطى مةَ ا داراو ديراً ُمة 192 مةَ م ونةة عينةة اختيةار للمرونةة االسةتراتيجية.  تةا
 داللةة معنويةة بةيَ ذاو مباجةر  تة ثير عَلقةة لصةو الدراسةة إلةى وجةودالجر او محِ الدراسة، وخُ 

والمرونةة االسةتراتيجية( علةى َداء الجةر او الصةغير  الحاليةة طالتوجةه الريةادي  ُمتغيةراو الدراسةة
والمتوسةةطة الصةةينية، و ةةاَ َثةةر التوجةةه الريةةادي علةةى َداء الجةةر او قةةوي بسةةبب وجةةود المرونةةة 

التعرف على  ادفو إلىف (،2012العطوى، ط دراسة َما االستراتيجية  ُمتغير وسيط بيَ تلك العَلقة.
ِ َبعادهةةا طمرونةةة رَس المةةاِ البجةةري، مرونةةة سةةوقية، مةةدى تةة ثير المرونةةة االسةةتراتيجية مةةَ خةةَل

مرونة إنتاجية( في رياد  منَماو ا عماِ الصغير  والمتوسطة مَ خَلِ َبعادها طالمبةادر ، انتاةا  
مفةرد  مةَ مةديري الجةر او فةي  31خاطر، تعَيا الموارد(. وجملو عينة البحث الفرص، تحمِ المَ 

َجةراء عمليةاو التحليةِ ا حصةامي توصةِ البحةث إلةى وجةود َثةر قطاع صنْ المواد ا نجامية، وبعةد 
تغيراو المرونة االستراتيجية وهمةا مرونةة رَس المةاِ البجةري والمرونةة ا نتاجيةة لمتغيريَ مَ مُ 

 في رياد  منَماو ا عماِ، واتض  عدا وجود ت ثير  بير للمرونة السوقية في الرياد . 

َداء َثر التوجه الريةادي علةى  في التعرف على (،Arief, et al, 2013ط وتمحور هدف دراسة     
الجر او الصغير  والمتوسطة مَ خَلِ الدور الوسيط للمرونة االستراتيجية. وجةملو عينةة البحةث 

و جةةفو النتةةامج ََ وجةةود المرونةةة مةةَ مةةدراء الجةةر او الصةةغير  والمتوسةةطة فةةي مةةاالنج،  140
، بيَ التوجه الريادي وَداء الجر او الصغير  والمتوسطة العَلقةاالستراتيجية  ُمتغير وسيط يقوى 

 بينمةا دراسةة وََ َثر التوجه الريادي على َداء الجر او ي وَ ضعيف بدوَ المرونة االستراتيجية.
على ا بةداع  ا ستباقيهدفو إلى التعرف على َثر التوجه الريادي ، (2013بني حمداَ، وآخروَ، ط

مرونةةة المةةوارد مةةَ خةةَلِ الةةدور الوسةةيط للمرونةةة االسةةتراتيجية ب بعادهةةا ط الت نولةةوجي التةةدريجي
ً  77وقد ت ونو عينة الدراسة مَ (. ومرونة القدراو المسةتوياو ا داريةة العليةا ف مةَ مختلة موَفةا

وتوصلو الدراسةة إلةى وجةود تة ثير ذي داللةة  .والوسطى في جر ة الخطوط الجوية المل ية ا ردنية
مةةَ خةةَلِ الةةدور الوسةةيط علةةى ا بةةداع الت نولةةوجي التةةدريجي  ا سةةتباقيالريةةادي معنويةةة للتوجةةه 

 للمرونة االستراتيجية ب بعادها المختلفة.

َداء علةى  القيةاد  الرياديةةَثةر  تحديةد إلةى (،Xiang & Donghong, 2016ط وسةعو دراسةة     
مةَ  213المجروعاو الجديد  مَ خَلِ الدور الوسيط للمرونة االستراتيجية. وجةملو عينةة البحةث 

للقيةاد  تة ثير ذي داللةة معنويةة و جةفو النتةامج ََ وجةود  بار القاد  الريادية للمجروعاو الجديد ، 
ال يةؤثر علةى تلةك  وََ المرونة االستراتيجية  ُمتغير وسةيط، َداء المجروعاو الجديد على  الريادية

ب بعادهةا  ةإلةى دور المرونةة االسةتراتيجي(، 2017الجمري، ط  ما َجارو دراسة العَلقة بج ِ  بير.
طمرونةةة السةةوت، مرونةةة التنسةةيق، مرونةةة المةةوارد(، فةةي تع يةة  مقةةدراو القيةةاد  الرياديةةة ب بعادهةةا 

 مةةَ مةةديري فةةروع جةةر ة فةةرداً  30طاالسةةتباقية، ا بداعيةةة، تحمةةِ المخةةاطر(. وجةةملو عينةةة البحةةث 
ال فيةةةِ لَلسةةةتثماراو العامةةةة، ومةةةَ َهةةةا االسةةةتنتاجاو التةةةي توصةةةِ إلياةةةا البحةةةث هةةةو ََ للمرونةةةة 
 االستراتيجية دوراً فاعَلً في تع ي  مقدراو القياد  الريادية في َِ البيمة العراقية المحتدمة تنافسياً. 

َثةر المرونةة االسةتراتيجية (، التعرف علةى Bakhsh & Kanani, 2018ط واستادفو دراسة     
بةةةةداع واالبت ةةةةار   حةةةةد َبعةةةةاد التوجةةةةه الريةةةةادي لةةةةدي مةةةةديري المر ةةةة  الثقةةةةافي التعليمةةةةي  علةةةةى ا



- 119 - 

 

فةةرداً مةةَ مةةوَفي ا دار  العليةةا والوسةةطي بةةالمر  ،  136. وجةةملو عينةةة البحةةث (Ghalamchiط
ي وهةةاا علةةى إدار  المعرفةةة واالبت ةةار وََاةةرو النتةةامج ََ المرونةةة االسةةتراتيجية لاةةا تةة ثير إيجةةاب

التنَيمي،  ما ََ المرونة االستراتيجية لاا دور الوساطة في العَلقة بيَ التعلا واالبت ار التنَيمةي، 
 ما ََارو النتامج ََ مرونة الموارد   حد َبعاد المرونةة االسةتراتيجية لاةا تة ثير َ بةر علةى ابت ةار 

 ,Yousaf & Majidط  مةا َتضة  مةَ دراسةة .بت ةار الخةدماوالمنتجاو، ولدياا تة ثير َقةِ علةى ا

العَلقةةةة بةةةيَ َداء ا عمةةةاِ االسةةةتراتيجية والمرونةةةة التنَيميةةةة فةةةي الجةةةر او الصةةةغير  (، 2018
 737مَ خَلِ الدور الوسيط للتوجةه الريةادي. وجةملو عينةة البحةث  والمتوسطة في البلداَ النامية

و جةةفو النتةةامج ََ وجةةود التوجةةه الريةةادي توسةةطة، مةةَ مةةدراء وَصةةحاب الجةةر او الصةةغير  والم
 . محِ الدراسةبيَ َداء ا عماِ والمرونة التنَيمية في الجر او   ُمتغير وسيط يقوى العَلقة

عةَ الةدور المحتمةِ للتوجةه الريةادي فةي تع ية  نجةاح جةر ة  (،2019صَلح، ط و جفو دراسة     
 يَ العرات لَلتصاالو المتنقلة، وذلك بفحصة طبيعةة عَلقةة االرتبةاط والتة ثير بةيَ التوجةه الريةادي 
بوصةةفه متغيةةراً مسةةتقَلً والمتمثةةِ بةة  طاالبةةداع، االسةةتباقية، تقبةةِ المخةةاطر، الاجوميةةة التنافسةةية، 

( بوصةةفه Chamanski & Waagoلتنَيمةةي باالعتمةةاد علةةى نمةةوذ  طواالسةةتقَللية( والنجةةاح ا
( مةديراً مةو عيَ فةي مسةتوياو تنَيميةة مختلفةة، ومةَ 60متغيراً تابعاً. وقد تمثلو عينة البحث ب  ط

َهةةا االسةةتنتاجاو التةةي توصةةِ إلياةةا البحةةث هةةو ََ للتوجةةه الريةةادي ب بعةةاده دوراً فةةاعَلً فةةي تحقيةةق 
 يَ العرات لَلتصاالو المتنقلة.  النجاح التنَيمي لجر ة  

الدراسةةاو السةةابقة يسةةتخلص الباحةةث بعةةض النتةةامج الجوهريةةة والتةةي ومةةَ اسةةتعراض البحةةوث      
  يم َ سردها على النحو التالي:

تحديد العَلقةة وا ثةر بةيَ ُمتغيةراو البحةث الرميسةية وَبعادهةا الفرعيةة، المتمثلةة فةي العناصةر  -1
و يفيةة بنةاء َدا  البحةث، ومناجيةة ب البةاحثيَ فةي َدبيةاو ا دار ، الرميسية التةي تناولاةا َغلة

 وطرت تحليلاا.، وصياغة فروضه البحث واختيار عينته
لا يحدث تبايَ لمجتمْ وعينة البحةث فةي جميةْ البحةوث والدراسةاو السةابقة مةَ باحةث آلخةر  -2

علةى عينةة مةَ تبعاً لنوع المستجيب، حيث جملو عينةة البحةث فةي جميةْ البحةوث والدراسةاو 
َعضاء ا دار  العليا والوسطي، وهذا مةا يتفةق مةْ البحةث الحةالي، ويتماجةى مةْ َهدافةه طبقةاً 

 لرؤية الباحث.

الدراساو السابقة في مجاِ التوجه الريادي والمرونة االستراتيجية، َتض  للباحث ََ  راجعةِ بمُ  -3
لريةةادي علةةى المرونةةة هنةةاك مجمةةوعتيَ رميسةةتيَ، تناولةةو المجموعةةة ا ولةةي َثةةر التوجةةه ا

  Xiang & Donghong, 2016  2013االسةةتراتيجية لافةةراد طبنةةي حمةةداَ، وآخةةروَ، 
(، وتناولةو المجموعةة الثانيةة الدراسةةاو Bakhsh & Kanani, 2018  2017الجةمري، 

  Yu, 2012التةةي اهتمةةو بتةة ثير التوجةةه الريةةادي علةةى المرونةةة االسةةتراتيجية للمنَمةةاو ط
Arief, et al, 2013  Yousaf & Majid, 2018   ،2019صَلح). 

مَ الضرور  البالغة إيضاح إنه لا يتوصِ الباحث لبحوث تناولو العَلقةة بةيَ التوجةه الريةادي  -4
، ومةَ هةذا المنطلةق تة تي الفجةو  البحثيةة بةالتطبيق علةى قطةاع الةدواءوالمرونة االستراتيجية 

مةَ  هذا البحةث عةَ البحةوث السةابقةاختَلف َهمية هذه العَلقة، وتبيَ  ىلتؤ د عل لاذا البحث
حيث الةربط بةيَ َبعةاد التوجةه الريةادي والمرونةة االسةتراتيجية فةي جةر او ا دويةة الح وميةة 

 والخاصة  دراسة مقارنة. 
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 ً  : توصيف مجاِ البحث والدراسة االستطَلعية:ثانيا

عتبر مصةر َ بةر منةتج ومسةتالك للةدواء فةي الجةرت ا وسةط إال َناةا ليسةو ا  ثةر تطةوراً فةي تَ      
صناعته، حيث ََ التطةور ال مةي فةي عمليةة تصةنيْ الةدواء لةا يوا بةه تطةور فةي البحةث والتطةوير، 
ومحاولة تصنيْ الماد  الفعالة للةدواء بةدالً مةَ اسةتيرادها مةَ الخةار ، بمةا يتعةارض مةْ اعتبةاراو 

الجاةةا  المر ةة ي للتعبمةةة العامةةة طمةةَ الةةدوامي التةةي تسةةتوجب تحقيةةق اال تفةةاء الةةذاتي فةةي المنتجةةاو الدواميةةة ا 

 .(39، 2015دراسة قضايا الرعاية الصحية بالتطبيق على مصر،  ،وا حصاء

الجر او العاملة في سوت الدواء إلى َربةْ مجموعةاو رميسةية وهةي: جةر او مصةنعة تنقسا و     
وجر او تتعامِ بعقود تصنيْ لدى الغير لَلستفاد  مَ خطوط التصةنيْ لةدياا، وجةر او  بمصانعاا،

التي تعمةِ فةي مصةر  مستورد  فقط، وجر او تقوا ب ِ ما سبق، ويبلغ عدد جر او تصنيْ ا دوية
،  ما يبلغ عدد 2019ع2018تابعة للجر ة القابضة لادوية خَلِ عاا  ة( جر 8ط مناا ،( جر ة49ط

جر ة خةَلِ نفةس  (41العاملة في نفس المجاِ طومتعدد  الجنسياو الجر او الخاصة واالستثمارية 
 ا صةلي لجةر او ا دويةةجتمةْ وتمثةِ هةذه الجةر او المُ  .(2018 ،الجاةا  المر ة ي للتعبمةة العامةة وا حصةاءطالفتر  
على عينة مةَ الجةر او التابعةة للجةر ة القابضةة  في مصر، وسوف تقتصر الدراسة الحالية العاملة

ويم ةةَ للباحةةث ، ا دويةةة بالقطةةاع الخةةاصلادويةةة  جةةر او قطةةاع َعمةةاِ عةةاا، وعينةةة مةةَ جةةر او 
 : ما يلي عرض هي ِ سوت الدواء طالجر او العاملة في مجاِ إنتا  الدواء ب   .ا.ع(

تةا ت سةيس الجةر ة القابضةة لادويةة  1991وفةي عةاا  وية التابعة لقطاع ا عماِ العةاا:جر او ا د
فةي جة ِ جةر ة مسةاهمة مصةرية بموجةب القةانوَ هولدى فارمةا وال يماوياو والمستل ماو الطبية 

، وتتولي الجر ة القابضة مَ خَلِ الجر او التابعة لاا استثمار َموالاةا فةي 1991لسنة  203رقا 
راد وتصدير وتو يْ وتجار  ا دوية وال يماوياو والمستل ماو والمعداو الطبية يتصنيْ واستمجاِ 

 مةةا يحةةق لاةةا ََ تقةةوا باسةةتثمار َموالاةةا بنفسةةاا وتتةةولي الجةةر ة فةةي مجةةاِ نجةةاطاا ومةةَ خةةَلِ 
ْ تبة، ويَ الجر او التابعة لاا المجار ة في تنمية االقتصةاد القةومي فةي إطةار السياسةة العامةة للدولةة

جةةر او لتصةةنيْ الدواءطسةةيد، النيةةِ، ممفةةيس، القةةاهر ، العربيةةة، ا سةة ندرية،  8الجةةر ة القابضةةة 
جر ة للتجار  والتو يْ طالمصرية لتجار  ا دوية، والجماورية لادوية(،  2النصر، ومصر(، وعدد 

 .(2019، قطاع ا عماِطمر   معلوماو ، وجر ة لصناعة العبواو والمستل ماو الطبية طجر ة العبواو الدوامية(

 48مةةَ  إجمةةالي عةةدد جةةر او الةةدواء بالقطةةاع الخةةاص ضاانخفةة :بالقطةةاع الخةةاصجةةر او ا دويةةة 
جةر ة  41 إلةى% ثةا ارتفعةو مةر  َخةرى 16.7بنسبة  2012جر ة عاا  40 إلى 2007جر ة عاا 

. حيةةث الحةَ الباحةةث ََ القطةاع العةةاا لةا يتوسةةْ فةي إنجةةاء جةر او َدويةةة وثبةوو عةةدد 2018عةاا 
جر او خَلِ الفتر  المذ ور ، ول ةَ التوسةعاو تمةو  8جر او ا دوية بالقطاع العاا وا عماِ عند 

 .(2019 ،الجاا  المر  ي للتعبمة العامة وا حصاءط، مَ خَلِ القطاع الخاص فقط

بالجاةا  المر ة ي للتعبمةة التقةارير والدراسةاو الخاصةة مَ مَ خَلِ اطَلع الباحث علي العديد      
دراسةةة قضةةايا الرعايةةة الصةةحية  ،طالجاةةا  المر ةة ي للتعبمةةة العامةةة وا حصةةاءالعامةةة وا حصةةاء، 

 :ي، استنتج الباحث ما يل(39-1، 2015بالتطبيق على مصر، 
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 تنقسا إلى ثَلثة َج اِ هي:َج اِ الصناعاو الدوامية:  -َ

والدراسةاو  البحةوث يةقطر عةَ الدواميةة ال يماويةاو ابت ةار علةى تقةوا حقيقيةة: دوامية صناعة -1
هذه المر بةاو  وتصنْ اختراع، وا براء تسجيلاا عَ طريق لاا الف رية المل ية حقوت واحت ار
ً  تو يعاا واحت ار صيدلية َج اِ في المبت ر  باةا  المخترعة وتنفةرد الجر ة مَ بتصري  عالميا
ً الدوالراو  ملياراو باا التطوير مي انياو تبلغ والتي العالمية الدواء جر او  .سنويا

مصةر،  فياةا بمةا الناميةة الةدوِ معَةا فةي تبةْالمُ  النَةاا وهةو صناعة محا ا  َو تعبمة ا دويةة: -2
العالميةة  الجةر او مةَ بتصةري  مبت ةر  دواميةة مةَ مر بةاو صةيدلية َجة اِ تصنيْ على وتقوا

االسةا والعَلمةة التجاريةة  نفةس تحةو وتسةويقاا) المجةترك التصةنيْ (إجةرافاا وتحةو المنتجةة
 .ا ا للجر ة العالمية

وهةةي صةةناعة حديثةةة م لفةةة جةةداً ابت رتاةةا الةةدوِ المتقدمةةة وهةةدفاا  صةةناعة ا بحةةاث الدواميةةة: -3
 ث واختصار الجاد والماِ.ابت ار َدوية حديثة بالتعاوَ مْ الجامعاو َو مرا   ا بحا

حيةث تنفةرد صةناعة الةدواء بخصةامص وتحةدياو بخةَلف الصةناعاو : تحدياو صناعة الدواء -ب

 :والمتمثلة في ا خرى

 .مستوى العالا على ا خرى بالصناعاو مقارنة ا على تعتبر والتي للدواء المضافة القيمة -1

 االسةتقرارلضةماَ  والمباجةر  ا ساسةية المتطلبةاو الةدواء   حةد لصةناعة االسةتراتيجي البعةد -2

وبةالنَر إلةى القيمةة المضةافة والبُعةد  .التنميةة الجةاملة يةقلتحق واالقتصةادي وا مَ االجتماعي
االستراتيجي نجد َناا َحدي عناصر اقتناص الفرص وهو َحد َبعةاد الُمتغيةر المسةتقِ طالتوجةه 

 الريادي(.

صةةر مثةةِ المةةوارد البجةةرية طفنيةةة، وإداريةةة(، تتطلةةب صةةناعة الةةدواء تةةوافر العديةةد مةةَ العنا -3
ستل ماو الطبية، با ضافة إلى ا سوات المحلية والعالمية ومصانْ وجر او  نتا  الدواء والمُ 

مثةةةِ الُمتغيةةةر التةةةابْ طالمرونةةةة لبيةةةْ وتسةةةويق الةةةدواء. وبةةةالنَر لاةةةذه العناصةةةر نجةةةد َناةةةا تُ 
 .(يةمرونة السوقوال، يةونة ا نتاجرمالاالستراتيجية( ب بعادها طمرونة الموارد البجرية، 

بمةا يةؤدي  الصغرىالجر او  على والسيطر  ال برى الدواء جر او بيَ وندماجاواال التحالفاو -4
 .سوت الدواء صناعة في والتح ا السيطر  إلى

ََ صناعة الدواء في القطاع العةاا ماةدد  باالنايةار وفةي حالةة توقفاةا فالدولةة فةي حاجةة إلةى  -5
جنيه السةتيراد الةدواء مةَ الخةار  سةنوياً،  مةا ََ جةر او الةدواء التابعةة للجةر ة مليار  240

مليةوَ  (128طبلغةو ، و2017مليةوَ جنيةه عةاا  (505قد تحملةو خسةامر بلغةو نحةوط القابضة
لادويةةة َهةةا مؤجةةراو ا داء  جمةةالي الجةةر او التابعةةة للجةةر ة القابضةةة  طمر ةة  معلومةةاو قطةةاع ا عمةةاِ، 2018جنيةةه فةةي عةةاا 

 .(2019 ،والمستل ماو الطبية

 :تمر صناعة الدواء بثَلث مراحِ َساسية على النحو التالي صناعة الدواء: مراحِ - 

خصص للبحوث ا ساسةية وهي تنقسا إلى ثَلثة خطواو ا ولي تُ  :مرحلة البحث والتطوير -1

طةةوير التجريبةةي وتت لةةف الخطوتةةاَ طبيقيةةة والخطةةو  ا خيةةر  للتَ والخطةةو  الثانيةةة للبحةةوث التَ 
% مَ إجمالي ت لفة الدواء، ويعد دور الدوِ النامية في هذه المرحلة 85ا ولي والثانية حولي 
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وهةةو َحةةد َبعةةاد الُمتغيةةر بةةداع  وبةةالنَر للمرحلةةة ا ولةةي نجةةد َناةةا تمثةةِ بُعةةد ا .محةةدود للغايةةة
 المستقِ طالتوجه الريادي(.

مرحلة تصنيْ ما تا التوصِ إليه خَلِ المرحلة ا ولي وهةي تنقسةا  :مرحلة تصنيْ الدواء -2

إلى خطوتيَ ا ولي تصنيْ المواد الدوامية مَ مصادر طبيعية َو تخليقية، والمرحلة الثانية يتا 
التج يِ الدوامي ب ج اِ مختلفة طجراب، َقراص، حقَ...الخ( وتحتا  هذه المرحلة إلةى تةوافر 

  الَل مة  نتا  وإعداد المواد والتر يباو. وهنةا يم ةَ للةدوِ الناميةة ا دواو واآلالو وا جا 
وهةي ويتض  مَ المرحلة الثانية َناا تمثةِ بُعةد المخةاطر   .ََ ت وَ لاا دور في هذه المرحلة

 َحد َبعاد طالتوجه الريادي(.

عليه لبياَ يسبق طرح الدواء للتداوِ في ا سوات إجراء التجارب  :مرحلة ما بعد التصنيْ -3

درجةةاو السةةمية بةةه واآلثةةار الجانبيةةة المحتملةةة با ضةةافة إلةةى رقابتةةه عنةةد تو يعةةه واسةةتاَل ه 
.  مةا فالدواء منتج يجب استمرار مراقبته ومتابعة آثاره حتى بعةد طرحةه للتةداوِ لعةد  سةنواو

مةا  سنواو ويت لف إنفات 10ََ طرح الدواء ا مَ والفعاِ في ا سوات يستغرت في المتوسط 
مليةوَ دوالر، وهةذه ا رقةاا ال تع ةس الت لفةة الفعليةة للةدواء حيةث تتضةمَ  40-25يقرب مةَ 

ت لفةةة الحمةةَلو ا عَلنيةةة وت لفةةة العبةةواو وغيةةر ذلةةك مةةَ الت ةةاليف التةةي ال تةةدخِ فةةي صةةميا 
وهةي َحةد مثةِ بُعةد المرونةة السةوقية وبالنَر للمرحلة الثالثة نجةد َناةا تُ  .صناعة الدواء نفسه

 َبعاد الُمتغير التابْ طالمرونة االستراتيجية(.

، لبعض قضايا وتحةدياو صةناعة الةدواء وَجة اِ الصةناعاو يَلحَ الباحث مما سبق استعراضه     
 لحالية ب بعادها المذ ور  سلفاً.َناا تمثِ ُمتغيراو الدراسة اومراحلاا الدوامية 

 : مؤجراو صناعة الدواء في مصر -د

% فاقةةد 2، و% منةةه للخةةار 8المصةةنْ فةةي مصةةر يسةةتالك محليةةاً ويصةةدر % مةةَ الةةدواء 90 -1
 انتااء صَلحية المنتج لَلستاَلك.صناعي بسبب عيوب الجود  َو 

يتعةةرض الةةدواء المصةةري لحملةةة تجةةويه فيمةةا يتعلةةق بمةةدى فاعليتةةه، ويصةةِ حجةةا ا دويةةة  -2
تنفةق و ار   % مةَ حجةا ا دويةة المتداولةة بالسةوت المصةري،  مةا20المغجوجة إلى حوالي 

 .% مَ مي انيتاا على الدواء35الصحة والس اَ 

جةر ة عةاا  39ارتفاع إجمالي عدد جةر او الةدواء العاملةة فةي مصةر طقطةاع عااعخةاص( مةَ  -3
بنسبة  2012جر ة عاا  48% ثا انخفضو إلى 43.6بنسبة  2007جر ة عاا  56إلى  2003
 .%14.6بنسبة  2019جر ة عاا  41%، ثا عاودو االنخفاض مر  َخرى إلى 14.3

بنسةبة  2011عاا  21.7إلى  2003مليار جنيه عاا  5.5 مَ ارتفاع إجمالي قيمة إنتا  الدواء -4
مةةر   االرتفةةاع%، ثةةا عةةاودو 30.7بنسةةبة  2012مليةةار عةةاا  15انخفةةض إلةةى  ا%، ثةة296.8

 .2018مليار عاا  60َخرى إلى 

عةاا  19.5إلةى  2003جنيةه عةاا  مليةار 4.2ارتفاع قيمة إنتا  الدواء في القطاع الخةاص مةَ  -5
%، ثةا عةاودو 35بنسةبة  2012مليةار عةاا  12.7%، ثةا انخفضةو إلةى 363.3بنسبة  2011

 .2018مليار عاا  47.3%، ثا وصلو إلى  32.4بنسبة  2013مليار عاا  16.8االرتفاع إلى 
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عةاا  2.5إلةى  2003مليار جنيه عةاا  1.2مَ  للقطاع العاا وا عماِارتفاع قيمة إنتا  الدواء  -6
 .2018عاا  جنيه مليار 12.7إلى  عاودو االرتفاع%، ثا 102بنسبة  2011

 2003مليةوَ جنيةه عةاا  296.4ارتفاع قيمة صادراو الدواء واللقاحاو وا مصاِ الطبية مَ  -7
 .2018مليار عاا  8.9ثا وصلو إلى  %.526.8بنسبة  2013مليار جنيه عاا  1.9إلى نحو 

 2003مليةار جنيةه عةاا  1.9ارتفاع قيمة الوارداو مَ الدواء واللقاحاو وا مصاِ الطبية مَ  -8
مليةار  39.2إلةى  عةاودو االرتفةاعثا  %.553.4بنسبة  2013مليار جنيه عاا  12.7إلى نحو 

 .2018عاا 

إلةى  ََ صناعة الدواء في القطاع العةاا ماةدد  باالنايةار وفةي حالةة توقفاةا فالدولةة فةي حاجةة -9
مليار جنيه السةتيراد الةدواء مةَ الخةار  سةنوياً،  مةا ََ جةر او الةدواء التابعةة للجةر ة  240

( مليةوَ 128طبلغةو ، و2017( مليةوَ جنيةه عةاا 505القابضة قد تحملةو خسةامر بلغةو نحةوط
 ة القابضةةة لادويةةة َهةةا مؤجةةراو ا داء  جمةةالي الجةةر او التابعةةة للجةةر طمر ةة  معلومةةاو قطةةاع ا عمةةاِ، 2018جنيةةه فةةي عةةاا 

 .(2019 ،والمستل ماو الطبية

 مةْ بعةضمتعمقةة  جخصةية با ضافة إلى تحليِ البياناو الثانوية، قةاا الباحةث بةإجراء مقةابَلو     
،  سيدجر ة تنمية الصناعاو ال يماوية  مجاِ الدراسة وهي ط ا دويةفي جر او  القياداو ا دارية

(  جر او قطاع جر ة النصر لل يماوياو الدوامية، والعربية لادويةالجر ة ، جر ة ممفيس لادوية
جةر ة الماةَ الطبيةة لادويةة ، با ضافة إلى َربعة جر او مةَ القطةاع الخةاص وهةي طا عماِ العاا

"MUP" جةةر ة َمةةوَ لادويةةة، المصةةرية الدوليةةة للصةةناعاو الدواميةةة  ايبي ةةو ، وجةةر ة ايفةةا ،
والتي بقصد الوصوِ إلى بعض الَواهر والمؤجراو والتي تساعد في تحديد مج لة البحث، (، فارما

 :على النحو التالييُم َ عرضاا 

فةةي الجةةر او محةةِ الدراسةةة ب هميةةة  ا داريةةةجانةةب القيةةاداو مةةَ  بةةالرغا مةةَ اهتمةةاا واقتنةةاع -1
تغيةةر مسةةتقِ( ب بعةةاده الريةةادي  مُ الُمتغيةةراو الرميسةةية للدراسةةة الحاليةةة والمتمثلةةة بةة  طالتوجةةه 

 بعادهةا ب(  ُمتغير تابْ المرونة االستراتيجيةط(، واالبداع، المخاطر ، اقتناص الفرصط الفرعية
طالمرونة السوقية، المرونة ا نتاجية، ومرونة الموارد البجةرية(. ول ةَ علةى الجانةب  الفرعية

  حمايتاةا ممةا يةدِ علةى عةدا قليد ا دويةة التةي انتاةو فتةرا خر تعتمد غالبية الجر او على تَ 
  .االهتماا بقدراو ومااراو الموارد البجرية البت ار منتجاو جديد 

عمليةة ابت ةار منتجةاو لةدعا  جةر او ا دويةةفةي غالبيةة  ماليةةالمخصصاو هناك َضْعُف في ال -2
مةةا بةةيَ  R&Dجديةةد ، حيةةث تنفةةق جةةر او تصةةنيْ الةةدواء علةةى َنجةةطة البحةةوث والتطةةوير 

% مةَ ت لفةة 75% إلةى 50% مَ إجمالي إيراداو المبيعاو، وََ حوالي 2.39% إلى 0.084
% مةةَ 97، با ضةةافة إلةةى ََ َنجةةطة البحةةوث والتطةةوير فةةي الجةةر او المصةةرية تنفةةق  ةة جور

 .المنتجاو الدوامية المصرية تنتج بعقود تصنيْ

مةَ جانةب القطةاع  ا دويةة المصةريةجةر او تصةنيْ جد  المنافسة التي تتعرض لاةا منتجةاو  -3
ً  مةَ الجاةة ا خةرى الماربةة ا جنبيةة وا دويةةالخةاص مةَ جاةة  ب التارية َةِي فة خصوصةا

 الةدعا وانخفةاض لدواميةةاالمنتجةاو  وارداو علةى الجمر يةة التعريفةاو وتخفةيض وا غةرات
  .ا جنبية المنتجاو تتلقاه الذي بالدعا مقارنةً  الح ومي

ََ َنجطة البحوث والتطوير في صناعة الدواء المصري في الغالب َنجطة رقابة على الجةود   -4
ويدر  ضمَ مي انية َنجطة التطوير والبحوث نفقة ا جةور ومصةاريف تةدريب العةامليَ،  مةا 
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% مةةَ بةةراءاو االختةةراع تخةةص جةةر او َجنبيةةة، ويع ةةس هةةذا ا مةةر 80يتضةة  ََ حةةوالي 
 .في مصر عاليةاعية واالبت ارية رغا ََ ا م اناو البجرية بوضوح تدني ا نجطة ا بد

ضعف الترابط والتنسيق بيَ مرا   البحوث والجامعاو وبيَ جر او تصنيْ الدواء المصرية،  -5
با ضةةافة إلةةى عةةدا تحفيةة  العةةامليَ علةةى إَاةةار قةةدراتاا ا بداعيةةة واالبت اريةةة، وذلةةك نتيجةةة 

 رحاا العامليَ. جااض معَا اآلراء البناء  التي يقت

 اً: مج لة البحث:ثالث

 وفةي ضةوء ،بوجةه الخصةوص الةدواءمَ خَلِ استقراء الباحث للمنا  العاا فةي مصةر وقطةاع      
الحةَ الباحةث ََ قطةاع  ،التةي توصةلو إلياةا والمؤجةراو ، والَةواهرالدراسة االسةتطَلعية السةابقة

الفتةر  الماضةية، وال سةيما جةر او قطةاع ادو َ ماو  بير  خةَلِ مَ َ ثر القطاعاو التي جَ  الدواء
، 2017( مليةةوَ جنيةةه عةةاا 505حيةةث بلغةةو حجةةا الخسةةامر ط ا عمةةاِ التةةي تواجةةه خسةةامر  بيةةر 

، فضةَلً عةَ اتجةاه جةر او القطةاع الخةاص والجةر او متعةدد  2018( مليوَ جنيه فةي عةاا 128وط
 الجنسياو لَلستحواذ والسيطر  على سوت ا دوية المصري.

 ثير مَ المؤجةراو تراجةْ َداء جةر او ا دويةة التابعةة للجةر ة القابضةة لصةال   ووقد َوضح     
تجةويه التةي يتعةرض لةه الةدواء المصةري الحملةة عةَ الجر او الخاصة ومتعدد  الجنسةياو، فضةَلً 

% مةَ حجةا ا دويةة 20فيما يتعلق بمدى فاعليتةه،  مةا يصةِ حجةا ا دويةة المغجوجةة إلةى حةوالي 
داولة بالسةوت المصةري، با ضةافة إلةى تراجةْ معةدالو صةادراو جةر او ا دويةة للخةار  حيةث المت

و ةذلك انخفةاض  % منةه للخةار  فقةط،8% مَ الدواء المصنْ في مصر محلياً ويصةدر 90يستالك 
 2017مليوَ جنيه عاا  168لجر او ا دوية التابعة للجر ة القابضة مَ حجا االستثماراو المنفذ  

فةي  ماليةةالمخصصةاو با ضافة إلى َضْعُف في ال ،%22.2بنسبة  2018مليوَ جنيه عاا  114إلى 
 َنجطة البحوث والتطوير. لدعاالمصرية  غالبية جر او ا دوية

وخاصةة فةي َةِ َصةب  مطالبةاً بتحسةيَ َدامةه ومنتجاتةه التةي يقةدماا  الدواءومَ ثا فإَ قطاع      
المتغير  التي يجادها العالا اآلَ وفي المستقبِ، وبوجه عاا فةإَ التحدياو التي تواجااا والَروف 

ضةةمَ لاةةا نجةةاح منَمةةاو ا عمةةاِ يتطلةةب موا بةةة  ةةِ مةةا هةةو جديةةد فةةي ا دار  مةةَ خةةَلِ َنجةةطة تَ 
م َ تَ نافسة والريةاد  وا بةداع، ومةَ الجةدير بالةذ ر ب نةه عنةدما تَةتقدمة في المُ الوصوِ إلى مرا   مُ 

مساك رونة االستراتيجية فإناا تستطيْ ا َف ارها المتعلقة بالتوجه الريادي والمُ نَماو مَ بلور  المُ 
تحسةةيَ َداماةةا، حيةةث َجةةارو م ناةةا مةةَ ب مةاا المبةةادر  واقتنةةاص الفةةرص وتحقيةةق نتةةامج متميةة   تُ 

العديد مَ َدبيةاو الدراسةة إلةى ضةرور  بحةث العَلقةة بةيَ التوجةه الريةادي والمرونةة االسةتراتيجية 
 & Xiang  2017الجةمري،   Yousaf & Majid, 2018  Bakhsh & Kanani, 2018ط ومناا:العديد مَ الباحثيَ  حيث َ د

Donghong, 2016) ، على العَلقةة بةيَ التوجةه الريةادي والمرونةة االسةتراتيجية، ونتيجةة لقلةة الدراسةاو
فةةي جةر او ا دويةةة وخاصةة فةةي البيمةة المصةةرية، تَاةةر  البحةةثتغيةري التةي تناولةةو العَلقةة بةةيَ مُ 

 الةدواءفي تحليِ دور التوجه الريادي في تحقيق المرونة االسةتراتيجية لقطةاع  البحث الحاليمج لة 
  المصري. 
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 :َهداف البحث الحالي فيما يلي تحديديم َ  رابعاً: َهداف البحث:

القيةةاداو ا داريةةة فةةي جةةر او إنتةةا  ا دويةةة المصةةرية طقطةةاع  مسةةتوي إدراكالتعةةرف علةةى  -1
 .ا عماِ العااعالقطاع الخاص(  همية التوجه الريادي ب بعاده

القيةةاداو ا داريةةة فةةي جةةر او إنتةةا  ا دويةةة المصةةرية طقطةةاع  مسةةتوى إدراكالتعةةرف علةةى  -2
 ا.ا عماِ العااعالقطاع الخاص(  همية المرونة االستراتيجية ب بعاده

تحليِ عَلقة االرتباط بيَ التوجه الريادي ب بعاده، والمرونة االستراتيجية ب بعادها في جةر او  -3
 إنتا  ا دوية المصرية طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخاص(.

دراسة واختبار العَلقة الت ثيرية بيَ التوجه الريادي ب بعاده، والمرونةة االسةتراتيجية ب بعادهةا  -4
  دوية المصرية طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخاص(.في جر او إنتا  ا

تساا في االرتقاء بمسةتوى المرونةة تقديا وصياغة مجموعة مَ التوصياو والمقترحاو التي  -5
طقطةةاع  المصةةرية القيةةاداو ا داريةةة فةةي جةةر او إنتةةا  ا دويةةة فيةةدوتةةوعي وتُ ، االسةةتراتيجية

  في هذا الج َ.التوجه الريادي الدور الذي يلعبه ا عماِ العااعالقطاع الخاص(  همية 

 :بياناا فيما ي تي تتجسد َهمية البحث في جانبيَ اً: َهمية البحث:خامس

يتناوِ البحث موضوعيَ ماميَ مَ وجاة نَر الباحث،  ما ناال اهتماماً  بيراً  ا همية العلمية: -1
الصةعيد  ىيعد َمراً بادراً نسةبياً علة االستراتيجيةالتوجه الريادي بالمرونة ،  ما إَ ربط مَ الباحثيَ

بيَ طقطاع ا عمةاِ العااعالقطةاع الخةاص( مقارنة ميدانية  دراسة  جر او إنتا  ا دويةفي  البحثي
ومَ ثا فإَ اختبار مثِ هذه العَلقاو الت ثيرية وتحليلاا بج ِ دقيق قد  وخاصة في البيمة المصرية،

ممةا  ،المرونة االستراتيجية َبعاد ىت ثيراً عل َبعاد التوجه الرياديَها وَ ثر  ىفي التعرف علساا ي
الدارسيَ والباحثيَ والقامميَ على التدريس في مجةاِ إدار  المةوارد البجةرية وغيرهةا مةَ قد يفيد 

 المجاالو ذاو الصلة.

تحليةِ العَلقةة وا ثةر بةيَ التوجةه الريةادي لي تسب البحث َهميته مَ محاولتةه  ا همية العملية: -2
ب بعةةةاده والمرونةةةة االسةةةتراتيجية ب بعادهةةةا فةةةي جةةةر او إنتةةةا  ا دويةةةة المصةةةرية طقطةةةاع ا عمةةةاِ 
العااعالقطاع الخاص( مَ َجِ إثار  اهتماا القياداو ا دارية فةي تلةك الجةر او ب هميةة دور التوجةه 

 لاما مَ دور في تحسيَ َداء هذه الجر او.  الريادي في تحقيق المرونة االستراتيجية وما
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 :ونموذ  البحثاً: فروض سادس

مةَ وجةود  البحةوث والدراسةاو السةابقة ومةا توصةلو إليةهانطَلقاً مَ مج لة البحةث وَهدافةه،       
 :النحو التالي علىفروض البحث  لذلك تا صياغة، عَلقة بيَ ُمتغيراو البحث

العليةةةا  ا داريةةةةطالقيةةةاداو  البحةةةث عينةةةةمفةةةرداو بةةةيَ آراء  معنةةةويالفةةةرُض ا وِ: يوجةةةد اتِفةةةات 
طقطةةةاع ا عمةةةاِ  المصةةرية فةةي جةةةر او ا دويةةةة َبعةةاد التوجةةةه الريةةةاديحةةةوِ َهميةةةة  ،(والوسةةطي

 .العااعالقطاع الخاص(
ا داريةةة العليةةا طالقيةةاداو  عينةةة البحةةثمفةةرداو بةةيَ آراء  يوجةةد اتِفةةات معنةةوي: الثةةانيالفةةرُض 
فةي جةر او ا دويةة المصةرية طقطةاع ا عمةاِ  ةاالسةتراتيجيَبعةاد المرونةة حوِ َهمية  ،(والوسطي

 .العااعالقطاع الخاص(
( ا بةداع، المخةاطر ، اقتنةاص الفةرصط للتوجةه الريةادي ب بعةادهيوجد تة ثيرا معنةوي : الثالثالفرُض 
 العااعالقطاع الخاص(.ا دوية المصرية طقطاع ا عماِ جر او ل المرونة السوقيةعلى 

( ا بةداع، المخةاطر ، اقتنةاص الفةرصط للتوجةه الريةادي ب بعةادهيوجد تة ثيرا معنةوي الفرُض الرابْ: 
 ا دوية المصرية طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخاص(.لجر او  المرونة ا نتاجيةعلى 

( المخةاطر ، اقتنةاص الفةرص ا بةداع،ط للتوجه الريادي ب بعادهيوجد ت ثيرا معنوي الفرُض الخامس: 
 ا دوية المصرية طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخاص(.لجر او  مرونة الموارد البجريةعلى 

 :لبحثِ لنموذ ِ االُمتغيِّراو الرميسية ( 1ويبيَ الج ِ رقا ط      

 (1ج ِ رقا ط
 لبحثِ لنموذ ِ االُمتغيِّراو الرميسية 

 
 

 

 

 

  

 

 

 عَلقة َثر                                         قة ارتباط                    عَل                                        

 ، بَعد ُمراجعة البحوث والدراساو السابقة في ذاو المجاِ.المصدر: مَ إعداد الباحث        

 المرونة االستراتيجيةدور التوجه الريادي في تحقيق 

 التوجه الريادي
 

 

 المرونة االستراتيجية
 

 

 ا بداع
 

 
 المخاطر 

 

 
 اقتناص الفرص

 

 

 مرونة الموارد البجرية
 

 

 المرونة ا نتاجية 

 

 المرونة السوقية

 



- 127 - 

 

 حدود البحث: سابعاً:

جةر او مةَ الجةر او  8قتصةر الدراسةة وتَ  العربيةة،تاَّ إجراء هةذا البحةُث فةي ُجماوريةِة مصةِر      
( جر او تابعة لقطاع ا عماِ 4نتا  ا دوية المصرية طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخاص(، مناا طإ

جةةر ة تنميةة الصةةناعاو ال يماويةة  سةيد ، جةةر ة ممفةيس لادويةةة، الجةر ة العربيةةة ط همةا:و العةاا
جةةر ة ط وهمةةا: لقطةةاع الخةةاص( جةةر او تابعةةة 4وط ،(لادويةةة، وجةةر ة النصةةر لل يماويةةاو الدواميةةة

، جةةر ة َمةةوَ لادويةةة، المصةةرية الدوليةةة للصةةناعاو الدواميةةة "MUP"الماةةَ الطبيةةة لادويةةة 
الفتةر   خةَلِالبيانةاو وتحليِ جمْ  ما اقتصرو الحدود ال منية علي . ( ايبي و ، وجر ة ايفا فارما

ََّ هذه الفتةر2019 عاا إلى 2015 عااال منية مَ  .    افيةة لتحقيةق َهةداف البحةثِ ، ويري الباحث َ
رؤسةةاء   القيةةاداو ا داريةةة العليةةا والوسةةطي والمتمثلةةة فةةي علةةى آراءواعتمةةدو الحةةدود البجةةرية 

بدوَ التطةرت إلةى  ، وَعضاء مجلس ا دار  ورؤساء القطاعاو الرميسية ومديري ا فرع الرميسية
دور التوجه الريادي موضوعية على دراسة وتحليِ الحدود آراء العامليَ َو العمَلء.  ما اقتصرو ال

في تحقيق المرونة االستراتيجية لجر او إنتا  ا دوية المصرية  دراسة ميدانية مقارنة بيَ طقطاع 
 .ا عماِ العااعالقطاع الخاص(

 ً  البحث: مناجية: ثامنا

استخداا المناج الوصفي التحليلةي، والةذي يقةوا علةى  اعتمد الباحث في إجراء هذه البحث على     
وصةةف وتحليةةِ وتفسةةير الَةةاهر  محةةِ الدراسةةة، وهةةي دور التوجةةه الريةةادي فةةي تحقيةةق المرونةةة 
االستراتيجية، مَ خَلِ جمْ البياناو المتعلقة باذا الموضوع وإجراء االختباراو ا حصامية الَل مة 

النتامج بما يخدا َهداف البحةث، ويم ةَ توضةي  المةناج لإلجابة على فروض البحث، ومَ ثا تحليِ 
      فيما ي تي: 

 مصدريَ رميسييَ لجمْ البياناو هما: علىتا االعتماد  :َنواع البياناو ومصادرها -َ

والمراجةةْ العربيةةة وا جنبيةةة ذاو العَلقةةة،  ،ل تةةبل الباحةةث هحيةةث اتجةة الثانويةةة: المصةةادر -1

العتمةاد علةى ا إلىبا ضافة  مواقْ ا نترنو المختلفة.و ،والمقاالو والتقارير، وا بحاث ،والدورياو
ِّ الدراسة خَلِ الفتر  مَ  الجر اوبعض البياناو الثانوية المنجور  والمسجلة بسجَلو   2015َمح

 .2019وحتى عاا 

االستقصةاء لجمةْ البيانةاو ما وقد تا االعتمةاد علةي َسةلوبي المقةابَلو وقةوا ا ولية: المصادر -2

العليةا ا داريةة القيةاداو لتعرف على آراء واتجاهاو وميوِ ل ا ولية  حيث تا إجراء بعض المقابَلو
ِّ الدراسةة،  فةي الجةةر او والوسةطي لجة  الباحةةث إلةي جمةةْ  للبحةث لمعالجةةة الجوانةب التحليليةةةوَمحة

صةةممو خصيصةةا ًلاةةذا حيةةث ، للدراسةةةة ي ةة دا  رميسةة قةةواما االستقصةةاءالبيانةةاو ا وليةةة مةةَ خةةَلِ 
العليةا والوسةطي فةي جةر او  موجاة للقياداو ا دارية استقصاء ة، وقاا الباحث بإعداد قاممالغرض

ِّ الدراسةة انتا  ا دوية المصرية طقطةاع ا عمةاِ العااعالقطةاع الخةاص( ، ثةا القيةاا بتحليةِ هةذه َمحة
وذلةةك للحصةةوِ علةةي نتةةامج اختبةةاراو الفةةروض،  ا سةةاليب ا حصةةامية المناسةةبة، باسةةتخدااالبيانةةاو 

 .ووضْ التوصياو المناسبة
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ُْ وعينةا  -ب  :البحثِ  ُمجتم

يجةةتمِ ُمجتمةةْ البحةةث علةةى جميةةْ القيةةاداو ا داريةةة فةةي المسةةتوياو ا داريةةة العليةةا والوسةةطي      
 مةا  الخةاص(نتةا  ا دويةة المصةرية طقطةاع ا عمةاِ العااعالقطةاع إ( جر او مَ جر او 8وتجمِ ط

ِّ الدراسةةِ بالجةر او  فمةاو البحةثوقةْد بلةغ إجمةالي (. 1هو مبيَ بالجدوِ رقا ط فةي الُمسةتوياِو  َمحة
ونَراً لتجانس ُمفرداو عينةة البحةث نتيجةة  .2018( عضواً في عاا 460ط العليا والوسطيا داريِة 

 عينةة عجةوامية طبقيةةب خةذ ولةذلك فقةد قةاا الباحةث اعتبارها المسؤوليَ عةَ قيةاد  هةذه الجةر او، 
 اتضة والتةي  ،((Krejcie & Morgan بجداوِ تحديد حجةا العينةةباالستعانة  البحثلجميْ فماو 

ََّ حجا العينة المناسب عند  % 5± % وحدود خطة  95ُمعامِ ثقة ُمفرد ، و 460حجا مجتمْ مناا َ
 السةةتماراولي ةةوَ عةةدد ا%(، 64.8وقةةْد تةةاَّ الحصةةوِ علةةى نسةةبِة اسةةتجابِة ط ( مفةةرد ،210هةةو ط

للقطةةةاع  65قطةةةاع ا عمةةةاِ العةةةاا، ولاسةةةتمار   71اسةةةتمار  مقسةةةمة  التةةةالي: ط( 136الصةةةحيحة ط
، وهةةي نسةةبة ضةةعيفة مةةَ وجةةه نَةةر ( اسةةتماراو لعةةدا اسةةت ماِ بياناتاةةا5بعةةد اسةةتبعاد ط الخةةاص(،
. الجةر او محةِ الدراسةةللصعوبة ال بير  في مقابلة مسؤولي ا دار  العليةا فةي ويرجْ ذلك الباحث 

، حيث تةا تو يةْ العينةة االستماراو المسترد حجا المجتمْ والعينة وعدد  (1رقا طويوض  الجدوِ 
 وفقاً للتو يْ المتناسب  ما يَار في الجدوِ التالي:

 بحجا وعينة البحثبياَ  (1جدوِ رقا ط

 عدد العامليَ َسا الجر ة نوع الجر ة
 والوسطيا دارية العليا القياداو 

 االستماراو المسترد  النسبة العينة الُمجتمْ

 قطاع ا عماِ العاا

 19 12.2 26 56 2734 سيد

 13 10.7 22 49 1626 ممفيس

 11 10.4 22 48 1261 العربية

 32 18.3 38 84 2403 النصر

 القطاع الخاص

 18 14.6 31 67 2354 الماَ الطبية

 15 8.9 19 41 2112 َموَ

 21 15.6 33 72 4997 ايبي و

 12 9.3 19 43 2600 ايفا فارما

 141 %100 210 460 20087 ا جمالي

  %100 210 عدد االستماراو المو عة

  %67.1 141 عدد االستماراو المسترد 

  %64.8 136 عدد االستماراو الصحيحة

 .العينة للدراسة الميدانية، مَ واقْ االستجاباو الفعلية لمفرداو المصدر: مَ إعداد الباحث

  :َدا  البحث - 

التي تا االعتماد علياةا فةي هةذا البحةث لجمةْ البيانةاو  طقاممة االستقصاء( وهي ا دا  الرميسية     
ا هداف المرجو  مَ البحةث، وهةي مةَ َهةا الطةرت المسةتخدمة فةي و وناا مَلممة للمناج المعتمد 

 هغطةي جميةْ َبعةاد البحةث وُمتغيراتةممو لتُ َدبياو ا دار ، وقد صُ جمْ البياناو وَ ثرها انتجاراً في 
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إلةى عةدد مةَ المقةاييس العالميةة وتوَيفاةا  اسةتناداً  قاممة االستقصاءالفرعية، إذ قاا الباحث ب عداد 
وتعديِ بعض فقراتاا بما يتَلءا مْ ُمتغيراو البحث وعملية الترابط بيَ طالتوجه الريادي والمرونةة 

ً وفقة ُصةممو القاممةة وقةدْ ية(، االستراتيج خماسةي االتجةاه، وقةد اجةتملو قاممةة  (Likertط سلمقيةا ا
يضةمَ الفقةراو الخاصةة ( فقر  تمثِ قسميَ رميسيَ مَ ا سملة، القسا ا وِ 36االستقصاء علي ط

خةاطر ، واقتنةاص بالُمتغير المستقِ طالتوجةه الريةادي( الم ةوَ مةَ ثَلثةة َبعةاد فرعيةة طا بةداع، المُ 
 التةابْضمَ الفقراو الخاصةة بةالُمتغير تي ( فقراو، َما القسا الثاني6ويت وَ  ِ بُعد مَ طالفرص(، 

، المرونةةة ا نتاجيةةة، المرونةةة السةةوقية( الم ونةةة مةةَ ثَلثةةة َبعةةاد فرعيةةة طالمرونةةة االسةةتراتيجيةط
قاممة  م وناوويبيَ الجدوِ التالي  ( فقراو.6َيضاً  ِ بُعد مَ ط ويت وَ(، ومرونة الموارد البجرية

 لنوع الُمتغير وَبعاده الفرعية ومصادر قياساا:االستقصاء وفقاً 

 بم وناو قاممة االستقصاء وُمتغيراتاا ومصادر قياساابياَ  (2جدوِ رقا ط

 المصدر الفقراو َبعاد الُمتغير اسا الُمتغير

 التوجه الريادي طُمستقِ(

 ا بداع
4:1 
5:6 

(Al‐Jinini, et al, 2019, 77) 

 (Beliaeva, et al, 2014, 109ط 

 المخاطر 
7 

10:8 
12:11 

(Al‐Jinini, et al, 2019, 77) 
 (Torres, et al, 2019, 21ط

 (Fellnhofer, et al, 2016, 371ط

 اقتناص الفرص
13 

15:14 
18:16 

(Al‐Jinini, et al, 2019, 77) 
 (Torres, et al, 2019, 21ط

 (Fellnhofer, et al, 2016, 371ط

 المرونة االستراتيجية طتابْ(

 المرونة السوقية
4:1 

6:5 
 (Al haraisa, 2018, 169ط

 (Yousaf & Majid, 2018, 284ط

 المرونة ا نتاجية
8:7 
12:9 

 (Al haraisa, 2018, 169ط
 (Yu, 2012, 1720ط

 الموارد البجريةمرونة 
15:13 
18:16 

 (Beraha, et al, 2018, 135ط
 (Al haraisa, 2018, 170ط

 ، بَعد مراجعة البحوث والدراساو السابقة في ذاو المجاِ  رال: مي إعام  م بر ثم

  :صدت وثباو َدا  البحث -د

 Alphaطتةا اسةتخداا مقيةاس  رونبةا  َلفةا  Reliability Analysisالختبار ثباو المقيةاس       
Cronbach's) والةةذي يحةةدد الدرجةةة التةةي ، باعتبةةاره َ ثةةر الطةةرت اسةةتخداماً فةةي تقيةةيا االعتماديةةة

 يتمتْ باا المقياس المستخدا في توفير نتامج متسقة في َِ استخداا َدواو قيةاس متعةدد  ا سةملة.
والةةذي يقةةيس مةةدى مَلممةةة المقيةةاس ، Validity Analysisَمةةا فيمةةا يتعلةةق باختبةةاراو الصةةدت 

قةةد تةةا اسةتخرا  الجةةذر التربيعةةي لقيمةة معامةةِ َلفةةا، فالمسةتخدا فةةي قيةاس الُمتغيةةراو محةةِ البحةث، 
، و انو قيا معاملي الصدت والثباو  مةا هةي موضةحة فةي والذي يتحدد عليه صَلحية بنية المقياس

 الجدوِ التالي:
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  ُمتغيراو البحث بعاد للصدت والثباو ُمعامَلو َلفا قيا  (3جدوِ رقا ط

 م تو ه م ر ر لأبعر  

(EO) 

 عا  

 م رقرمع

 شركرع م قطرع م خرا شركرع رطرع ميع رذ م عر 

 ع ا ا ع ا ا

 6 .813 .901 3 .877 .936 3 (INمابامع )

 6 .814 .902 2 .895 .946 2 (RIم  خرةرق )

 6 .854 .924 1 .930 .953 1 (PRمرتنرا م ررا )

  949. 900.  909. 827. الُمتغير الُمستقُِمتوسط 

 عا  م رقرمع (SFأبعر  م  روال مالسترمتيعيل )
 شركرع م قطرع م خرا شركرع رطرع ميع رذ م عر 

 ع ا ا ع ا ا

 6 .916 .957 1 .728 .853 3 (MFم  روال م سوريل )

 6 .857 .926 3 .871 .933 1 (PFم  روال مااتر يل )

 6 .885 .940 2 .826 .909 2 (HF) مروال م  ومل  م بخر ل

  899. 808.  941. 886. ُمتوسط الُمتغير التابْ

.  م  رال: مي إعام  م بر ث برالستعرال بعاموذ م تا يا ما ررئي.  يث أنَّ

عرما م ثبرع ) عرما م را ، ع = م ترتيب.Alphaا = م   (، ا = م 

تغيةةراو ََّ َ السةةابقيَاةةر جاليةةاً مةةَ الجةةدوِ        جميةةْ ُمعةةامَلو َلفةةا لابعةةاد والدرجةةة ال ليةةة للما
 القيةاداو ا داريةةطممَ إلى ثباو آراء واتجاهةاو مرتفعة، ويع س ذلك ثقة  بير  في َدا  القياس ويُ 

مةةا بةةيَ  البحةةثجميةةْ َبعةةاد ليتةةراوح ُمعامةةِ الثبةةاو حيةةث  االستقصةةاء وبدرجةةٍة مرضةةية. قاممةةةتجةةاه 
في االعتمادية التي يتمتْ جداً َقصي، وهذا يعني ارتفاعاً مقبوالً  (  حدٍ 0.930َدني وط (  حدٍ 0.728ط

عامةةِ الثبةةاو َلفةةا وتبةةدَ % الحةةد ا دنةةى المقبةةوِ لمُ 50، حيةةث يمثةةِ البحةةث باةةا ُ ةةِ بُعةةٍد مةةَ َبعةةادِ 
، وهةةذا يعنةةى ََ االستقصةةاء صةةادت فةةي قيةةاس مةةا وضةةْ % فةة  ثر60 الُمسةةتوياو الموصةةي باةةا مةةَ

في ب غراض البحةث، وبالتةالي إم انيةة تعمةيا نتامجاةا علةى ، وتَ الثباو مرتفعةسه، وََ ُمعامَلو لقيا
 جتمْ البحث.مُ 

  َسلوب تحليِ ومعالجة البياناو: -ه 

تطلب تحليِ البيانةاو واختبةار فةروض البحةث اسةتخداا العديةد مةَ ا سةاليب ا حصةامية ومناةا:      
مقةةاييس ا حصةةاء الوصةةفية طالمتوسةةط الحسةةابي، واالنحةةراف المعيةةاري(  يجةةاد ا هميةةة النسةةبية 

 ( لتحديةد(Mann-Whitneyلفقراو قاممة االستقصاء.  ما قاا الباحث بإجراء اختبار مةاَ ويتنةي 
با ضافة إلى استخداا تحليةِ االرتبةاط الختبةار درجةة االرتبةاط  .فمتي البحثاالختَلف بيَ آراء مدى 

بيَ ُمتغيراو البحث، وقد اتبْ الباحث َسلوب تحليِ االنحةدار المتعةدد الختبةار صةحة الفةرض الثالةث 
برنةامج الح مةة  ، حيةث قةاا الباحةث بتبويةب وجدولةة البيانةاو وتحليلاةا باسةتخدااوالخةامس والرابْ

 . (SPSS)ا حصامية للعلوا االجتماعية 
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 تاسعاً: الدراسة الميدانية واختباراو الفروض:

 تمو وفقاً لإلجراءاو التالية: ،للتوصِ لنتامج الدراسة الميدانية واختبار صحة فروض البحث      

 :قاممة االستقصاء  بعادا همية النسبية  -َ

علةى  ر َّ ؤثة ُ ت ثَلثة َبعاد للتوجةه الريةاديباستعراض الباحث ، قاا النَري للبحثا طار  مَ خَلِ     
 جةر اوِ فةي  ا بعادوَهمية هذه اختبار نسبة والادف مَ ذلك هو ، للمرونة االستراتيجيةثَلثة َبعاد 

ِّ الدراسةِ ا دوية  داوِ ،  ما يتض  مَ الجةوالمقارنة بيناا طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخاص( َمح
 :التالية

 (:EOط التوجه الريادي  بعاد الُمتغير الُمستقِا همية النسبية  -1

و ةةذلك تةةاَّ التعبيةةر عةةَ  ،(EO) فةةي الدراسةةة الميدانيةةة باسةةتخداا الرمةة  اوقةةْد تةةاَّ التعبيةةر عناةة      
فرعيةة مةَ خةَلِ تقسةيماا إلةى ثَلثةة َبعةاد  (X18: X1) بةالرمو  الُمتغيةرالفقراو التي تقةيس هةذا 
فةي  التوجةه الريةادي  بعةادا هميةة النسةبية ، وذلةك لمعرفةة درجةة فقراو ويحتوي  ِ بُعد علي سوِ 

ِّ الدراسةِ  وِ الجر ا  (: 4 ما هو موض  في الجدوِ رقا ط ،َمح

 التوجه الريادي  بعادا همية النسبية المتوسطاو المرجحة و (4جدوِ رقا ط

 شركرع م قطرع م خرا ميع رذ م عر شركرع رطرع  َبعاد الُمتغير الُمستقِ

 و % ه  ح ا و % ه  ح ا (EOطالتوجه الريادي 

 IN) 3.30 0.89 65.9 3 3.56 0.97 71.2 3ط ا بداع

 RI) 3.35 0.89 67 2 3.95 0.87 79.1 1ط المخاطر 

 PR) 3.49 0.68 69.8 1 3.85 0.96 77 2ط اقتناص الفرص

  75.8 0.93 3.79  67.6 0.82 3.38 العاا للُمتغير الُمستقُِمتوسط ال

 المصدر: مَ إعداد الباحث باالستعانة بجداوِ التحليِ ا حصامي.
 ح = االنحراف، ه  = ا همية، و = الترتيب. المتوسط،ا = : حيث 

بخصوص مةدى ، القياداو ا دارية العليا والوسطي إجاباوََّ َالسابق باحث مَ الجدوِ لل يتبيَ      
ا دويةة المصةرية طقطةاع ا عمةاِ العااعالقطةاع جر او في العناصر ا ساسية للتوجه الريادي توافر 

 بعةةاد التوجةةه  لاهميةةة النسةةبية المتوسةةط العةةاا بلةةغتتةةراوح بةةيَ جيةةد  وجيةةد  جةةداً، حيةةث  الخةةاص(
وهةةو َ بةةر مةةَ  ،(3.79، 3.38ط قةةدرهبوسةةط حسةةابي  %(،675.8%، 67.6الريةةادي علةةى التةةوالي ط

 ،( علةي التةوالي 0.82،0.93طو ذلك انحةراف معيةاري بمقةدار  (،3الحسابي الفرضي البالغ طالوسط 
تةوافر  مةا يَةُدِ علةى ، وهو ما يجير إلى تجانس إجاباو القياداو ا دارية حوِ َبعاد التوجه الريةادي

َمةا وتةة، ول ةَ بةدرجاو متفامحِ الدراسةة  وِ في الجر اَبعاد التوجه الريادي لدى القياداو ا دارية 
     على ُمستوي الُمتغيراو الفرعية للتوجه الريادي ف انو النتامج على الوجه اآلتي:   

اقتنةاص فقد  اَ بُعةد لقياداو ا دارية العليا والوسطي في جر او قطاع ا عماِ العاا، لبالنسبة      
 موافقةةةنسةةبة الترتيةةب النسةةبي ا وِ ب علةةىا  ثةةر إسةةااما فةةي الُمتغيةةر المسةةتقِ إذ حصةةِ الفةةرص 



- 132 - 

 

ََّ  ،69.8%طا هميةةة النسةةبية( تصةةِ إلةةى  غالبيةةة القيةةاداو ا داريةةة تبةةادر بتنميةةة وهةةو مةةا يوضةة  َ
بينمةا َقةِ قيمةة لاهميةة النسةبية موارد جر او قطاع ا عماِ العاا لتقديا منتجاو جديةد  ومبت ةر ، 

علةةى  قيةاداو ا داريةةةلل القةةدر  المتوسةةطة، وهةو مةةا يع ةس 65.9%حيةةث بلغةةو  ا بةداعحققاةا بُعةةد 
  تبني َساليب جديد  تدعا االبت ار. وتججيْ ا ف ار ا بداعية 

فقةةد احتةةِ بُعةةد قيةةاداو ا داريةةة العليةةا والوسةةطي فةةي جةةر او القطةةاع الخةةاص، للَمةةا بالنسةةبة       
وهةو مةا  ،79.1%طا همية النسبية( تصةِ إلةى  موافقةنسبة على الترتيب النسبي ا وِ ب المخاطر 

 ََّ  َعَةا خلةف ت مةَ ا ربةاح َعَا ََ القياداو ا دارية في جر او القطاع الخاص تعتقديجير إلى َ

بينما َقةِ قيمةة لاهميةة  .تسعي دامماً الست جاف وتجربة الفرص المتاحة في السوت ، حيثالمخاطر
وهي نفس النتيجة السابقة بالنسةبة للجةر او قطةاع ، 71.2%حيث بلغو  ا بداعالنسبية حققاا بُعد 

مةَ جانةب القيةاداو ا داريةة علةى تجةجيْ صةور عف َو قُ  د على وجود َضةؤا عماِ العاا، وهو ما ي
ِّ الدراسةِ  وِ ا ف ار ا بداعية وتبني َساليب جديد  تدعا االبت ار في الجر ا  .  َمح

 (:SFط المرونة االستراتيجية بعاد الُمتغير التابْ ا همية النسبية  -2

و ةةذلك تةةاَّ التعبيةةر عةةَ  ،(SF) فةةي الدراسةةة الميدانيةةة باسةةتخداا الرمةة  اوقةةْد تةةاَّ التعبيةةر عناةة      
مةةَ خةَلِ تقسةةيماا إلةةى ثَلثةة َبعةةاد فرعيةةة  (Y18:Y1) بةالرمو  الُمتغيةةرالفقةراو التةةي تقةيس هةةذا 
 المرونةة االسةتراتيجية  بعةادا همية النسبية ، وذلك لمعرفة درجة فقراو ويحتوي  ِ بُعد علي سوِ 

ِّ الدراسةِ  وِ الجر افي   : التاليالجدوِ  يتض  مَ ما  ،َمح

 المرونة االستراتيجية بعاد ا همية النسبية المتوسطاو المرجحة و (5جدوِ رقا ط

 القطاع الخاصجر او  جر او قطاع ا عماِ العاا َبعاد الُمتغير التابْ

 و %ه  ح ا و % ه  ح ا (SFطالمرونة االستراتيجية 

 MF) 3.66 0.92 73.1 3 3.95 0.87 79 3ط المرونة السوقية

 PF) 3.85 0.86 77.1 1 4.09 0.86 81.7 2ط المرونة ا نتاجية

 HF) 3.80 0.94 76 2 4.13 0.83 82.5 1ط مرونة الموارد البجرية

  81.1 0.85 4.06  75.4 0.91 3.77 للُمتغير الُمستقِالعاا ُمتوسط ال

 المصدر: مَ إعداد الباحث باالستعانة بجداوِ التحليِ ا حصامي. 
 ح = االنحراف، ه  = ا همية، و = الترتيب. المتوسط،ا = : حيث

بخصوص مةدى ، القياداو ا دارية العليا والوسطي إجاباوََّ َالسابق باحث مَ الجدوِ لل يتجلى     
ا دويةةة المصةةرية طقطةةاع ا عمةةاِ جةةر او فةةي العناصةةر ا ساسةةية للمرونةةة االسةةتراتيجية تةةوافر 

 بعةةاد المرونةةة  لاهميةةة النسةةبية المتوسةةط العةةاا بلةةغَناةةا جيةةد  جةةداً، حيةةث  العااعالقطةةاع الخةةاص(
و َ بةر وهة ،(4.06، 3.77ط قةدرهبوسةط حسةابي  %(،675.8%، 75.4االستراتيجية على التةوالي ط

( علةةي  0.91،0.85طو ةةذلك انحةةراف معيةةاري بمقةةدار  (،3مةةَ الوسةةط الحسةةابي الفرضةةي البةةالغ ط
 مةا ، التوالي، وهو ما يجير إلى تجانس إجاباو القياداو ا داريةة حةوِ َبعةاد المرونةة االسةتراتيجية

ول ةَ محةِ الدراسةة  وِ فةي الجةر اتوافر َبعاد المرونة االستراتيجية لدى القياداو ا دارية يَُدِ على 
 :        ما يليَما على ُمستوي الُمتغيراو الفرعية للمرونة االستراتيجية ف انو النتامج بدرجاو متفاوتة، 
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المرونةة لقياداو ا دارية العليا والوسطي في جر او قطاع ا عماِ العاا، فقد  اَ بُعةد لبالنسبة      
 موافقةةةنسةةبة إذ حصةةِ علةةى الترتيةةب النسةةبي ا وِ ب التةةابْا  ثةةر إسةةااما فةةي الُمتغيةةر  ا نتاجيةةة

ََّ  ،77.1%طا همية النسبية( تصِ إلى  جةر او قطةاع ا عمةاِ العةاا تتمتةْ بقةدر  وهو ما يوض  َ
على إعاد  هي لة عملياتاا ا نتاجية، با ضافة إلى توفير المواد الخاا ومستل ماو ا نتا  فةي عالية 

، 73.1%حيةث بلغةو  المرونةة السةوقيةة لاهمية النسبية حققاا بُعةد ، بينما َقِ قيمالوقو المناسب
تقةديا عةروض ترويج منتجاتاا وعلى  للجر او قطاع ا عماِ العااوهو ما يع س القدر  المتوسطة 

،  ما يدِ ذلك على  ياد  معةدالو المخة وَ مةَ عمَلماا رضاء رغباو  تلك المنتجاومتنوعة على 
 .  المنتجاو تامة الصنْ

مرونةة لقياداو ا دارية العليا والوسطي في جر او القطاع الخاص، فقد احتِ بُعد لَما بالنسبة       
 ،82.5%طا هميةة النسةبية( تصةِ إلةى  موافقةةنسةبة على الترتيةب النسةبي ا وِ ب الموارد البجرية

ينسجا مْ رسةالتاا بما  تلك الجر اوسية في َجود  َنَمة االتصاالو ا فقية والروهو ما يجير إلى 
وتدريباا المتَلك المعارف والمااراو سعياا لجذب ال وادر العلمية المؤهلة على  ما يؤ د  ،ورؤيتاا

المرونةة بينما َقِ قيمة لاهميةة النسةبية حققاةا بُعةد  .التي تم ناا مَ تقديا منتجاو جديد  ومبت ر 
للجر او قطاع ا عماِ العاا ول ناةا وهي نفس النتيجة السابقة بالنسبة ، 79%حيث بلغو السوقية 

بدرجة َفضِ ب ثير، حيث َ ةدو نتةامج الدراسةة الميدانيةة علةى وجةود ضةعف َو قصةور فةي جةر او 
إعاد  صياغة خططاا االسةتراتيجية  اسةتجابة لدينامي يةة السةوت، با ضةافة إلةى  القطاع الخاص في

 . ذوات العمَلءقدرتاا المحدود  في القياا بحمَلو إعَلنية للت ثير على َ

  :اختبار ومناقجة الفروض -ب

-Mannا وِ والثاني باالعتماد على اختبار ماَ ويتني  الفرضُ  صحةوقْد قاا الباحث باختبار       

Whitney  تغيةةراو الدراسةةة حةةوِ َهميةةة القيةةاداو ا داريةةة، لمعرفةةة مةةدى االخةةتَلف بةةيَ آراء ما
قةةاا  بينمةةا، المصةةرية طقطةةاع ا عمةةاِ العااعالقطةةاع الخةةاص(وَبعادهةةا الفرعيةةة فةةي جةةر او ا دويةةة 

باسةتخداا َسةلوب تحليةِ االنحةدار الُمتعةةدد  الثالةث والرابةةْ والخةامس الفةرضُ صةحة الباحةث باختبةار 
بعةاد  ، بادف اختبار ا ثر الُمباجر Enter، بطريقة التقدير الُمت امَ (Stepwise Regressionط

(، المرونةة االسةتراتيجيةطَبعةاد الُمتغيةر التةابْ  علةى  ةِ بُعةد مةَ( لريةاديالتوجه اطالُمتغير المستقِ 
َبعةاد الُمتغيةر التةابْ وذلةك باسةتخداا  وذلك باختبار مدى ارتباط َبعةاد الُمتغيةر المسةتقِ ب ةِ بُعةد مةَ

 (. و ذلك حساب ُمساهمة َبعاد الُمتغير المستقِ في تفسير االختَلف ل ِ بُعةد مةRَُمعامِ االرتباط ط
َبعةاد  (. واختبةار معنويةة تة ثير  ةِ بُعةد مة2Rََبعاد الُمتغير التابْ وذلةك باسةتخداا ُمعامةِ التحديةد ط

(.  با ضةافة T-Testَبعاد الُمتغير التابْ وذلةك باسةتخداا اختبةار ط الُمتغير المستقِ على  ِ بُعد مَ
 على النحو التالي: فروضالتاَّ اختبار و .(Fإلى اختبار جود  نموذ  االنحدار باستخداا اختبار ط
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  :اختبار الفرُض ا وِ

حةوِ  ،(ا داريةة العليةا والوسةطيطالقيةاداو  مفةرداو عينةة البحةثبةيَ آراء  يوجد اتِفات معنوي     
 .في جر او ا دوية المصرية طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخاص( َبعاد التوجه الرياديَهمية 

لمعرفة مدى االختَلف بيَ  Mann-Whitneyاختبار ماَ ويتني نتامج  التاليويوض  الجدوِ      
َبعةةاد التوجةةه الريةةادي فةةي جةةر او ا دويةةة المصةةرية طقطةةاع حةةوِ َهميةةة القيةةاداو ا داريةةة، آراء 

 .ا عماِ العااعالقطاع الخاص(

 (6جدوِ رقا ط
 َبعاد التوجه الرياديحوِ  ا داريةالقياداو بيَ آراء نتامج اختبار ماَ ويتني لتحديد معنوية الفروت 

 أبعر  م تو ه م ر ر ل

(EO) 
 عدد

  الفقراو

 متوسط ترتيب العينة
ستوي  ما
 المعنوية

نوع 
شركرع رطرع  االختَلف

 ميع رذ م عر 

شركرع م قطرع 

 م خرا

 معنوي 6 56.40 81.72 .000 (INمابامع )

 معنوي 6 54.29 84.02 .000 (RIم  خرةرق )

 معنوي 6 59.58 78.24 .006 (PRم ررا ) مرتنرا

 معنوي 002. 81.33 56.76 الُمتوسط العاا  بعاد الُمتغير المستقِ

 المصدر: مَ إعداد الباحث باالستعانة بجداوِ التحليِ ا حصامي.

ََّ ُمتوسةط  :السةابقمَ الجةدوِ  خلص الباحثيستَ        (، 56.76ط ترتيةب العينةة لفمتةي البحةث هةيَ
القيةاداو ا داريةة فةي آراء على التوالي، ا مر الةذي يُجةير إلةى تباعةد وجاةاو النَةر بةيَ  (81.33ط

عةةَ معنويةةة ذلةةك عنةةد  وبال جةةفِ  ،جةةر او ا دويةةة المصةةرية طقطةةاع ا عمةةاِ العااعالقطةةاع الخةةاص(
معنويةة  بُمسةتوىِ  َبعةاد الُمتغيةر المسةتقِتجةاه  فمتةي البحةث%، وجةد فةروت معنويةة بةيَ 5ُمستوى 

َبعةاد التوجةه حةوِ  فمتةي البحةثوجةود اختَلفةاو جوهريةة بةيَ  يتبةيَ(، وبناء على ما سةبق 002.ط
ٍِ عاا عدا صةحة الفةرُض وقبةوِ الفةرُض البةديِ والةذي ، الريادي وفي َضوِء هذه النتامج يتض  بج 
 ،(ا دارية العليا والوسةطيطالقياداو  مفرداو عينة البحثبيَ آراء  معنوي اختَلف بوجود  يقضي:

 .في جر او ا دوية المصرية طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخاص( َبعاد التوجه الرياديحوِ َهمية 

  :الثانياختبار الفرُض 

حةوِ  ،(ا داريةة العليةا والوسةطيطالقيةاداو  مفةرداو عينةة البحةثبةيَ آراء  يوجد اتِفات معنوي     
فةةي جةةةر او ا دويةةة المصةةةرية طقطةةاع ا عمةةةاِ العااعالقطةةةاع  َبعةةةاد المرونةةة االسةةةتراتيجيةَهميةةة 
 .الخاص(

لمعرفة مدى االختَلف بيَ  Mann-Whitneyاختبار ماَ ويتني نتامج  التاليويوض  الجدوِ      
َبعاد المرونة االستراتيجية في جر او ا دويةة المصةرية طقطةاع حوِ َهمية القياداو ا دارية، آراء 

 .العااعالقطاع الخاص(ا عماِ 
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 نتامج اختبار ماَ ويتني (7جدوِ رقا ط
 المرونة االستراتيجيةَبعاد حوِ  القياداو ا داريةبيَ آراء لتحديد معنوية الفروت  

أبعر  م  روال مالسترمتيعيل 

(SF) 

 عدد
  الفقراو

 متوسط ترتيب العينة
ستوي  ما
 المعنوية

نوع 
شركرع رطرع  االختَلف

 م عر ميع رذ 

شركرع م قطرع 

 م خرا

 معنوي 6 60.18 77.58 .010 (MFم  روال م سوريل )

 معنوي 6 59.32 78.53 .004 (PFم  روال مااتر يل )

 مروال م  ومل  م بخر ل

(HF) 
 معنوي 004. 78.65 59.20 6

 معنوي 006. 78.25 59.57 التابْالُمتوسط العاا  بعاد الُمتغير 

 الباحث باالستعانة بجداوِ التحليِ ا حصامي.المصدر: مَ إعداد 

       ً ََّ ُمتوسةةةط  :السةةةابقمةةةَ الجةةةدوِ  يَاةةةر جاليةةةا (، 57.57ط ترتيةةةب العينةةةة لفمتةةةي البحةةةث هةةةيَ
 ،القيةةاداو ا داريةةةعلةةى التةةوالي، ا مةةر الةةذي يُجةةير إلةةى تباعةةد وجاةةاو النَةةر بةةيَ آراء  (78.25ط

َبعاد الُمتغير تجاه  فمتي البحث%، وجد فروت معنوية بيَ 5عَ معنوية ذلك عند ُمستوى  وبال جفِ 
 فمتي البحثوجود اختَلفاو جوهرية بيَ  يتبيَ(، وبناء على ما سبق 006.معنوية ط بُمستوىِ  التابْ
ٍِ عاا عدا صحة الفرضُ ، المرونة االستراتيجيةَبعاد حوِ   لثانيا وفي َضوِء هذه النتامج يتض  بج 

 مفةةرداو عينةةة البحةةثبةةيَ آراء معنةةوي  اخةةتَلف بوجةةود  وقبةةوِ الفةةرُض البةةديِ والةةذي يقضةةي:
فةي جةر او ا دويةة  المرونةة االسةتراتيجيةَبعةاد حةوِ َهميةة  ،(ا داريةة العليةا والوسةطيطالقياداو 

 .المصرية طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخاص(

القيةاداو البحةِث الخاصةة  علةى عينةةِ  والثةاني الفةرُض ا وِ مةَ خةَلِ اختبةارللباحث، بيَ وقْد تَ      
وجةود  ،ا دارية العليا والوسطي في جر او ا دوية المصرية طقطاع ا عمةاِ العااعالقطةاع الخةاص(

 الثالةثِ مةناا، وبنةاء عليةه قةاا الباحةث باختبةار الفةرُض  ُ فروت جوهريةة بةيَ ُمتوسةط اسةتجاباو  ة
تحليةةِ اسةةتجاباو ط : مةةا يلةةيوذلةةك  تحليةةِ منفصةةِ ل ةةِ قطةةاعجةةراء مةةَ خةةَلِ إوالرابةةْ والخةةامس 

القيةاداو ا داريةة العليةا اسةتجاباو  تحليةِعالعليا والوسةطي فةي قطةاع ا عمةاِ العاا القياداو ا دارية
  .(والوسطي في قطاع الخاص

  :الثالث اختبار الفرضُ 

المرونةة علةى ( المخاطر ، اقتناص الفةرصا بداع، ط للتوجه الريادي ب بعادهيوجد ت ثيرا معنوي      
 ا دوية المصرية طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخاص(.لجر او  السوقية

 القيةاداو ا داريةةقاا الباحث بعدد مَ االختباراو وفقاَ الستجاباو  الثالثالختبار صحة الفرض       
 بجة ِ منفصةِ العليا والوسطي في جر او ا دويةة المصةرية طقطةاع ا عمةاِ العااعالقطةاع الخةاص(

   ما يتبيَ مَ الجدوِ التالي: 
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  المرونة السوقيةعلى  التوجه الريادينتامج تحليِ االنحدار الُمتعدد لت ثير  (8رقا طجدوِ 

 الم ُتغير المستقَِبعاد 

 (EOطالتوجه الريادي 

 (MFط السوقيةالم ُتغير التابْ المرونة 

 شركرع م قطرع م خرا شركرع رطرع ميع رذ م عر 

B T Sig  B T Sig  

 1.04 6.95 0.000 -1.06 -3.93 0.000 (INمابامع )

 0.95 11.22 0.000 .471 13.17 0.000 (RIم  خرةرق )

 0.93 -8.94 0.000 .620 3.67 0.001- (PRمرتنرا م ررا )

 R 0.978 0.991ُمعامِ االرتباط 

 2R 0.956 0.983ُمعامِ التحديد 

 F 486.23 1154.12جود  النموذ  

 معادلة االنحدار الُمتعدد 
MF =1.72 + 1.04 IN + 0.95 

RI - 0.93 PR  

MF = - 0.79 - 1.06 IN + 

1.47 RI - 0.62 PR 

 :حيث ا حصامي.المصدر: مَ إعداد الباحث باالستعانة بجداوِ التحليِ 
 B  =،معامِ االنحدار T =اختبار طT-Test) ،Sig  =المعنوية. 

ََّ بالنسةبة لجةر او قطةاع ا عمةاِ العةاا، َتضة   مةا يلةي: السةابقمَ الجةدوِ  يستنتج الباحث       َ
، وذلةك بمعامةِ ارتبةاط بالمرونةة السةوقيةُمجتمعة تةرتبط معنويةاً  للتوجه الرياديالُمتغيِّراو الفرعية 

ََّ الُمتغيِّراو الفرعية  .(0.978طُمتعدد إيجابي وقوى بلغ  عامةِ ُمجتمعة وفقةاً لمُ  للتوجه الريادي ما َ
، بينمةةا النسةةبة الُمتبقيةةة تُفسةةرها عوامةةِ المرونةةة السةةوقية% مةةَ التَغيَّةةر فةةي 96فسةةر ت 2Rالتحديةةد 

( وهي دالةة إحصةامياً عنةد مسةتوى 486.23ط Fَخرى لْا يستطْ الباحث التوصِ إلياا. وبلغو قيمة 
وهةةو مةا يةةدِ علةةى جةود  نمةةوذ  االنحةدار، ويؤ ةةد علةةى معنويةة تةة ثير الُمتغيِّةةراو  (،000.معنويةة ط
الُمتغير الُمستقِ   بعادومَ خَلِ الداللة ا حصامية ، المرونة السوقيةعلى  للتوجه الرياديالفرعية 

 تبيَ التالي:

ََّ ُهناك ت ثير مباجر وإيجابي       (، عنةد 6.95ط  T، حيث بلغو قيمةالمرونة السوقية ىعل لإلبداعَ
ََّ ُهناك ت ثير مباجر وإيجابي 000.ُمستوى معنوية ط ، حيةث المرونة السوقيةعلى  للمخاطر (،  ما َ

ََّ ُهنةةاك تةة ثير مباجةةر 000.(، عنةةد ُمسةةتوى معنويةةة ط11.22ط  Tقيمةةةبلغةةو  (،  مةةا تبةةيَ للباحةةث َ
(، عند ُمسةتوى معنويةة 8.94-ط  T، حيث بلغو قيمةالمرونة السوقية ىعل بي القتناص الفرصلوس
المرونةة ويم َ ترتيب ا همية النسبية للمتغيراو الفرعية المستقلة مَ حيث ت ثيرها على . (000.ط

 (  ما يلي طا بداع، المخاطر ، اقتناص الفرص(.Bمَ خَلِ قيا معامِ االنحدار ط السوقية

ََّ الُمتغيِّراو الفرعية للتوجه الريادي ُمجتمعة ترتبط َما بالنسبة لجر او القطاع الخاص، تبيَ       َ
ََّ الُمتغيِّراو  .(0.991طمعنوياً بالمرونة السوقية، وذلك بمعامِ ارتباط ُمتعدد إيجابي وقوى بلغ   ما َ

% مةةَ التَغيَّةةر فةةي المرونةةة 98فسةةر ت 2Rالفرعيةةة للتوجةةه الريةةادي ُمجتمعةةة وفقةةاً لمعامةةِ التحديةةد 
السوقية، بينما النسبة الُمتبقية تُفسرها عوامِ َخرى لْا يستطْ الباحث التوصةِ إلياةا. وبلغةو قيمةة 

F وهةو مةا يةدِ علةى جةود  نمةوذ   (،000.( وهي دالة إحصامياً عند مسةتوى معنويةة ط1154.12ط
االنحدار، ويؤ د على معنوية ت ثير الُمتغيِّراو الفرعية للتوجه الريادي على المرونةة السةوقية، ومةَ 

 خَلِ الداللة ا حصامية لم وناو الُمتغير الُمستقِ تبيَ التالي:
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ََّ ُهناك ت ثير مباجر و      (، عنةد 3.93-ط  Tقيمةة المرونة السوقية، حيث بلغو ىلإلبداع عل سلبيَ
ََّ ُهناك ت ثير مباجر وإيجابي للمخاطر  على المرونة السوقية، حيةث 000.ُمستوى معنوية ط (،  ما َ

ََّ ُهنةةاك تةة ثير مباجةةر 000.(، عنةةد ُمسةةتوى معنويةةة ط13.17ط  Tبلغةةو قيمةةة (،  مةةا تبةةيَ للباحةةث َ
(، عند ُمستوى معنويةة 3.67ط  Tالقتناص الفرص علي المرونة السوقية، حيث بلغو قيمة وإيجابي

ويم َ ترتيب ا همية النسبية للمتغيراو الفرعية المستقلة مَ حيث ت ثيرها على المرونةة . (001.ط
 (.، ا بداعخاطر ، اقتناص الفرص(  ما يلي طالمُ Bالسوقية مَ خَلِ قيا معامِ االنحدار ط

ٍِ  والتي تع سللفرض  النتامج السابقةوفي َضوِء        مةَ فةروض  الثالةثصةحة الفةرُض عةاا بجة 
، وتؤ ةةد النتةةامج المرونةةة السةةوقيةعلةةى  التوجةةه الريةةاديحيةةث ثبُةةو صةةحة تةة ثير  ةة ُِ َبعةةاِد  البحةةث،

  السابقة هذا الفرُض ت  يداً تاماً عند درجاو عالية مَ الداللة ا حصامية.

  :الرابْ اختبار الفرضُ 

المرونةة علةى ( ا بداع، المخاطر ، اقتناص الفةرصط ب بعادهللتوجه الريادي يوجد ت ثيرا معنوي      
 ا دوية المصرية طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخاص(.لجر او  ا نتاجية

 قاا الباحث بعدد مَ االختباراو وفقاَ الستجاباو القيةاداو ا داريةة الختبار صحة الفرض الرابْ      
بجة ِ منفصةِ  العليا والوسطي في جر او ا دويةة المصةرية طقطةاع ا عمةاِ العااعالقطةاع الخةاص(

   ما يتبيَ مَ الجدوِ التالي: 

  ا نتاجيةالمرونة على  التوجه الريادينتامج تحليِ االنحدار الُمتعدد لت ثير  (9رقا طجدوِ 

 الم ُتغير المستقَِبعاد 

 (EOطالتوجه الريادي 

 (PFطالم ُتغير التابْ المرونة ا نتاجية 

 شركرع م قطرع م خرا شركرع رطرع ميع رذ م عر 

B T Sig  B T Sig  

 0.45 -3.31 0.002 1.00 3.52 0.001- (INمابامع )

 0.81 10.44 0.000 -0.29 -2.48 0.016 (RIم  خرةرق )

 0.70 7.27 0.000 0.12 0.69 0.494 (PRمرتنرا م ررا )

 R 0.975 0.989ُمعامِ االرتباط 

 2R 0.950 0.978ُمعامِ التحديد 

 F 425.55 910.72جود  النموذ  

 معادلة االنحدار الُمتعدد 
PF =1.26 - 0.45 IN + 0.981 

RI - 0.70 PR  

PF =5.37+ 1.00 IN - 0.29 

RI + 0.12 PR 

 :ا حصامي. حيثالمصدر: مَ إعداد الباحث باالستعانة بجداوِ التحليِ 
 B  =،معامِ االنحدار T =اختبار طT-Test) ،Sig  =المعنوية. 

ََّ  مةا يلةي: السةابقمَ الجةدوِ  يستنتج الباحث       بالنسةبة لجةر او قطةاع ا عمةاِ العةاا، َتضة  َ
الُمتغيِّراو الفرعية للتوجه الريادي ُمجتمعة ترتبط معنوياً بالمرونةة ا نتاجيةة، وذلةك بمعامةِ ارتبةاط 

ََّ الُمتغيِّراو الفرعية للتوجه الريادي ُمجتمعة وفقةاً لمعامةِ  .(0.975طُمتعدد إيجابي وقوى بلغ   ما َ
% مةةَ التَغيَّةةر فةةي المرونةةة ا نتاجيةةة، بينمةةا النسةةبة الُمتبقيةةة تُفسةةرها عوامةةِ 95فسةةر ت 2Rالتحديةةد 
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وهةو مةا يةدِ  (،000.( وهةي دالةة إحصةامياً عنةد مسةتوى معنويةة ط425.55ط Fَخرى. وبلغو قيمة 
علةةى جةةود  نمةةوذ  االنحةةدار، ويؤ ةةد علةةى معنويةةة تةة ثير الُمتغيِّةةراو الفرعيةةة للتوجةةه الريةةادي علةةى 

 ة ا نتاجية، ومَ خَلِ الداللة ا حصامية لم وناو الُمتغير الُمستقِ تبيَ التالي:المرون

ََّ ُهناك ت ثير مباجر وسلبي لإلبداع علي المرونة ا نتاجية، حيث بلغو قيمة      َT  عند 3.31-ط ،)
ََّ ُهناك ت ثير مباجر وإيجابي للمخاطر  على المرونة ا نت002.ُمستوى معنوية ط اجية، حيث (،  ما َ

ََّ ُهنةةاك تةة ثير مباجةةر 000.(، عنةةد ُمسةةتوى معنويةةة ط10.44ط  Tبلغةةو قيمةةة (،  مةةا تبةةيَ للباحةةث َ
(، عند ُمستوى معنوية 7.27ط  Tوإيجابي القتناص الفرص علي المرونة ا نتاجية، حيث بلغو قيمة

ت ثيرها على المرونةة ستقلة مَ حيث تغيراو الفرعية المُ ويم َ ترتيب ا همية النسبية للمُ . (000.ط
 (  ما يلي طالمخاطر ، اقتناص الفرص، ا بداع(.Bالسوقية مَ خَلِ قيا معامِ االنحدار ط

ََّ الُمتغيِّةةراو الفرعيةةة للتوجةةه الريةةادي ُمجتمعةةة       َمةةا بالنسةةبة لجةةر او القطةةاع الخةةاص، َتضةة  َ
ََّ  .(0.989طجةابي وقةوى بلةغ ترتبط معنوياً بالمرونة ا نتاجية، وذلك بمعامةِ ارتبةاط ُمتعةدد إي  مةا َ

الُمتغيِّةراو الفرعيةة للتوجةه الريةةادي وفقةاً لمعامةِ التحديةد 
2R  مةَ التَغيَّةر فةي المرونةةة 98يُفسةةر %

( وهةةي دالةةة 910.72ط F، بينمةةا النسةةبة الُمتبقيةةة تُفسةةرها عوامةةِ َخةةرى. وبلغةةو قيمةةة ا نتاجيةةة
وهو ما يدِ على جود  نموذ  االنحدار، ويؤ د على معنويةة  (،000.إحصامياً عند مستوى معنوية ط

ا نتاجية حيةث لةا على المرونة  خاطر (طا بداع والمُ  الُمتغيِّراو الفرعية للتوجه الرياديبعض ت ثير 
 ، ومَ خَلِ الداللة ا حصامية لم وناو الُمتغير الُمستقِ تبيَ التالي:يثبو ت ثير اقتناص الفرص

ََّ ُهناك       (، عند 3.52ط  T، حيث بلغو قيمةا نتاجيةلإلبداع علي المرونة  وإيجابيت ثير مباجر َ
ََّ ُهناك ت ثير مباجر 001.ُمستوى معنوية ط ، حيةث ا نتاجيةةللمخاطر  على المرونةة  وسلبي(،  ما َ

تة ثير اقتنةاص الفةرص  عةدا(،  ما تبيَ للباحث 016.(، عند ُمستوى معنوية ط2.48-ط  Tبلغو قيمة
ٍِ  (494.(، عنةد ُمسةتوى معنويةة ط0.69ط  T، حيةث بلغةو قيمةة نتاجيةةعلي المرونة ا وهةو غيةر دا

ويم ةةَ ترتيةةب ا هميةةة النسةةبية للمتغيةةراو الفرعيةةة . إحصةةامياً ممةةا يؤ ةةد عةةدا معنويةةة هةةذا التةة ثير
(  مةةا يلةةي Bِ االنحةةدار طمةةَ خةةَلِ قةةيا معامةة ا نتاجيةةةسةةتقلة مةةَ حيةةث ت ثيرهةةا علةةى المرونةةة المُ 

 .بعد استبعاد اقتناص الفرص (خاطر ، المُ طا بداع

حيةث ثبُةو  ،الرابْ بج ِ ج مةيصحة الفرُض  للفرض والتي تع س النتامج السابقةاستناداً إلى       
لجةر او القطةاع العةاا، إال ََ ا نتاجيةة بالنسةبة علةى المرونةة  التوجه الرياديصحة ت ثير   ُِ َبعاِد 

  .جر او القطاع الخاصرص والمرونة ا نتاجية بالنسبة لهذا الت ثير لْا ي َ معنوياً بيَ اقتناص الف

  :الخامس اختبار الفرضُ 

مرونةة علةى ( ا بةداع، المخةاطر ، اقتنةاص الفةرصط للتوجه الريادي ب بعةادهيوجد ت ثيرا معنوي      
 ا عماِ العااعالقطاع الخاص(.ا دوية المصرية طقطاع لجر او  الموارد البجرية

 قاا الباحث بعدد مَ االختباراو وفقةاَ السةتجاباو القيةاداو ا داريةة الخااالختبار صحة الفرض       
بجة ِ منفصةِ  العليا والوسطي في جر او ا دويةة المصةرية طقطةاع ا عمةاِ العااعالقطةاع الخةاص(

   ما يتبيَ مَ الجدوِ التالي: 
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  مرونة الموارد البجريةعلى  التوجه الريادينتامج تحليِ االنحدار الُمتعدد لت ثير  (10رقا طجدوِ 

 الم ُتغير المستقَِبعاد 

 (EOطالتوجه الريادي 

 (HFطالم ُتغير التابْ مرونة الموارد البجرية 

 شركرع م قطرع م خرا شركرع رطرع ميع رذ م عر 

B T Sig  B T Sig  

 0.94 5.17 0.000 .990 2.77 0.007 (INمابامع )

 0.41 3.99 0.000 .130 0.85 0.399 (RIم  خرةرق )

 0.22 -1.72 0.090 -0.97 -1.33 0.188- (PRمرتنرا م ررا )

 R 0.966 0.979ُمعامِ االرتباط 

 2R 0.932 0.958ُمعامِ التحديد 

 F 307.52 459.23جود  النموذ  

 معادلة االنحدار الُمتعدد 
HF =0.54+ 0.94 IN + 0.41 

RI - 0.22 PR  

HF =5.52+ 0.99 IN + 

0.13 RI - 0.97 PR 

 :المصدر: مَ إعداد الباحث باالستعانة بجداوِ التحليِ ا حصامي. حيث
 B  =،معامِ االنحدار T =اختبار طT-Test) ،Sig  =المعنوية. 

ََّ  مةا يلةي: السةابقمَ الجدوِ  الباحثي تجف        بالنسةبة لجةر او قطةاع ا عمةاِ العةاا، َتضة  َ
الُمتغيِّراو الفرعية للتوجه الريادي ُمجتمعةة تةرتبط معنويةاً بمرونةة المةوارد البجةرية، وذلةك بمعامةِ 

ََّ الُمتغيِّراو الفرعية للتوجه الريةادي ُمجتمعةة وفقةاً  .(0.966طارتباط ُمتعدد إيجابي وقوى بلغ   ما َ
% مةةَ التَغيَّةةر فةةي مرونةةة المةةوارد البجةةرية، بينمةةا النسةةبة الُمتبقيةةة 93فسةةر ت 2Rلمعامةةِ التحديةةد 

(، 000.( وهي دالة إحصامياً عند مستوى معنويةة ط307.52ط Fتُفسرها عوامِ َخرى. وبلغو قيمة 
وهو ما يدِ على جود  نموذ  االنحدار، ويؤ د على معنوية ت ثير بعض الُمتغيِّراو الفرعيةة للتوجةه 

خاطر ( على مرونة الموارد البجرية حيث لا يثبو ت ثير اقتناص الفرص، ومَ ا بداع والمُ الريادي ط
 خَلِ الداللة ا حصامية لم وناو الُمتغير الُمستقِ تبيَ التالي:

ََّ ُهنةةاك تةة ثير مباجةةر وإيجةةابي لإلبةةداع علةة        Tمرونةةة المةةوارد البجةةرية، حيةةث بلغةةو قيمةةة ىَ
ََّ ُهنةاك تة ثير مباجةر وإيجةابي للمُ 000.ط (، عند ُمستوى معنوية5.17ط خةاطر  علةى مرونةة (،  مةا َ

(،  ما تبةيَ للباحةث عةدا 000.(، عند ُمستوى معنوية ط3.99ط  Tالموارد البجرية، حيث بلغو قيمة
(، عنةد ُمسةتوى 1.72-ط  Tتة ثير اقتنةاص الفةرص علةى مرونةة المةوارد البجةرية، حيةث بلغةو قيمةة

ٍِ إحصةامياً ممةا يؤ ةد عةدا معنويةة هةذا التة ثير( وهو غير د090.معنوية ط ويم ةَ ترتيةب ا هميةة . ا
النسبية للمتغيراو الفرعية الُمستقلة مَ حيةث ت ثيرهةا علةى مرونةة المةوارد البجةرية مةَ خةَلِ قةيا 

 خاطر ( بعد استبعاد اقتناص الفرص.(  ما يلي طا بداع، المُ Bمعامِ االنحدار ط

ََّ الُمتغيِّةةراو الفرعيةةة للتوجةةه الريةةادي ُمجتمعةةة       َمةةا بالنسةةبة لجةةر او القطةةاع الخةةاص، َتضةة  َ
 ما  .(0.979طعامِ ارتباط ُمتعدد إيجابي وقوى بلغ ، وذلك بمُ بمرونة الموارد البجريةترتبط معنوياً 

ََّ الُمتغيِّراو الفرعية للتوجه الريادي ُمجتمعة وفقاً لمعامِ التحديد  َ
2R  مةَ التَغيَّةر فةي 69يُفسةر %

( 459.23ط F، بينمةا النسةبة الُمتبقيةة تُفسةرها عوامةِ َخةرى. وبلغةو قيمةة مرونة الموارد البجرية
وهو مةا يةدِ علةى جةود  نمةوذ  االنحةدار، ويؤ ةد  (،000.وهي دالة إحصامياً عند مستوى معنوية ط

حيث  مرونة الموارد البجريةطا بداع( على  وهو للتوجه الريادي ُمتغير واحد فقطعلى معنوية ت ثير 
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، ومةةَ خةةَلِ الداللةةة ا حصةةامية لم ونةةاو الُمتغيةةر طالمخةةاطر ، واقتنةةاص الفةةرص(لةةا يثبةةو تةة ثير 
 الُمستقِ تبيَ التالي:

ََّ ُهنةةاك تةة ثير مباجةةر وإيجةةابي لإلبةةداع علةةي         T، حيةةث بلغةةو قيمةةةمرونةةة المةةوارد البجةةريةَ
مرونةة المةوارد خةاطر  علةى مُ  ما تبيَ للباحث عةدا تة ثير ال(، 007.معنوية ط(، عند ُمستوى 2.77ط

ٍِ إحصامياً مما يؤ د  (399.(، عند ُمستوى معنوية ط0.85ط  T، حيث بلغو قيمةالبجرية وهو غير دا
، مرونة الموارد البجرية ىللباحث عدا ت ثير اقتناص الفرص عل َتض ،  ما عدا معنوية هذا الت ثير

ٍِ إحصةامياً ممةا يؤ ةد عةدا 188.(، عند ُمسةتوى معنويةة ط1.33-ط  Tقيمة حيث بلغو ( وهةو غيةر دا
 . معنوية هذا الت ثير

       ً حيث  بج ِ ج مي، الخامسصحة الفرُض  للفرض والتي تع س النتامج السابقةمَ  يَار جاليا
الُمتغيِّةراو الفرعيةة للتوجةه الريةادي وهةا طا بةداع والمخةاطر (  معنوية تة ثير بُعةديَ مةَ ثبُو صحة

إال ََ هذا الت ثير لْا ي َ معنوياً بيَ اقتناص الفرص ومرونة المةوارد على مرونة الموارد البجرية، 
طالمخةاطر ، اقتنةاص ََ هذا التة ثير لةْا ي ةَ معنويةاً بةيَ   مالجر او القطاع العاا، بالنسبة البجرية 
  لجر او القطاع الخاص.بالنسبة  مرونة الموارد البجريةو الفرص(

 عاجراً: النتامج والتوصياو: 

، تم ةَ الباحةث الميدانيةةالدراسةة  في ضوء إسااماو الدراسة النَرية وما توصلو إلياا نتةامج     
 لاا على النحو التالي: والتوصياو المقترحة إلى مجموعة هامة مَ النتامج مَ التوصِ

 يوض  الجدوِ التالي ُملخص نتامج فروض البحث: نتامج اختبار فروض البحث:  -أ

 نتامج اختبار فروض البحث (11جدوِ رقا ط

 النتيجة الفرض  ا

1 
ا داريةةة العليةةا طالقيةةاداو  مفةةرداو عينةةة البحةةثبةةيَ آراء  يوجةةد اتِفةةات معنةةوي

فةي جةر او ا دويةة المصةرية  َبعةاد التوجةه الريةاديحةوِ َهميةة  ،(والوسطي
 .طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخاص(

 إثبةةةاو عةةةدا صةةةحةتةةةاَّ 
وربييييوذ ا وِ  الفةةةةرضُ 

 .م ررض  م با ا

2 
ا داريةةة العليةةا طالقيةاداو  مفةةرداو عينةة البحةةثبةيَ آراء  يوجةد اتِفةةات معنةوي

فةةي جةةر او ا دويةةة  ةَبعةةاد المرونةةة االسةةتراتيجيحةةوِ َهميةةة  ،(والوسةةطي
 .المصرية طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخاص(

 إثبةةةاو عةةةدا صةةةحةتةةةاَّ 
وقبةةوِ الثةةاني  الفةةرضُ 

 .الفرُض البديِ

3 
ا بةةةداع، المخةةاطر ، اقتنةةةاص ط للتوجةةه الريةةةادي ب بعةةادهيوجةةد تةة ثيرا معنةةةوي 

ا دويةةة المصةةرية طقطةةاع ا عمةةاِ لجةةر او  المرونةةة السةةوقيةعلةةى ( الفةةرص
 العااعالقطاع الخاص(.

 الفرضُ  إثباو صحةتاَّ 
 .الثالث

4 
ا بةةةداع، المخةةاطر ، اقتنةةةاص ط للتوجةةه الريةةةادي ب بعةةادهيوجةةد تةة ثيرا معنةةةوي 

ا دويةةة المصةةرية طقطةةاع ا عمةةاِ لجةةر او  المرونةةة ا نتاجيةةةعلةةى ( الفةةرص
 العااعالقطاع الخاص(.

 الفرضُ  إثباو صحةتاَّ 
ٍِ ج ميٍ الرابْ   .بج 

5 
ا بةةةداع، المخةةاطر ، اقتنةةةاص ط للتوجةةه الريةةةادي ب بعةةادهيوجةةد تةة ثيرا معنةةةوي 

ا دويةةة المصةةةرية طقطةةةاع لجةةةر او  مرونةةة المةةةوارد البجةةريةعلةةةى ( الفةةرص
 ا عماِ العااعالقطاع الخاص(.

 الفرضُ  إثباو صحةتاَّ 
 .بخكٍا  زئيٍ  الخامس

 .فروض البحثبنتامج المصدر: مَ إعداد الباحث باالستعانة 
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 : العامة للبحث النتامج -ب

االسةتراتيجية فةي التعرف على دور التوجه الريادي في تحقيق المرونة استادف البحث الحالي       
بةالرغا نةه إحيةث تبةيَ للباحةث  .طقطاع ا عماِ العااعالقطاع الخةاص( جر او إنتا  الدواء المصري

حوِ مفاوا وَهمية التوجه الريادي وعَلقتةه مَ تعدد اسااماو الُ تاب والباحثيَ في َدبياو ا دار  
القيةةاداو  ، با ضةةافة إلةةى حصةةوِ التوجةةه الريةةادي ب بعةةاده بنةةاًء علةةى إجابةةاوبالمرونةةة االسةةتراتيجية

، علةى في جر او ا دويةة المصةرية طقطةاع ا عمةاِ العااعالقطةاع الخةاص(ا دارية العليا والوسطي 
، وهةةةي نسةةةبة جيةةةد . بينمةةةا حصةةةلو المرونةةةة (%75.8%، 67.6َهميةةةة نسةةةبية علةةةى التةةةوالي ط

  جةداً %(، وهي نسبة جيةد  81.1%، 75.4االستراتيجية ب بعادها، على َهمية نسبية على التوالي ط
ول َ اتض  للباحث مَ اختباراو الفروض بعةض المؤجةراو السةلبية فةي العَلقةة بةيَ َبعةاد التوجةه 

، حيةث راعةي الباحةث رها الباحةث فيمةا ية تيالريادي وبعض َبعاد المرونة االستراتيجية وسوف يةذ 
 :على النحو التالي اوفي عرض النتامج تصنيفاا وفقاً للقطاع الذي تنتمي إلية الجر 

 النتامج العامة للبحث (12جدوِ رقا ط

 م قطرع م خرا م نترئج م خرصل بخركرع خركرع رطرع ميع رذ م عر م نترئج م خرصل ب

معنويةةة تةة ثير وارتبةةاط َ ةةدو النتةةامج االحصةةامية  -1
الُمتغيِّةةةةةراو الفرعيةةةةةة للتوجةةةةةه الريةةةةةادي طا بةةةةةداع، 
 المخةةةاطر ، اقتنةةةاص الفةةةرص(، بالمرونةةةة السةةةوقية،
بينمةةا  ةةاَ َقةةِ ا بعةةاد تةة ثيراً علةةي المرونةةة السةةوقية 
هةةو اقتنةةاص الفةةرص. وهةةذا يعنةةي انخفةةاض مسةةتوى 
اقتنةةاص الفةةرص لةةدي القيةةاداو ا داريةةة فةةي جةةر او 

تةةرويج بخصةةوص قةةدرتاا علةةى  العةةاا قطةةاع ا عمةةاِ
تقديا عروض متنوعة على تلك المنتجةاو منتجاتاا و

 رضةةاء رغبةةاو عمَلماةةا،  مةةا يةةدِ ذلةةك علةةى  يةةاد  
 معدالو المخ وَ مَ المنتجاو تامة الصنْ. 

بينةةةو النتةةةامج االحصةةةامية معنويةةةة تةةة ثير وارتبةةةاط  -1
الُمتغيِّةةةةةراو الفرعيةةةةةة للتوجةةةةةه الريةةةةةادي طا بةةةةةداع، 
المخاطر ، اقتناص الفرص(، بالمرونة السوقية، بينمةا 
 ةةةاَ َقةةةِ ا بعةةةاد تةةة ثيراً علةةةي المرونةةةة السةةةوقية هةةةو 

وجةةود ضةةعف َو قصةةور مةةَ  يؤ ةةد علةةىوهةةذا  ا بةةداع
جانةةب القيةةاداو ا داريةةة فةةي جةةر او القطةةاع الخةةاص 
علةةى تجةةجيْ ا ف ةةار ا بداعيةةة وتبنةةي َسةةاليب جديةةد  

صةةةةياغة خططاةةةةا بخصةةةةوص إعةةةةاد   تةةةةدعا االبت ةةةةار
االسةةتراتيجية  اسةةتجابة لدينامي يةةة السةةوت، با ضةةافة 
إلةةةى قةةةدرتاا المحةةةدود  فةةةي القيةةةاا بحمةةةَلو إعَلنيةةةة 

 . للت ثير على َذوات العمَلء

ََارو النتامج االحصةامية معنويةة تة ثير وارتبةاط  -2
الُمتغيِّةةةةةراو الفرعيةةةةةة للتوجةةةةةه الريةةةةةادي طا بةةةةةداع، 
المخةةاطر ، اقتنةةاص الفةةرص(، بالمرونةةة ا نتاجيةةة، 
بينمةا  ةاَ َقةةِ ا بعةاد تة ثيراً علةةي المرونةة ا نتاجيةةة 

انخفاض مستوى ا بةداع لةدي  مما يَارهو ا بداع، 
خصوص قدرتاا على إعاد  هي لةة بالقياداو ا دارية 

لضةةةةماَ  العمليةةةةاو ا نتاجيةةةةة فةةةةي الوقةةةةو المناسةةةةب
انسةةيابية ا نتةةا ، با ضةةافة إلةةى وجةةود قصةةور فةةي 
استخداا الت نولوجيا الحديثة التي تسةاعد علةى  يةاد  

 وجود  ا نتا .

َوضحو النتامج االحصةامية معنويةة تة ثير وارتبةاط  -2
ريةةةةةادي طا بةةةةةداع، الُمتغيِّةةةةةراو الفرعيةةةةةة للتوجةةةةةه ال

المخةةةاطر ، اقتنةةةاص الفةةةرص(، بالمرونةةةة ا نتاجيةةةة، 
فعلى الرغا مةَ وجةود تة ثير مباجةر القتنةاص الفةرص 

ال ََ هةةةذا التةةة ثير لةةةا ي ةةةَ علةةةى المرونةةةة ا نتاجيةةةة إ
القيةةاداو وربمةةا يرجةةْ ذلةةك إلةةى عةةدا قةةدر  معنويةةا، 

تعةةةديِ علةةةى  ا داريةةةة فةةةي جةةةر او القطةةةاع الخةةةاص
، لحالية لتناسةب متطلبةاو العمةَلءخصامص المنتجاو ا

َو وجةةود قصةةور فةةي إعةةاد  هي لةةة العمليةةاو ا نتاجيةةة 
 .في الوقو المناسب

َو النتةةامج االحصةةامية معنويةةة تةة ثير وارتبةةاط ََْبةةَر  -3
الُمتغيِّةةةةةراو الفرعيةةةةةة للتوجةةةةةه الريةةةةةادي طا بةةةةةداع، 
المخةةةةاطر ، اقتنةةةةاص الفةةةةرص(، بمرونةةةةة المةةةةوارد 

 مَ وجود ت ثير مباجرالبجرية، فعلى الرغا 

النتةةةامج االحصةةةامية معنويةةة تةةة ثير وارتبةةةاط  وَ تةةََثْبَ  -3
الُمتغيِّةةةةةراو الفرعيةةةةةة للتوجةةةةةه الريةةةةةادي طا بةةةةةداع، 
المخةةةةةاطر ، اقتنةةةةةاص الفةةةةةرص(، بمرونةةةةةة المةةةةةوارد 

 البجرية، فعلى الرغا مَ وجود ت ثير مباجر للبُعدي
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 (12تابْ الجدوِ رقا ط

القتناص الفرص على مرونة الموارد البجةرية إال ََ 
ََّ هذا الت ثير لا ي َ معنويا،  طاقتنةاص وهذا ال يعني َ

، وربمةا لمرونة المةوارد البجةريةغير هامة الفرص( 
يرجْ ذلك إلى عدا قدر  الجر او على جذب ال وادر 
العلميةةةةة المؤهلةةةةة، َو وجةةةةود قصةةةةور فةةةةي َنَمةةةةة 

الة ورؤيةةة جةةر او االتصةةاالو بمةةا ينسةةجا مةةْ رسةة
 .قطاع ا عماِ العاا

المخةةةاطر  واقتنةةةاص الفةةةرص علةةةى مرونةةةة المةةةوارد 
البجرية إال ََ هذا الت ثير لا ي َ معنويا، فربما يرجةْ 

تحفية  العةامليَ مةَ ذلك إلى عدا قدر  الجةر او علةى 
َجةةِ تقةةديا قصةةاري جاةةودها لتنفيةةذ الماةةاا المو لةةة 

العةةةامليَ  ، َو انخفةةةاض مسةةةتوى التوجيةةةه لةةةدىإلةةةياا
 .الستثمار مااراتاا للعمِ بروح الفريق

النموذ  الم ُستخلص لتحديد دور التوجه الريةادي فةي ( 3، 2رقا ط يَالج ل النموذ  الم ُستخلص: يوض  -4
تحقيق المرونة االسةتراتيجية وفقةاً لتحليةِ اسةتجاباو القيةاداو ا داريةة العليةا والوسةطي فةي جةر او الةدواء 

ا عمةةاِ العااعالقطةةاع الخةةاص(، والةةذي تةةا اختبةةاره ميةةدانياً، وَثبةةو ب نةةه سيسةةاها تحقيةةق المصةةري طقطةةاع 
 المرونة االستراتيجية لقطاع ا دوية المصري بعد معالجة نواحي القصور داخِ الجر او محِ الدراسة.

 مَ إعداد الباحثالمصدر: 

 (2ج ِ رقا ط
 وفقاً لتحليِ  تحقيق المرونة االستراتيجية لتحديد دور التوجه الريادي في النموذ  الم ُستخلص
 القياداو ا دارية العليا والوسطي لجر او قطاع ا عماِ العاااستجاباو 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غير معنول.                         ،    أثر عكسي                           ،      أثر ةر ل                                  

. م  رال: مي إعام  م بر ث برالستعرال بعاموذ م تا يا ما ررئي.    يث أنَّ

R  =مـ عرما ماللتبرة، B  = ،عرما مالااامل  .= غير معنولN.Sم 
 

 

 

 مابامع

 م  خرةرق

مرتنرا 

 م ررا

 م  روال م سوريل

R= 0.978 

 

 م  روال مااتر يل

R= 0.975 

 

أبعر  م تو ه 

 م ر ر ل

 م بخر لمروال م  ومل  

R= 0.966 

 

B=0.81 

B=0.95 

B=-0.93 

B=-0.45 

B=0.70 

B=0.94 

B=0.41 

N.S 

B=1.04 

أبعر  م  روال 

 مالسترمتيعيل
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 (3ج ِ رقا ط
 وفقاً لتحليِ  االستراتيجيةلتحديد دور التوجه الريادي في تحقيق المرونة  النموذ  الم ُستخلص

  الخاصالقياداو ا دارية العليا والوسطي لجر او القطاع استجاباو 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غير معنول.                         ،    أثر عكسي                         ،       أثر ةر ل                                

. م  رال: مي إعام  م بر ث برالستعرال بعاموذ م تا يا ما ررئي.    يث أنَّ

R  =مـ عرما ماللتبرة ،B  = ،عرما مالااامل  .= غير معنولN.Sم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مابامع

 م  خرةرق

مرتنرا 

 م ررا

 م  روال م سوريل

R= 0.978 

 

 م  روال مااتر يل

R= 0.975 

 

أبعر  م تو ه 

 م ر ر ل

 مروال م  ومل  م بخر ل

R= 0.979 

 

B=-0.29 

B=1.47 

B=-0.93 

B=1.00 

N.S 

B=0.99 

N.S 

N.S 

B=-1.06 

أبعر  م  روال 

 مالسترمتيعيل
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 التوصياو:  -ج

دور التوجةه  ما تقدا تةا التوصةِ إلةى مجموعةة مةَ التوصةياو التةي تسةاا فةي تع ية  في ضوء     
الريادي في تحقيق المرونةة االسةتراتيجية للجةر او محةِ الدراسةة بجة ِ خةاص ومنَمةاو ا عمةاِ 

 ا وفقاً لنتامج البحث على النحو التالي:تصنيفا ،ااعرض في راعى الباحثوقْد ، بج ِ عاا

 (13جدوِ رقا ط
 التوصياو الخاصة بالبحث

 م خرصل بخركرع م قطرع م خرا م توصيرع م خرصل بخركرع رطرع ميع رذ م عر  م توصيرع

بةةةيَ  سةةةلبيوجةةةود َثةةةر معنةةةوي  َو النتةةةامجََْبةةةَر  -1
، ممةةةا يتطلةةةب اقتنةةةاص الفةةةرص والمرونةةةة السةةةوقية

ضرور  إيَلء قاد  ومسؤولي الجر او اهتمامةاً َ بةر 
لاةةذه العَلقةةة والعمةةِ علةةى تع ي هةةا وذلةةك مةةَ خةةَلِ 

منتجاتاةا لتةرويج البحث عَ َفضِ الوسامِ والطةرت 
تقديا عروض متنوعة على تلةك المنتجةاو  رضةاء و

الخاصةةة  قصةةور، ومعالجةةة َوجةةه الرغبةةاو عمَلماةةا
 يةاد  معةةدالو المخة وَ مةةَ المنتجةاو تامةةة الصةةنْ ب

 .عدد ا سوات التي تعمِ فياا مَ خَلِ  ياد 

النتامج وجود َثر معنةوي سةلبي بةيَ ا بةداع  وَ تََثْبَ  -1
القيةةاداو  ممةةا يسةةتوجب اهتمةةاا والمرونةةة السةةوقية، 

ا داريةةةة فةةةي جةةةر او القطةةةاع الخةةةاص علةةةى تجةةةجيْ 
ا ف ةةةار ا بداعيةةةة وتبنةةةي َسةةةاليب جديةةةد  االبت ةةةار و

إعةةةةاد  صةةةةياغة و، لتطةةةةوير َنَمةةةةة البيةةةةْ والتسةةةةويق
خططاةةةا االسةةةتراتيجية  اسةةةتجابة لدينامي يةةةة السةةةوت 
ول يةةاد  قةةدرتاا علةةى الت يةةف مةةْ التغيةةر فةةي بيمتاةةا، 

فة إلى  ياد  مستوى الحمةَلو ا عَلنيةة للتة ثير با ضا
  .على َذوات العمَلء في ا سوات المختلفة

َاةةةرَو النتةةةامج وجةةةود َثةةةر معنةةةوي سةةةلبي بةةةيَ ََ  -2
وجةود قصةور ا بداع والمرونة ا نتاجية، وهذا يعني 

مستوى ا بداع لدي القياداو ا دارية في جر او  في
لةذا  ،َسةاليب ا نتةا فيمةا يخةص  قطاع ا عماِ العةاا

إعةةةاد  هي لةةةة عملياتاةةةا ا نتاجيةةةة بطةةةرت  يسةةةتوجب
إبداعيةةةةة لضةةةةماَ انسةةةةيابية ا نتةةةةا  وعةةةةدا حةةةةدوث 
تضةةةةةارب، مةةةةةَ خةةةةةَلِ اسةةةةةتخداا َفضةةةةةِ الوسةةةةةامِ 
الت نولوجية الحديثة والتي تساعد على  ياد  وجةود  

 ا نتا  وتقديا  ِ ما هو جديد.

بيَ اقتنةاص  على عدا معنوية العَلقةالنتامج  َ دو -2
الفرص والمرونة ا نتاجية، وهةذا يعنةي وجةود ضةعف 
جةةةديد فةةةي مسةةةتوى اقتنةةةاص الفةةةرص لةةةدي القيةةةاداو 

فيمةةةا يخةةةص  ا داريةةةة فةةةي جةةةر او القطةةةاع الخةةةاص
است جةةةاف وتجربةةةة  ممةةةا يسةةةتدعي ،َسةةةاليب ا نتةةةا 

الفةةرص الجديةةد  لتقةةديا منتجةةاو مبت ةةر ، مةةَ خةةَلِ 
لتناسةةب متطلبةةاو تعةةديِ خصةةامص المنتجةةاو الحاليةةة 

فةي الوقةو إعةاد  هي لةة عملياتاةا ا نتاجيةة و العمَلء،
 .المناسب لتقليص ا جراءاو الروتينية ال امد 

بينةةو النتةةامج عةةدا معنويةةة العَلقةةة بةةيَ اقتنةةاص  -3
الفرص ومرونة الموارد البجرية، وهةذا يعنةي وجةود 

فةةي مسةةتوى اقتنةةاص الفةةرص لةةدي القيةةاداو  ُضةةُمور
فيمةةةا يخةةةص  جةةةر او القطةةةاع الخةةةاصا داريةةةة فةةةي 

اسةتخداا طةرت جديةد   يفةرضممةا  ،الموارد البجةرية
لجذب ال وادر العلمية المؤهلة مةْ تةوفير بيمةة العمةِ 

وربةةةط نَةةةاا ا جةةةور بخطةةةة تطةةةوير  المَلممةةةة لاةةةا
ووضةْ  العامليَ لضماَ التناسب بيَ ا جةور وا داء

َنَمةةةةة اتصةةةةاالو جيةةةةد  بةةةةيَ مختلةةةةف المسةةةةتوياو 
 .ا دارية

َو النتةةةامج عةةةَ عةةةدا معنويةةةة العَلقةةةة بةةةيَ ََْسةةةفَر -3
طالمخةةةةاطر ، واقتنةةةةاص الفةةةةرص( ومرونةةةةة المةةةةوارد 
البجةةةةرية، ممةةةةا يةةةةوحي بوجةةةةود خلةةةةِ فةةةةي مسةةةةتوى 

فةي  المخاطر  واقتناص الفرص لدي القيةاداو ا داريةة
 فيمةا يخةص المةوارد البجةرية، جر او القطاع الخاص

علةةى جةةذب  ا داريةة يةاد  قةةدر  القيةةاداو ممةا يقتضةةي 
مةةةَ َجةةةِ تقةةةديا  تحفيةةة هاَفضةةةِ ال ةةةوادر العلميةةةة و

 و يةاد ، قصاري جاودها لتنفيذ المااا المو لةة إلةياا
السةةةتثمار ماةةةاراتاا مسةةتوى التوجيةةةه لةةةدى العةةةامليَ 

 .للعمِ بروح الفريق

ثبةةو ب نةةه وَُ يوصةةي الباحةةث بتطبيةةق النمةةوذ  المقتةةرح والةةذي تةةا اختبةةاره ميةةدانياً، النمةةوذ  المةة ُستخلص: 
مةْ ، َبعاد التوجه الريةاديفي ضوء  وذلكتحقيق المرونة االستراتيجية لقطاع ا دوية المصري  سيساها في

 .محاولة إعاد  تطبيق النموذ  المقترح على قطاعاو َخرى

 مَ إعداد الباحثالمصدر: 
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 جامعة بورسعيد         
  لية ت نولوجيا ا دار           

  ونَا المعلوماو            
 قسا نَا معلوماو ا عماِ      

 

 

 

  المصرية ا دويةداخِ جر او للقياداو ا دارية الموجاة  قاممة االستقصاء

 معالي الساد  المحترميَ...

 وبعد،تحية طيبة                  

 

وهو ج ء رميسةي مةَ متطلبةاو إنجةا  بحةث فةي إدار  هذا االستقصاء  سيادت ا نضْ بيَ َيدي      

: دور التوجةه الريةةادي فةةي تحقيةق المرونةةة االسةةتراتيجية لقطةاع ا دويةةة المصةةريا عمةاِ بعنةةواَ ط

وي مِ الباحث مَ سيادت ا قةراء  فقةراو االستقصةاء وا جابةة عناةا، حيةث ، مقارنة( دراسة ميدانية

َ َيعتمد نجاح هذا البحث على درجة اسةتجابت ا وبمةا يتمثةِ فياةا مةَ دقةة وموضةوعية، علةى َمةِ 

يخر  البحث بنتامج تخدا مسير  البحث العلمي، ول ي ت تمِ الصور  يرجةي مَلحَةة النقةاط الاامةة 

 التالية:

، دوَ ا جةةةار  إلةةةى َيةةةة بيانةةةاو جخصةةةية ستسةةةتخدا  غةةةراض علميةةةة بحتةةةة َ ا جابةةةاوإ -1

 .عد َمرا اختياريا ر االسا يُ ولمراعا  الموضوعية والسرية فإَ ذِ 

يرجي ََ ت وَ ا جابة على َساس الواقْ الموجود في الجر ة وليس على َساس ما ترونه  -2

 مناسباً وصحيحاً.

 الخيار المناسب والذي يع س الواقْ. َماا (√طعَلمة وضْ يرجي ا جابة ب -3

 

 الوَيفة:            جر ة:                 ال                       ا: االس

              

 تعاوَ سيادت ا. مْ خالص ج ري وتقديري مقدماً لحسَ                                         

 عارف عبده عارف: محمد الباحث                              
  لية ت نولوجيا ا دار  ونَا المعلوماو                               

 جامعة بورسعيد                              
 ا                                 2019
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تبنةي هو َحد الممارساو االستراتيجية التي بموجبه يميِ قاد  المنَمةاو إلةى  التوجه الريادي:َوال: 
ا بداع واالبت ار في تسيير ا عماِ الحالية و ذلك تقديا منتجةاو وخةدماو غيةر م لوفةة ومسةتحدثة، 

 .والمبادر  للبحث والتنقيب عَ الفرص الجديد 

 عباراو التوجه الريادي
موافق 
 جداً 

 رافض محايد موافق
رافض 
 جداً 

ً  َتبنى -1       .جديد  منتجاو ابت ار يدعا نَاما

      .العمِ تطوير في جديد  َساليب تبني على َحرص -2

َججْ ا ف ار ا بداعية التي يطرحاا الة مَلء والعةاملوَ  -3
 في منَمتي.

     

لجعةةِ َعمةةِ علةةى إدار  مةةوارد منَمتةةي بطةةرت إبداعيةةة  -4
 .منَمتي خَلقة في َساليب عملاا

     

      .َوافق على انفات مبالغ  بير  على البحث والتطوير -5

      .َوافق على انفات مبالغ  بير  على المنتجاو المبت ر  -6

َميةةِ للعمةةِ بجةةراء  فةةي الحةةاالو التةةي تتسةةا بمخةةاطر   -7
 .عالية

     

      .اعتبر مفاوا المخاطر  سمة إيجابية لمنَمتي -8

داممةةةةاً مةةةةتحمس لتحمةةةةِ المخةةةةاطر المحسةةةةوبة لاف ةةةةار  -9
 .الجديد 

     

الست جةةاف وتجربةةة الفةةرص المتاحةةة فةةي َسةةعي داممةةاً  -10
 .السوت

     

      .الفجامية البيمة تغيراو مواجاة بضرور  َؤمَ -11

      .المخاطر َعَا خلف ت مَ ا رباح َعَا ب َ َعتقد -12

 مبت ةر َبادر إلي تنمية مةوارد منَمتةي لتقةديا منتجةاو  -13
 .َ ثر مَ منافسياا

     

      .ب ماا المبادر  القتناص الفرصَحاوِ دامماً ا خذ  -14

ََ َجعةةِ منَمتةةي ا فضةةِ فةةي اقتنةةاص الفةةرص  َحةةاوِ -15
 .َ ثر مَ منافسياا

     

َر   بجد  على االبت ةار والقيةاد  الت نولوجيةة والبحةث  -16
 .والتطوير

     

حققةةةو منَمتةةةي َربةةةاح  بيةةةر  مةةةَ المنتجةةةاو الجديةةةد   -17
 .والمبت ر 

     

منَمتةةي تغييةةراو  بيةةر  فةةي انتةةا  المنتجةةاو واجاةةو  -18
 .الجديد 
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مدى قدر  المنَمة وقابليته للت يف مةْ االسةتراتيجياو البديلةة هي : المرونة االستراتيجيةثانياً: 

 .والتعامِ مْ التغيراو البيمية المفاجمة في َِ بيمة ا عماِ التنافسية والدينامي ية

 عباراو المرونة االستراتيجية
موافق 
 جداً 

 رافض محايد موافق
رافض 
 جداً 

تمتلك إدار  الجةر ة القةدر  علةى  يةاد  عةدد ا سةوات التةي  -1
 تعمِ فياا.

     

مةةَ لةةدي إدار  الجةةر ة القةةدر  علةةى تقةةديا منتجةةاو جديةةد   -2
 .فتر   خرى

     

تعمةةِ الجةةر ة علةةى تقةةديا عةةروض متنوعةةة علةةى منتجاتاةةا  -3
  رضاء رغباو العمَلء.

     

      .تحتفَ الجر ة بقدر محدود مَ المخ وَ -4

تقةةةةةوا الجةةةةةر ة بإعةةةةةاد  صةةةةةياغة خططاةةةةةا االسةةةةةتراتيجية  -5
 . استجابة لدينامي ية السوت

     

تقةةةوا الجةةةر ة بعمةةةِ حمةةةَلو إعَلنيةةةة للتةةة ثير علةةةى َذوات  -6
 .العمَلء

     

علةةةى تعةةةديِ خصةةةامص المنتجةةةاو تمتلةةةك الجةةةر ة القةةةدر   -7
 .لتناسب متطلباو العمَلءالحالية 

     

تتمتْ الجر ة بالقدر  على إعةاد  هي لةة العمليةاو ا نتاجيةة  -8
 في الوقو المناسب.

     

تحرص الجر ة على ضماَ انسيابية ا نتةا  ل يةاد  قةدرتاا  -9
 .التصديرية

     

تسعي الجر ة دوماً لتقلةيص ا جةراءاو الروتينيةة ال امةد   -10
 سرعة ا نتا  وبالجود  المطلوبة.مما يؤدى إلي 

     

تسةتطيْ الجةر ة تةوفير المةواد الخةاا ومسةتل ماو ا نتةةا   -11
 .في الوقو المناسب

     

تسةاعد علةى  التةييتوفر لدى الجر ة الت نولوجيا الحديثةة  -12
 . ياد  وجود  المنتجاو

     

تعمةةةِ الجةةةر ة علةةةى تةةةدريب العةةةامليَ المةةةتَلك المعةةةارف  -13
والماةةةاراو التةةةي تم ةةةناا مةةةَ تقةةةديا منتجةةةاو عاليةةةة الجةةةود  

 للعمَلء.
     

يتميةة  العةةاملوَ فةةي الجةةر ة بقةةدرتاا علةةى الت يةةف مةةْ  -14
 الحاالو الطارمة.

     

      لدي الجر ة القدر  على جذب ال وادر العلمية المؤهلة. -15
تعمةةِ الجةةر ة علةةى تحفيةة  العةةامليَ مةةَ َجةةِ تقةةديا قصةةاري  -16

 .جاودها لتنفيذ المااا المو لة إلياا
     

      .يتا توجيه العامليَ الستثمار مااراتاا للعمِ بروح الفريق -17

يتا تنَيا االتصاالو ا فقية والرَسية لدى العامليَ بمةا ينسةجا  -18
 مْ رسالة ورؤية الجر ة.

     

 


