
 تـنمية الرافديـن                    
 1115لسنة      53اجمللد      111العدد 

 12/3/1021تأريخ قبول النشر                                               12/21/1022تأريخ استالم البحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إمكانية تعزيز إستراتيجيات الريادة من منظور العالقة 
 مع التوجه اإلستراتيجي

دراسة استطالعية آلراء عينة من المديرين في الشركة 
 العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى

 

The Possibility of Enhancing Entrepreneurship Strate-

gies from the Perspective of the Relationship with the 

Strategic Orientation: 

A Pilot Study of the Opinions of a Sample of adminis-

trators in State Company for Drugs Industries and 

Medical Appliances in Nineveh 
 

 الدكتور سعيد عبداهلل محمد

 قسم إدارة األعمال -مدرس
جامعة املوصل -كلية اإلدارة واالقتصاد  

 

Saied A. Mohammed (PhD) 

Lecturer 

Department of Business Administration 

University of Mosul 

allsaed@yahoo.com 

 
 

allsaied@yahoo.com 



 [132 ]                                                                                                       ريادة ....إمكانية تعزيز إسرتاتيجيات ال
 

 

إمكانية تعزيز إستراتيجيات الريادة من منظور العالقة مع التوجه 
 اإلستراتيجي

دراسة استطالعية آلراء عينة من المديرين في الشركة العامة لصناعة 
 األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى

 
 إعــــــــــداد: الدكتور سعيد عبداهلل محمد

 

The Possibility of Enhancing Entrepreneurship Strategies from the 

Perspective of the Relationship with the Strategic Orientation: 

A Pilot Study of the Opinions of a Sample of administrators in State 

Company for Drugs Industries and Medical Appliances in Nineveh 
 

Set by: Saied A. Mohammed (PhD) 

 

Abstract 
 

The present research aims to reveal the relationship between strategic orientation by its 

dimensions the (vision, mission, objectives, values and strategy) and entrepreneurial strate-

gies in business organizations under the strategic entities for the contemporary environment 

which is severe, highly competitive and rapidly changeable. According to this perspective, 

the present study deals with the possibility that the strategic orientation by its dimensions 

can share in enhancing the entrepreneurial strategies through a pilot study in State Compa-

ny for Drugs Industries and Medical Appliances in Nineveh, to achieve the aim of the pre-

sent study a special questionnaire was adopted depending on the opinion of a sample of 

administrators in this company. The data were statistically analyzed to investigate the rela-

tion ship between strategic orientation and entrepreneurial strategies, and accordingly 

a group of conclusions were obtained in addition to certain recommendations was suggest-

ed.  

 

Keywords: Strategic Orientation, Strategic Vision, Strategic Mission, Strategic 

Objectives, Values, Strategy, Entrepreneurship Strategies. 
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 المستخلص
 

 )الرؤيةة  بعادهأب ستراتيجيطبيعة العالقة بين التوجه اإلالتعرف على هذا البحث إلى يهدف 
عمةةاف فةةي ظةةف ات الريةةادة فةةي منظمةةات األإسةةتراتيجيو ة(سةةتراتيجي  اإلهةةداف  ال ةةي األ الرسةةالة 

والشةديدة التع يةد والسةريعة  الحةادة بالتنافسةية ة للبيئة المعاصرة المتمثلةةستراتيجيالخصائص اإل
بعاده أب ستراتيجيسها  التوجه اإلإ مكانيةإالبحث الحالي ليتناوف  تيأوضمن هذا التصور ي التغير 

ويةةة دعبةةر دراسةةة اسةةتطالعية فةةي الشةةركة العامةةة لصةةناعة األ ات الريةةادةإسةةتراتيجيتعزيةةز  فةةي
عةدت لهةذا الغةرل للوقةوف علةى أ  وباعتمةاد اسةتمارة اتسةتبانة والمستلزمات الطبية في نينةوى

لغرل اختبار طبيعةة عالقةة  حصائيا  إبيانات ن  تحليلها ستحصاف ال  وبعد اآراء عينة من المديرين
ها تةة  تأشةةير ئات الريةةادة والتةةي فةةي ضةةوإسةةتراتيجيو سةةتراتيجيالتوجةةه اإلثةةر بةةين اترتبةةاط واأل

 عهةةا للشةةركة المبحوثةةةمجموعةةة مةةن اتسةةتنتاجات وت ةةدي  مجموعةةة مةةن الم ترحةةات المنسةةجمة م
 .ستراتيجيات الريادة من خالف دور التوجه اإلتيجيإستراكيفية تعزيز إلى  شارتأ التيو

 

 فهةدااأل  ةسةتراتيجياإل الرسةالة  ةسةتراتيجياإل الرؤيةة  سةتراتيجيالتوجةه اإل :الكلمات المفتاحية 
 .ات الريادةإستراتيجي  ةستراتيجياإل  ةستراتيجياإل ال ي   ةستراتيجياإل
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 الم دمة
تزسعههاللسنب حثههعلتههرلسن عهه املخلسةتظهه  تشهه السنوهه اسخلسة عهه ملتوههملظوههتا لظ  ظهه 

ظه للا صاصه  لل*نوبعئهعسنظوتاسمللوت ستعجيج سءلسنتحوع لسإلإفيلع ع  لسالوت ستعجعرلظاسهتظ مل
فههيللوههت ستعجيسزاعهه السنظ  فوههعلسني نظعههعلاسنتههيلتتجوههللسنح جههعلسنظتزسعههاملفههيلتب ههيلسنظهه   لسإل

بهاس لبي اهه ل)سإلأاسنيظوعه خلسن ع اعهعلب خلوت ستعجعرلسإلإع(لحعثلوت ستعجعاس ملسإلإلاس مل)سسإل
اس مل شههههجعلاظ ظهههه خلسإل صههههبحخلظههههرل (لسنظ هههه ج م هههه ل اسنظبهههه ا ملالسنتفهههه ال/اسنتظعههههز

تظهه  لسنظي صهه ملسنتاجهه لاس سخلظ  ظهه خلسةإسظههت  للهظعههع ،لاظههرله هه لتبهه زلوههت ستعجععسإل
فلهههاسسةلع،تعجعوههت سسإللسن وهه نعلع،وههت ستعجعسإلل)سن ؤعههعلبيهه اهأسنههاستملبل هنههاالوههت ستعجيسإل
إنهمللاصهاال ل خلسن ع املإوت ستعجعع(لفيلتيزعزلوت ستعجعسإللع،وت ستعجعسإللسنقعملع،وت ستعجعسإل

سنق ا ملتوملسنقع ملبيظوععلسنتجاعالسنت  عظيل سخلسنبياعرلسنظتظعهزعرلهظه للب  ءلسنظ  ظعلسن ع اعع
الكتشهه فلاسالوههت   لاكهه ن لسنتههيلتظتوهه لسنقهها ملتوههملسل(،وههت ستعجي)سإلبههاس ،لاسنتجاعههالسإل

رلإاتوعه لفهل،إنهملح نهعلكع ا هعلجاعهامل الجزئعه  للسنظتاسص لنوف صلاب نت نيل ق لسنظ  ظهعلكوعه  ل
سنقاملسنظح كهعلن  تقه  لبظ  ظه ت ملإنهملسن ع اعهعلفهيللاإلاس ملسنظ  ظعلعيلوت ستعجيسنتاج لسإل

لسنهمسنه  لتوهيملليوهت ستعجنوتفاقلتوملظ  فو ت  لاهالسن افلسإلل  ل جاسءلسنواقلسنت  فوي
ل.تحقعق لسنظ  ظ خلسنظي ص م

بيه ال نعه لتهأتيلهه هلسنظح انهعلسنبحثعهعلنتوهوعجلسنىهاءلتوهملإشه  ملجه  لظه لتهملسإلإافهيل
 خلسن عه املتبه لا سوهعلسوهتج تععلفهيلعوهت ستعجإو  ظ ت لفيلتيزعهزلإالوت ستعجيسنتاج لسإل

فيلىاءل ن ،لَتشك لسنبحهثلل.اععلاسنظوتوزظ خلسنجبععلفيل ع ا اسنش كعلسني ظعلنص  تعلسة
لعلسآلتعع:وظرلسنظح ا لسن ئع

لسنظحا لسةا :لظ  جععلسنبحث.
لسنظحا لسنث  ي:لسإلج  لسنفك  لنوج  للسن    .

لسنظحا لسنث نث:لسنج  للسنيظوي.
لسنظحا لسن سب :لسالوت ت ج خلاسنتاصع خ.

 
 منهجية البحث -المحور األوف

 مشكلة البحث. وت  أ

تظ  لسنظه   لةاس سخلظ  ظ خلسإتب يللسنمسال ع ملسنح جعلسنظتزسعاملتب زلفيلسنو اسخل
تههرلاس ملفههيل هه لظهه لتتصههفلبهه لبعئههعلسالتظهه  لظههرلشههاملسنتيقعههالسن هه ت لإلوههت ستعجيلفههيلسإلس

حعهثلسزاعه الحهاملسنظ  فوهعلاتحها لسالوهاسقلاسنت عه لل،سنت عع لسنظتوه   لفهيلسنياسظه لسنبعئعهع
لاس سخلإعلن غب خلسنزب ئرل،لفأ  خلتا  لهظععلسالوتج ب سنتك اناجيلاتزسعال

بههاس لةوههت ستعجيلنههاا هلسنههاستملفههيلتيزعههزلسإلهظعههعلسظت ك هه لسنتاجهه لس تظهه  لةظ  ظهه خلس
اسنظب ا ملاسنتف الاس  لسنظ  ج ملاسقت  صلسنف صلنواصا لسنملسن ع اعهعلسنقه ا ملتوهملسنقعه مل

سنت  فوهيلب هافلسنتفهاقلتوهمللسنت  عظهيلاسالوهت ستعجيلفهيل ه لسجهاسءلسنوهاقبيظوععلسنتجاعال
لظ  فوع  ل.

لتععل:آلاستتظ اسلتوملظ لتملت ى لتتحاالظشكوعلسنبحثلظرل   لسث  ملسنتو ؤالخلس
                                                             

ظه   ل:لسنيظوع خلسنظوتظ ملسنتهيلتقهاملب ه لساس سخلسنظ  ظه خل)ب وهت اسملاسحهالظهرل وع لسإلوت ستعجيلسنظوتاسملنوبعئعسنتحل *
اسالبي الاسنظكا  خلسنبعئععلاتف ت ت  لاجبعيعلسني قهعلبع  ه ل(لنتجاع لف ملظجظاتعلسنياسظ لسنتحوع لسالوت ستعجيلنوبعئع

اسنتههيلتههاث لفههيلسنظظ  وهه خلسالاس عههعلاسالاسءلاسالتظهه  لب ههافلس جهه زلسفىهه لصههععلسنتف تهه لسنظتههاسزرلظي هه لالتجهه ءل
لسنظ  ظعلقا سخلظتجااملاظوتظ ملاتحقعقلسن ج حلسالوت ستعجيل.
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 خلإوهت ستعجعالظوهتق  للباصهف لظت عه س للوهت ستعجي تبه جلبهعرلسنتاجه لسإلإه لتاجالت قعل.ل1
ل؟سنظبحاثعلسنش كعنا للظيتظاس للسن ع املباصف  لظت ع س ل

 خلسن عه املإوهت ستعجعالظوهتق  للباصهف لظت عه س للوهت ستعجيثع لبهعرلسنتاجه لسإلأتهله لعاجها.ل2
ل؟سنظبحاثعلسنش كعنا للظيتظاس للباصف  لظت ع س ل

سن عه املنهها للخإوههت ستعجع توهمللوههت ستعجيبيهه السنتاجه لسإل ثع لأهه لعاجههالس هت فلفههيلته.ل3
لسنظبحاثع؟لسنش كع

 
 . أهمية البحثثانيا  

 :على المستوى النظري
سنظاىات خلسنحاعثهعلفهيلظجه  لإاس مل خلسن ع املظرلإوت ستعجعالوت ستعجيعيالسنتاج لسإل.ل1

توه ملفهيل جه  ل  ه  لظ جيهيلفهيلهه هلسنظاىهات خلسنتهيلقهاإاب نت نيلتقهاعملل،سةتظ  
ل.بح ثلسنظوتقبوععصع غعلسنتاج  خلسنفك ععلنأل

وهت ستعجيلإل لسنظه   لسجه إتتظث لسالهظعهعلكه ن لظهرلكا ه لعتي ظه لظه لظفه هعملحاعثهعلفهيل.ل2
رل ظهرلل  لوهت ستعجيلنوظ  ظهعل،س ج قهإلاس ملسن  لن لاا هلفيلتحقعقلسن ع اععلاسن ج حلسإلن

ا نه لنظاسكبهعلكه لظه لههالجاعهالل،سن بجلبعرلظت ع سخلسنبحثلعيالسى فعلتوظععلظتاسىيع
لفيلسابع خلسالاس ملسالوت ستعجععل.

لعملي:ال على المستوىللل
سنظبحاثههعلفههيلتشههكع لتاج  هه للاس ملسنشهه كعإللا سخلسنفك عههعسنقههوهه  ملفههيلتيزعههزلسإل .1

 سن ع اععل ت  إوت ستعجعب تج هلتو ع هلنتجاع لات فع للوت ستعجيسإل

سنشههه كعلسنظبحاثهههعلتوهههملت ههه ا لهههه هلسنظاىهههات خلب نبحهههثلاسنتحوعههه للإاس محهههثل .2
 سنبق ءلاسالوتظ س لاسن ظا.ل اسالوتف املظ   لنتيزبزلقا ست  لسالوت ستعجععلظرلسج

ل.سةااعععت  ا لسنبحثلقج ت لظ ظ لاحعاع لتوملسنظوتا لسناج يلسنظتظث لبقج  ل .3
 ثالثا. أهداف البحث

لسن  لل.1 لب التج ه لنتأجع لسالوسلسن   عع لسنتاج  خلسنفك عع لسج  لفيلبوا م ح ثلألبعو م
لوت ستعجععل.إلاس ععلاسإلابع خلسةا ات لس سنظوتقبوععلفيلىاءلظ ل

ل.سن ع امالوت ستعجيإلترلسنتاج لسللاس ملسنش كعلسنظبحاثعإلعاس يلاظلتقاعملإج  ل    .ل2
 خلسن ع املنا لسنش كعلإوت ستعجعفيللوت ستعجيث لنوتاج لسإلتحوع لت قعلسال تب جلاسةل.3

ل.سنظبحاثع
جع خلسن ع املفيلوت ستعإوت ستعجيلتوملإل.لظي فعلظا لسال ت فلفيلتأثع لسبي السنتاج لس4

ل.سنش كعلسنظبحاثع
 . فرضيات البحثرابعا  

لبيهه اهأظتظثوههعلبلوههت ستعجيسنتاجهه لسإلتاجههالت قههعلس تبهه جلظي اعههعلبههعرلل:الفرضةةية األولةةى
ل.سنش كعلسنظبحاثعفيل خلسن ع املإوت ستعجعا

 خلإوهت ستعجعفهيللبيه اهأظتظثوهعلبلوهت ستعجيوتاجه لسإلنعاجهالتهأثع لظي ها للالفرضية الثانيةة:

لسنش كعلسنظبحاثع.لسن ع املفيل
حصهه ئععلثع ست هه ل سخلسناالنههعلسإلأفههيلتلوههت ستعجيبيهه السنتاجهه لسإل تتبهه عرلل:ية الثالثةةةرضةةالف

ل خلسن ع ام.إوت ستعجعب
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 مجتمع البحث وعينته. خامسا  
لظعههاس   للزظ خلسنجبعههعلفههيل ع هها وااعههعلاسنظوههتتههملس تعهه  لسنشهه كعلسني ظههعلنصهه  تعلسة

لاس متىهه ءلظجوههسلسإل نبحههثلاتىههظرلظجتظهه لسلسنظك  عههع،لسنحههاااجهه سءلسنبحههثلباصههف  لإل
ازتهخللفه اس لل(34)اشظوخلتع هعلسنبحهثللقو ملاظو تاع ملفيلسنش كعلسنظبحاثع،ا ؤو ءلسة

تهملستتظه الاب نته نيلل،سوهتظ  سخلنيهاملصه حعت  ل(3)لاقالسوتبياخل،توع ملسوتظ  ملسالوتب  ع
ل.ص نحعلنوتحوع لل مسوتظ ل31

 منهج البحث وت انته. سادسا  

هههاسفلسنبحههثلستتظههالسنب حههثلتوههملسنظهه   لسناصههفيلسنتحوعوههيل ب ههافلسناصهها لإنههمل
لاعقامله سلسنظ   لتوملسنجظ لبعرلسنا سو خلسنظكتبععلاسنظعاس ععللال ج زلبحث ،

تملسالتتظ التوملسنظ   لسناصفيلفهيلت جعهعلسنج  هللسن  ه  لتظثه ل :الدراسة المكتبية

الجهه  لتوههملسنظ سجهه لفههيلجظهه لسنظهه املسنيوظعههعل سخلسنصههوعلبظاىهها لسنبحههثلظههرل هه  لس
لاسن و ئ لاسنظؤتظ سخلاسناا ع خلاسنتق  ع سني بععلاسالج بععل.اسنكتلل

سنظه   لسنتحوعوهيلظهرل ه  لس تبه  لظها لصهحعل تهملسالتتظه التوهم :الميدانيةة الدراسة
لث لبعرلظت ع سخلسنبحثلفيلسنش كعلسنظبحاثعل.ةف اضلسنبحثلسنظتيوقعلبقع سلسال تب جلاس

 حث . اداة البسابعا  

باصف  لسالاسملسن ئعوعلفيلجظه لسنبع  ه خلاسنظيواظه خلظهرلظ  ملسالوتب  علتتملستتظ السو
 سءلسنيع علفيلسنش كعلسنظبحاثعل،اقالصظملسنب حثلتوه لسالوهتظ  ملب الوهت  الآ   لسوتج  ل

 ملسنهبيضلظهرل ا لسال تصه صلنىهظ رل بح ثلسنيوظعهعلاسوتشهةج  عحلاسةئ لاس نملسن وإ

ازسرل نعكهه خلسن ظ وههيل  لسنهها ج خلنتحاعههالل سعههاسوههت املظقلفههيلسالاسم،لسنصههاقلسن  هه  

ج بههعلإل(لاهههيلتقههعسلا جهه خلسبشههامفههقلتسل،لالعهها،لاللستفههق،لظح ستفههقلسالوههتج بعل)ستفههقلبشههام،

ا لة،لسحتهها لسنظحهها لساتىههظ خلسالوههتب  علظحهها عرل.توههملسنتههاسنيل(1،2،3،4،1ازسرل)أبهه
،لاسحتها لسنظحها لتب  مل33سالوت ستعجي(لظرل   للسنظت ع لسنظوتق ل)سنتاج فق سخلنقع سل

ل.تب  مل21ظرل   للوت ستعجع خلسن ع ام(إسنث  يلفق سخلنقع سلسنظت ع لسنظيتظال)
 . ت انات التحليف اتحصائي ثامنا  

 ت ئ لسنا سوعلاسنتحققلظرلصهحعلسنف ىهع خلستتظهالسنب حهثلتوهملب افلسناصا لإنمل
ااسخلسالحصهه ئععلسنظتظثوههعليع  لبظجظاتههعلظههرلسالظوههتلSPSS V12سنب ظجعههعلسالحصهه ئععل

ل:تيآلب 
ا نههه لل،سنتكههه س سخلاسن وهههللسنظئاعهههعلاسنظتاوهههج خلسنحوههه بععلاسال ح سفههه خلسنظيع  عهههع .1

 ظت ع سخلسنا سوعل.الوت اسظ  لفيلاصفلاتش عصل

ظي ظههه لسال تبههه جلسناوهههعجلاس حهههاس لسنظتيهههاالب عهههعلتحاعهههالقهههاملسني قهههعلاجبعيت ههه لبهههعرلل .2
لسلسنتأثع لسنظي ا لنوظت ع لسنظوتق لفيلسنظت ع لسنظيتظال.سنظت ع سخلاقع 

 
 اإلطار الفكري للجانب النظري -المحور الثاني

 Strategic Orientation ستراتيجيالتوجه اإلمفهو  . أوت  

البههالظههرلسإلشهه  ملإنههمل رلحجههمللوههت ستعجيقبهه لسنانهها لفههيلتحاعههالظف ههاملسنتاجهه لسإل
نععلبف صه  لاظ  ج هه لسنتهيل ف زت ه ل ه ه ملسنيانظهعل نهزملاح كععلسنظت ع سخلسنبعئععلسنظتاس

اسالوت شهه البهه لفههيللوههت ستعجي اس  ل هظعههعلسنتفكعهه لسإلبههسإلاس سخلسنيوعهه لنظ  ظهه خلسةتظهه  ل
سنظ ظهعلسةوه سلنهإلاس ملسنيوعه لفهيللاعلاسنتهيلتيهوهت ستعجعتظوععلتحاعالاصع غعلسنتاج  خلسإل
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اسنظ ججهههه خللوههههملسالتج ههههه خلاسنظوهههه  سخشهههه ظوعلاظوههههتاسظعلن لعإوههههت ستعجعإجهههه  لإاس مل
سنظوههتقبوععلنظاسج ههعلسنتحههاع خلسنبعئعههعلبأشههك ن  لسنظتيههااملظههرل هه  لتحاعههالسنظكا هه خلسن ئعوههعل

ع(لاسنتههيلوههت ستعجعسإل،لسنظتظثوههعل)ب ن ؤعههعلاسن وهه نعلاسةهههاسفلاسنقههعملوههت ستعجينوتاجهه لسإل
لع ب يل رلتكارلاسىحعلسنظحتا لاسنظي نم.

لPorterبها ت للنوظ  ظهعلنه لجه ا لب   عهعلوهت ستعجيسنتاجه لسإللإرلباسععلاصفلفكه م
ظوهههتاع خللثهههع(لث 1891ال1891 خلسني ظهههع(لحعهههثلتههه ضلفهههيلتههه مل)وهههت ستعجعفهههيل)سإل

رلكه لاسحهالإ،لسنت كعهز(لاعلنألتظ  لسني ظع،لاهيل)قع املسنكوفع،لسنتظعهزوت ستعجعنوتاج  خلسإل
 Shirish, Thompson)لسنت  فوهععلسنظوهتاسظعنوتظعهزلاتحقعهقلسنظعهزمللظ  ه لتظثه لظها   ل و وهع  ل

and Partha, 2007, 138-139).ل
،لقه ظاسل)سنظهها ال شهع لإنهملظهه لت  انه لوههت ستعجيافهيلإجه  لتحاعههالظف هاملسنتاجه لسإل

(لظههرلتفوههع لنظي ههملسنتاجهه لبأ هه ل)سنتكعههفلافقهه  لنو هه افل السنحقهه ئقل السةاىهه  (ل2111
لنظف املسنتاج .لوت ستعجيرله سلسنظي ملعيب لترلسنبيالسإلإاب ن لف

،لفقههالوههت ستعجيعلفقههالت  انههخلظفهه هعملتاعههاملنوتاجهه لسإلوههت ستعجع ظهه ل ابعهه خلسإلاس ملسإل
 Colins and)(للCerto and Peter)ل قه لتهرل(121،ل2112اإا عهس،ل)ب هيلحظهاسرل شه  ل

Porras)ةتظهه  لبتحاعههالسن ؤعههعلسنظوههتقبوععلنظ  ظههعلسلسإلوههت ستعجيلعبهها ل اال لرلسنتاجهه ل نههملإل
Visionلثملفيلإج  له هلسن ؤع لتحاالسن و نعل،Missionافيلإج  لكه لظهرلسن ؤعهعلاسن وه نعلل

،لاسنظيبهه ملتههرلتي ظهه لظ  ظههعلسةتظهه  لظهه لك فههعلسةجهه سفلValuesعههتملتحاعههالقههعملسنظ  ظههعل
فعظه لعؤكهال)سن فه جي،لل.تشهتقلسنفي نعه خلاسةههاسفلسإلوهت ستعجععلسناس وععلاسن   جعهعلا  عه س ل

ع وهههملسنح كهههعلسنظوهههتقبوععلنتصهههظعملسنظ  ظهههعللوهههت ستعجي(لتوهههمل رلسنتاجههه لسإل91ل،2114
ا ص ئصهه  لاس وعهه  لظههرلج ههعلاآلنعههعلتف تو هه لظهه لتاسظهه لبعئت هه لسن  صههعلاسني ظههعلسنظ فهه ال

سن كهه بي،لظههرلج ههعلث  عههع.لاعشههع ل)لوههت ستعجياسنظشههت  لسنهه  لتشهه صلتبهه هلظ كزههه لسإل
هع املاحاملسنتفكع لفيلسنظ  ظعليوت ستعج(لإنمل رلسنتاج لسإل168ل،2114 الانهع  ل،لحعهثلععي 

،لاعوهه تالفههيلتحاعههالسةانعهه خلب ن وههبعلة شههجت  لنهه سلعيههالظ شههاس لنهه بجلجظعهه لسن جههجلفع هه 
لنت صعصلسنظاس ا.

هههاللوههت ستعجيرلسنتاجهه لسإلأ(لبههMcDowell, 2005, 20فههيلحههعرلتؤكههالاج ههعل  هه ل)
تي سضلابحهثلسن هاسه لظهرل ه  لسنتحوعه لب وهلمسن  لعي لوت ستعجيسناج لسآل  لنو ك ءلسإل

ل،2113اعشهع ل)ظع  ه ر،لل.ف صعل حالسإل ج زلسنفيه  لنألههاسفنوبعئعلنتافع لسنلوت ستعجيسإل
علب  جب ته خلفووهفععلوهت ستعجعههالسنوهبع لسنه  لعظكهرلسنقظهعلسإللوت ستعجيرلسنتاج لسإلأ(لب48

علإنهملسناسقه لوهت ستعجع لسإلاظ  ا لظي فيلا ؤععلث قبعلظرلت جظعلن وه نعلسنظ  ظهعلا ههاسف 
ل،لا ن لظرل   لسالوتج بعلنوبعئعلبيق لاتفكع لجظ تي.سنيظوي

 NEHA National Environmental Health) ظهه لجظيعههعلسنصههحعلسنبعئعههعلسني نظعههعل

Association)بأ ه لستتظه السنه   لسنف عهالنوتصها لسنظوهتقبويللوهت ستعجيفقالت فهخلسنتاجه لسإلل
لوهت ستعجيت  لب ت   هه ل جهاسخلج عئهعلظت جعه  لتظوعه خلسنت جهعجلسإلنوظ  ظعلاتحاعال اناع 

 ,Shermerhorn)ا كث لظ ا ع،لاعشهع للق لتيقعاس ل ،لاب التتظ التومل ظ   لت جعجععلسنتقوعا 

،لاف ظه  لسظهت  لسإلحوه سلسناسىهحلب نظوهتقب ههاللوهت ستعجيإنهمل رلسنتاجه لسإلل(262 ,1999
(لسنتاجههه ل31،ل2111ظهههرلج  بههه لعيههه ضل)سنههه سا ،لل.كبعههه س لنإلجههه سءسخلسن زظهههعلنو جههه ح

بأ  ل اسملنت وعقلج االسنظ  ظعلظرل   ل وهمل وه سلنتحقعهقلسالتصه  لسنظهؤث للوت ستعجيسإل
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فيلجظع لظوتاع خلسنظ  ظعلنتكاعرلاحاملسنتفكع لفع  لنه بجلجظعه ل جج ه ،لباصهف لظ شهاس ل
لواععلش تععلاجااه .نظاس اه ل حالتوبععلسحتع ج ت  لنتي عفلسنظ  ظعلببعئت  لات

هالظو  لظوتقبويلعتحهاالفهيللوت ستعجيرلسنتاج لسإلأ(لب6ل،2116اعؤكال)سنب اس  ،ل
سةههاسفلعلاسن وه نعلسناسىهحعلاتوهمل حهالعهؤظرلتحقعهقلوت ستعجع  لسنتف ت لبعرلسن ؤععلسإل

رلسنتاجه لأ(لبهBronn and Bronn 2002, 247)ل.لاعىهعفلسنب حثه رنقعظهيساعؤش لفي لسن  ه مل
 وععلا   جععلنوظ  ظعلفهيلنوظ  ظعلهالتظوععلظيقاملظكارلظرلتاسظ لكثع ملاسلت ستعجيوسإل

،لاسنظح االخلسإلاس ععلن ه ضلسنوهعج ملتوهملهه هلسنياسظه لعهؤا لإنهملإ ته  لسنياعهالآرلاسحا
عههاف لسةوهه سللوههت ستعجيرلسنتاجهه لسإلإال، جهه زلسنكثعهه لظههرلسنيظوعهه خلسإلاس عههعإلظهرلسن ظهه   ل

لعلسنظاج علنو صالسنبعئي.وت ستعجع خلسنا عفععلاسإلسنقا لناتملسنيظوع
(لإنههمل رلسنتاجهه لMintzberg, Quinn and Ghoshal, 1999, 761اعشههع لكهه لظههرل)

لنظ  ظهههع،لاههههال حوههه سلسعلنوظ  ظهههعههههالشهههك لظهههرل شهههك  لسنقههها لسن ئعوهههلوهههت ستعجيسإل
علاللت ستعجعوهاارله سلسنتاج لسن  لعجوهقلتوعه لسن ؤعهعلسإلاظرل،لبظ لعفت ضلتوع  ل رلتتاج 

 ,Hitt)،لفيلحعرلعي فلعوت ستعجعرلتظ  سل تظ ن  لب تج هلتحقعقل هاسف  لسإل عظكرلنوظ  ظعل

et al., 2000, 449-467)سنظا سءلاتف تو ملظ ل ه افلبأ  لعيكسل ؤععللوت ستعجيسنتاج لسإلل
 Nova Scotia Public Service (NSPSC)ظههرلقبهه للوههت ستعجي،لاععيهه فلسنتاجهه لسإلسنبعئهع

Commissionلبأ  لسنقا ملتوملاص ل ؤععلبيعاملسنظا لظ لظف هعملسنيظ لسنعاظي.ل
 ه لظهرلسنىه ا  لسن ه ا ل  ه  للوهت ستعجيافيلىاءلظ لتقاملظرلظف هعملنوتاج لسإل

،لاعفىه لاس ععلظي ص ملوهوعظعإتب يلظف هعملإنمللوت ستعجيظرلسنج عقعلسنتقوعاععلنوت جعجلسإل
(Mintzbergلتوههم)ظصههجوحلسنت جههعجلنإلشهه  ملإنههملسنيظوعههعلسنتههيلظههرلل(لظصههجوحل)سنب ستههع

(.لاه سلعتجوللستتظ الفووفعل21،ل2119)جعظس،ل اب خ،لعلوت ستعجع  ن  لعتملصع غعلسإل
(لعوههت ستعجعسإلل،،لسةهههاسفبظكا  تهه لسنحعاعههعل)سن ؤعههع،لسن وهه نع،لسنقههعملوههت ستعجيسنتاجهه لسإل

اسالنوتحه  لاسنتف ته لظه لسني  صه لكظ   لعتصفلب نظ ا علسني نععلاسناىاحلسةكب لاسالوتي
تجههه هللوهههت ستعجيسنبعئعههعلسنظي صههه ملظههه لىههه ا ملسالوهههتي سضلاسنظ سجيههعلن ههه سلسنتاجههه لسإل

 لفيلتجبعقه لسنتي ظ لظ لسنبعئعلبشك لظوتظ لنوتأكالظرلظا لف توععله سلسنظ   لاسنتقاملسنح ص
نح صههوعلتوههملسنظوههتا ل،لظهه لسة هه لب  هه لسالتتبهه  لسنظت عهه سخلسنبعئعههعلسنوفتهه ملسنظ ىههععل اال ل

لسني نظي.
ظاس  لظ توفعلفيلسنفووهف خلسنفك عهعلسنتهيلت جوهقلظ  ه لسإلاس ملسنيوعه للععظكرلتحاعالث ث

ل(9ل،2112سن  نبيلاإا عس،ل)ل:اسنبعئعلوت ستعجينتحوع لسني قعلبعرلسنتاج لسإل
اسفلنوظ  ظهعلظهرل وه نعلاقهعملا ؤعهعلا ههلوهت ستعجي:لعهتملتحاعهالسنتاجه لسإلسنظا  لسةا  .ل 

لسنبعئعع.لوت ستعجيثملسنقع ملب نتحوع لسإللعإوت ستعجع
لانوظاقهفلسنبعئهيلاعيهلوهت ستعجي:لع كزله سلسنظا  لتوملسنتقععملاسنتحوعه لسإلسنظا  لسنث  ي .لل

بجظعه للوهت ستعجيظهؤث س لفهيلتحاعهالسنتاجه لسإلباصهف لعلوهت ستعجعباسععلتظوع خلسإلاس ملسإل
 سف(.،لسةهاسن ؤعع،ل بي اهل)سن و نع،لسنقعم

،لاعه  ل رلتحاعهالجها لعهزسا لبهعرلسنظها وعرلسنوه بقعررله سلسنظا  لسنظتإ:لسنظا  لسنث نث .لخ
اتقعههعملاتحوعهه لسنبعئههعلعفتهه ضل رلع جوقهه لظههرل  هه ملشههظانععلتك ظوعههعللوههت ستعجيسنتاجهه لسإل

لحاهظ لظكظ  لنآل  . تأ  لب   لسالتتب  لجبعيععلسنتاس  لاسني قعلبع  ظ لبحعثلعكارل
نظ  ظ خلسةتظ  لههيللوت ستعجيامل رلسنقا لسناسفيعلاسنظؤث ملنوتاج لسإلظ لتقظا   ل
افهيلىههاءل نه لعتب ههمللعلنوبعئههعلسناس وعهعلاسنبعئههعلسن   جعهعلسنظحعجهعلب هه وهت ستعجعسنياسظه لسإل
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ليسنب حثلسنظا  لسنث نثلسن  لع جوقلظرل   ملشظانععلتك ظوععلنوي قعلبهعرلسنتاجه لسالوهت ستج
ل(.1)لاعظكرلتاىعحل ن لظرل   لسنشك ل، ظعاسنتحوع لسنبعئيلنوظ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 1شكف ال

 العالقة بين التوجه اإلستراتيجي والبيئة
لسنشك لظرلإتاسالسنب حثلب التتظ التومل ابع خلسإلاس ملسإلوت ستعجعع.المصدر: 

 

 ستراتيجيأبعاد التوجه اإل. ثانيا  

ظرلإتج ءلصا ملاسىحعلترل بيه الفيلإج  لسنتت ب لاسنت  وقلسنفك  لاسنظي فيلالبال
حعهههثله هه  لبيهههضلسنتبهه عرلسن وههبيلبهههعرلسنبهه حثعرلفهههيلتحوعهه لتهههااه للوههت ستعجيسنتاجهه لسإل

لع.وت ستعجعاظوظع ت  لةوب للتياالإنملس ت فلفيلسن ؤ لاسإلا س لنظاس  لسإلاس ملسإل
ظتكهه ظ  لةبيهه السنتاجهه لل(لإجهه  س لAsan, Soyer and Polat, 2002, 287اعقتهه حل)

لظههرلسن وهه نعلوههت ستعجيسإل ،لاعاىههحلههه سلسإلجهه  لسني قههعلسنظتأصههوعلبههعرلسنظكا هه خلسبتههاسء 
Missionل(لسنقهههها سخلسنجاه عههههععهههه خ ظ ل)نوكف سنتههههيلع ب ههههيل رلت بهههه لظههههرلسنظف ههههاملسنشههههل

Core Competencesسنح نعهههعلاسنظوهههتقبوععلنوظ  ظهههعلب تجههه هلسنتجبعقههه خلسنظتاسفقهههعلظههه ل)قهههعملل
Valuesلسنظ  ظهههعل السنههها ا)(لفهههيل  لظ ججههه خل Scenarioلظتاقيهههع)لافهههيلهههه سلسإلجههه  ل.

ظ توفههعلالوتشهه سفلسنظوههتقب لظههرل هه  للسئههقسنظقتهه حلعههتملسنتأكعههالتوههملإظك  عههعلسوههت اسملج 
(لنوظ  ظهعل سخلStrategic Vision)لعإوهت ستعجعتحفعهزلسنتفكعه لسإلبهاستيلحها لصهع غعل ؤعهعل

كعهه لسن ؤعها لك ههافلظتهه سبجلح نظهه لرلسنتفإال،كبهه لقهها ملتوههملف همل فىهه لنوظوههتقب  شهظانععل
لسنجاعا.لوت ستعجيرلسن و نعلتويللاا س لفيلصع غعلسنتاج لسإلإتص لسنظ  ظعلإنع لف

(لتوهمل رل ته ئ لCerto, Peter and Ottensmeyer, 1999, 55افهيلهه سلسنظوه  لع كهزل)
ئعوهعلبإبيه اهلسن لوهت ستعجيسنتحوع لسنبعئيلسنظكثفلههيل جهامل و وهععلفهيلصهع غعلسنتاجه لسإل

إنهمل رلصهع غعلل(Certo, et al., 1999, 67)عشهع لالسنظتظثوهعل)ب ن وه نعلاسن ؤعهعلاسةههاسف(.
لتعع:تتملظرل   لسن جاسخلسآللوت ستعجيبي السنتاج لسإل 
ل.تأظ ل ت ئ لسنتحوع لسنبعئي.ل1
ل.تشكع لات ظععل ؤععلا و نعلظ ئظع.ل2
ل.اى ل هاسفلت  عظععلظ ئظع.ل3
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لوهت ستعجي(لإنهمل رلسةبيه السن ئعوهعلنوتاجه لسإلBoseman, Phatak, 1989, 50اعشهع ل)
.لفهيلحهعرلعشهع ل)سنشهيعبي،لعوهت ستعجعنوظ  ظعلهيلفووهفت  لا وه نت  لاوع وهت  لا ههاسف  لسإل

علتوهملوهت ستعجع(لإنمل رلغ نبععلسنظ  ظ خلسن  جحعلتيتظالفيلتحاعالتاج  ت ه لسإل99ل،2114
خلإنملسنظ تظعرلبأ شهجعلتوه لسنظ  ظه خ،لاسنباسعهعلظجظاتعلظرلسةااسخلإلعص  لتو لسنتاج  
،ل2113ىه لسةههاسف،لفهيلحهعرلعه ك ل)ظع  ه ر،لهالتشكع لسن ؤعهعلثهملسشهتق قلسن وه نعلاا

مل،لسةههاسف،لسنقهعههيل)سن ؤعهع،لسن وه نعلوهت ستعجي(لإنمل رلسني  ص لسةو وععلنوتاجه لسإل48
علوههت ستعجع وهه نعلاسةهههاسفلسإل(لإرلسن ؤعههعلاسن4،ل2111سإلاس عههع(،لبع ظهه لتهه  ل) بههال ار،ل

افيلىهاءلظه لتهملت ىه ل ته هل ت ه ا لبإعجه زلظفه هعمل.لوت ستعجيهيلظتىظ  خلسنتاج لسإل
ل.وت ستعجيبي السن ئعوعلنوتاج لسإلسة
 Strategic Visionة ستراتيجي. الرؤية اإل1

،لعلسنظ  ظههعوههت ستعجع،لاهههيلفههيلظاقهه لسنقها لسنظح كههعلإلؤعههعلهههيلقوههللسنقعه امسن لاتيه
سنظهاع لسنفيهه  لتقه لتوعهه لظ ظههعلصهع غعل ؤعههعلقه ا ملتوههملسنتحهه  لسنفيه  لنج قهه خلسنظ  ظههعلا
(James and Jack, 2005, 1.)ل

،لفقههههال شهههه  لعوههههت ستعجعنقههههالا اخلتيهههه  عفلظتيههههااملنوبهههه حثعرلت  انههههخلسن ؤعههههعلسإل
(Thompson, Arthur and Strickland, 1995, 41-42لإنهمل رلسن ؤعهعلسإل)علتيكهسلوهت ستعجع

إشهه سق خلحهها ل،لاتزااههه لب  هه ملشهه ظوعلتههرل)إنههمل عههرل هه هل(لاتيجههيلحهه خلسنظ  ظههعجظا
،لاقهالحهاالوهتعل بيه ال جه لسنانها لفعه ن ه لظهرلل  لإوهت ستعجع،لات وهملظوه  س لتجوي خلسنظ  ظهع

ل.(2)لتظث لسنظف تعحلسةو وععلنو ؤععلظاىحعلفيلسنشك 
ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2الشكف 
 ظمات األعمافأبعاد الرؤية اإلستراتيجية لمن

Source: Thompson, JR., Arthur A. and Strickland III A.J, (1985), "Strategic Management: 

Concepts and Cases, McGraw-Hill, Boston. 
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رلسن ؤعههعل توههمل(لHussey, 1993, 185(لا)Lynch, 2006, 351اعتفههقلكهه لظههرل)
بعئت هه لبيههالظههرل  ملظوههتقبوععلنظهها لعلهههيلتحههالعاسجهه لإاس ملسنظ  ظههعلن وههملصههاوههت ستعجعسإل

يهضل(لتوهملبMintzberg, et al., 1999, 377.لاظهرلج  به لع كهزل)سنح نععلاظ كزه لسنت  فوي
بع(.لاظههرلاج ههعل  هه ل،لسنصهه  صهه ئصلسن ؤعههعلظثهه ل)سالحت سفعههع،لسناىههاح،لسالوههتظ س عع

 ,.Ehmke, et al)(لاVandermerve, 1995, 79(لا)Raynor, 1998, 368ظشهت كعلنكه لظهرل)

 ,Kotter):لظ لت غهلل رلتكهارلتوعه لسنظ  ظهعلفهيلسنظوهتقب لاعشهع لإرلسن ؤععلهيفل(2005,6

:ل)سن ع نعهههعلتعهههعسآلإنهههمل رلسن ؤعهههعلسنفي نهههعلع ب هههيل رلتتهههاسف لفع ههه لسن صههه ئصلل(72 ,1996
Imaginableسنج  بعههعل،لDesirableسنت كعههزل،لFocusedسنظ ا ههعل،لFlexibleسنق بوعههعلنإل جهه زل،ل

Feasibleسإلت ظععل،لCommunicable.)ل
علههيلجهاه لسنيظوعهعلوهت ستعجع ت هل ه  ل رلسن ؤعهعلسإللارافيلىاءلظ لت  ا لسنب حث

،لاهههيلبظث بههعلسنحزظههعلععلسنتههيلتوههتظال  شههجت  لاتاج  ت هه لظههرلفووههفعلسنظ  ظههوههت ستعجعسإل
 ه لسنىائععلسنتيلتوتش فلظرل  ن  لسنصا ملسنظوتقبوععلسنجظاحهعلسنتهيلت غهللسناصها لإنع

لفيلإج  لسنبعئعلسنت  فوعع.
 Strategic Missionة ستراتيجي. الرسالة اإل2

إرلسن و نعلهيل و سلجاه  لظ هملال جه قلسنظ  ظهعلا وه سلظ هملناجااهه لاتحاعهال
ت تبجلب ها لاحجهملا ههاسفلل،لاهيعوت ستعجعهاعت  لاهيل قجعلسنباسععلفيلتشكع لسن ؤععلسإل

اسظه لتاعهاملسنظ  ظعلت تكزلتومل   ملتحوعوعهعلت ظهعلنيرلسنصا ملسةانععلن و نعلإل.سنظ  ظع
ظثهه ل وههاسقلسنظوههت وكعر،ل اتعههعلسنظ تجهه خ،لج  سفعههعلسنصهه  تع،لظظعههزسخلسنظ  ظههع،ل اتعههعل

سإلاس ملاوع وهههت  للخ إوهههت ستعجع،لاقهههالتكهههارل كثههه لشهههظاال لفهههيلسنت كعهههزلتوهههملسن هههاظ خ
ظجوهههاللتحقعقع ههه ل)ع وهههعر،لعلسنوهههت ستعجعاسنتك اناجعههه لسنظوهههت اظعلاسنظت حهههعلاسةههههاسفلسإل

إنههمل رلل(Lynch,2006,425اعشههع ل)ل.(Ricky and Michael, 1998, 386(ل)41،ل1889
سن وهه نعلتحههاالسالتج ههه خلسني ظههعلسنتههيلتوههملسنظ  ظههعلإتب ت هه لاتو ههصلبإعجهه زلقههعملسنظ  ظههعل

(لسن وه نعلبأ  ه لإته رلشه ظ لGareth and Jnnifer, 2003, 678)لاعيه فل.ا وهب للاجااهه 
لىعحلغ ضلسنظ  ظعلاسن  لعي فلبظ تج خلسنظ  ظعلازب ئ   لاعظعزه لترلظ  فوع  .نتا

رلسن وهه نعلتظثهه لسإلجهه  لسنهه ئعسلسنظظعههزلإ(لفهه21،ل1889اظههرلاجهه ل  هه ل)سنظ  بههي،ل
،لظرلحعثلظجه  ل شه ج  لاظ تج ت ه لازب ئ  ه لا وهاسق  ،لنوظ  ظعلاارلغع ه لظرلسنظ  ظ خ

،لفههيلحههعرلظههعلاهاعت هه لاتظوع ت هه لاظظ  وهه ت    اع ههافلبعهه رلسنوههبللسنجههاه  لناجههاالسنظ
رلسن و نعلتظث لسةو سلسةكثه ل هظعهعلنوهبللاجهاالأ(لبCollin and Porras, 1996, 74عؤكال)

لا ج حلسنظ  ظع.
اثعقعلظيو هعلتيكهسلهاعهعلسنظ  ظهعل)اهك سللعتىحلظرلسنتي  عفل ت هل رلسن و نعلهيل

ت هه لسنتب انعههعلب نظكا هه خلسة هه  لنوتاجهه لااالالل اوههبللاجااههه لاتيههززلس تب ج هه لاتف تو هه
سنظتظثوهههعلب ن ؤعهههعلاسنقهههعملاسةههههاسفلنتهههاتملتظوعههه خلسةاسءلاتحقعهههقلسن جههه حللوهههت ستعجيسإل
ل.(نوظ  ظعلوت ستعجيسإل
 Strategic Objectivesة ستراتيجي. األهداف اإل3

علبصا ملصهحعحعلااقعقهعلاظت سبجهعلعوه تالفهيلوت ستعجعرلتظوععلاى لسةهاسفلسإلإ
علنظ  ظه خلسةتظه  لإنهملوهت ستعجععلاسنقهعملسنت  عظعهعلاسن ؤعهعلسإلوهت ستعجعحاع لسن و نعلسإلت

،لاتبه لظهاع خلزظ عهعلظ توفهعظوتاع خل اسءلتحه ا لظ  ظهعلسةتظه  لتحقعق ه لبشهك لظته سبجل
رل وهه نت  لاقعظ هه لتبقههملظجهه الإفههل،اإ سلنههملتوههتج لسنظ  ظههعلتحقعههقلههه هلسن  عهه خلاسةهههاسف
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افهيلهه سلل.(221،ل2112اإا عهس،لن  نبيلسسنظىظارلسنحقعقيلنوظ  ظعل)لشي  سخل  نععلظر
(لسةههاسفلبأ  ه لسنظ سظهيلسنظجوابهعلنت جظهعلفووهفعلWright, et al., 1996, 60سنوع قلعي فل)

لا و نعلاغ ععلسنظ  ظعلإنملظج الخلاجاس للظحااملعظكرلقع و  .
نشهيءلسنظجوهاللس جه زه،لبأ ه لتحاعهالس(لسن هافلMintzberg, et al., 1999, 5اعيه فل)

،لات ههالظهه لتكههارلكع ا ههعلسةشههع ءلسنظجوههاللس ج زههه لكبعهه ملافع هه لعههتملسنحصهها لتوههمل ت ئجهه 
ع،لاعيهه فلوههت ستعجعاحعاعهعلاظههؤث ملتوههملسنتاجهه لسنيهه ملنوظ  ظههعلعجوههقلتوع هه لب ةهههاسفلسإل

لتظثه لظوهتاع خل اسء(لسةهاسفلبأ   لظجظاتعلغ عه خلبيعهاملسنظها ل846،ل2114)سن ف جي،ل
،لاتكارلظ ئظعلنقا سخلسنظا سءلاظيه  ف ملاظ ه  ست ملاظه لع ب هيل رلتتهاف لظجواللتحقعق  

،لف هيلت جظهعلنجظاحهه خلاتاقيه خلظجظاته خلقهها لظهرلظهاس الاسوهتياساسخلتههرلظ  ظه ت م
(لإنههمل رل16-11،ل2111اعشههع ل)سنحوههع ي،لل.ن هه سنظوهه هظعرلفههيلسنظ  ظههعلاسوههتج بعلجعههامل

رلتكهارلسةههاسفلق بوهعل ،لانظ غابعلاسنتيلتاج لسنج اال حاه سلسةهاسفلتظث لسن   ععلسني ظع
سنزظ عهعلبحوهللسنظهامل،لاعظكهرلتصه عف  لاعهالاسنبوه جعلاسناىهاحلفهيلصهع غت  نوقع سلاسنتح

لرلسن افلاصفلنح نعلظوتقبوععلت املسنظ  ظعلبواغ  .إ.لاب ن لف،لقصع م(ظتاوجع،ل)جاعوع
ظق صهالظحهاامل]لعلههيوهت ستعجعفلسإلافيلىاءلت ضلسنب حثعرل ت هل   ل رلسةهاس

اظت سبجههعلتىههي  لإاس ملسنظ  ظههعلاتوههيملنواصهها لإنع هه لبظههاع خلزظ عههعلظ توفههعلظههرل هه  ل
ب ن عكههه لسنت  عظهههيلاسنثق فهههعلسنت  عظعهههعل)لعلسنظتظثوهههعوهههت ستعجعسالوهههتثظ  لسةظثههه لنوياسظههه لسإل

قههعلسنتف توعههعلبههعرلعظكههرلتاىههعحلجبعيههعلسني ال([سنظت حههعلنتحقعههقلسن تهه ئ لسنظ غابههعلاسنظههاس ا
اس يك وهه ت  لفههيلتشههكع لظيهه نملسنج عههقلنوظ  ظههعلفههيلإجهه  لههه سللوههت ستعجي بيهه السنتاجهه لسإل

ل.(3)لظرلسنشك ل ن لحعثلعتىحل،سنتاج 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 3الشكف 
 العالقة بين أبعاد التوجه اإلستراتيجي

 

Source: www.sterens.ed/provost/fileod min provost/PDF/faculty Handbook-section re-

vised-24 jul 2008 PDF–mission and Key Objectives. 

 
 Valuesال ي   .4

للوهههههت ستعجيتظثههههه لسنقهههههعملحقعقهههههعلجاه عهههههعلاظهههههرلسنظكا ههههه خلسن ئعوهههههعلنوتاجههههه لسإل
،لاتظهههه  سلاا س لاسنيهههه ظوعرلرعوههههت ستعجع ملنوظهههها سءلسإل سخل هظعههههعلكبعههههلا،لاتيههههنوظ  ظههههع
لنظا سءلظ  ظ خلسةتظ  .لوت ستعجيظ ظ  لفيلتاجع لاتشكع لسنووا لسإلل  لإوت ستعجع

(لسنقهعملبأ  ه لظجظاتهعلظهرلسنظبه االسنث بتهعلCollins and Porrac, 1996, 65اعيه فل)
(ل112،ل2111نق عهاتي،لزظرلظيهعرلتحهاالظه لههالظ هملنوظ  ظهع.لاعشهع ل)سظ تبجعلبسناغع ل

اعيظوهارلتوههملسالنتههزسملبظىهه ظع   لل،إنهملسنقههعملبأ  هه لسنظيتقههاسخلسنتهيلعيتقههال صههح ب  لبقعظت هه 
(لLogan,2004,2.لفهيلحهعرلعؤكهال) لسةفه سالبظه لههالظقبها ل الظ فهاضاب نت نيلت شالوهوا

عهه لتبهه لتوههمل رلسنقههعملتيكههسلجههاه لظيتقههاسخلسنظ  ظههعلسنث بتههعلاسنيظعقههعلسنجهه ا لسنتههيلاللتت 
،لاهيلتيعشلظ لسنظ  ظهعلاته يكسلج لفيلكعفععلصع غعل و نعلسنظ  ظعاهيلسنتيلتال،سنزظر

لي:أت(لسنقعملبظ لع141-138،ل2112إا عس،لاحظاسرلب يل.لاعو صل)  فيلك ل ش ج ت

http://www.sterens.ed/provost/fileod
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،لااسخلظؤشهه ملفهيلسنثق فههعلسنت  عظعههعتيظه لكههأ،ليهه عع لنتاجعهه لتظوعهعلست هه  لسنقهه س تيظه لكظل-
تاجعه ل،لتيب لترلسنظيتقهاسخلسةو وهععلحها ل فىه لسنظظ  وه خل، ظوعرتيظ لفيلتحفعزلسني

 ع.وت ستعجعسنق املفيلتافع لظوتوزظ خلتحقعقلسن ؤععلسإل

رل (لتوههمل11،ل2111ظصههجفم،لوههعال(ل)181،ل2114سن كهه بي،لاقههالستفههقلكهه لظههرل)
لتاج  خلسنقعملسآلتععلتظث لظحااسخلنتاج  خلسةف سال   لتظوععلست   لسنق س :

لسنتفكع لسنيق  ي[.،لسنظي فع،ل(ل]سنحقعقع )سالعااناجعلسن     .1
 سالقتص ا ل) وقلسنث ام(. .2

 سنوع ويل)سنووجع(. .3

 عج بععلاسنتأثع لاغع للسنص س (.إلسالجتظ تيل)سني ق خلس .4

 ،لسنشك (.سنف يل)سنياسظ لسنف عع،لسنت  غم،لسنتأنعف .1

 سناع يل)سناحاملفيلسنكار(. .6

  احلسنف عق(.،لسإلعث  ،لسناالء،لسالحت سم،لسنوواكيل)سنصاق .2

 سن زسهعلسإلاس ععل)سةظ  ع،لسنتيفف(. .9

 (.)ثق فعلسإلباس ،لسالهتظ ملب نجاام،ل ظجلسنقع ام،لسنتفاعضلقعملت  عظعع .8

فهيلاىه لل رلسنقهعملتهؤا لاا س لظ ظه  لسنهمل(لHugh and Mahen, 2000, 257اعشهع ل)
ل،جع هه لب نظيتقهاسخلاسةته سفأعلسني نعهعلسنت  هعملاسنت وهعقلظهرل ه  لتوهت ستعجعسةهاسفلسإل

لاظرلثملسنتأثع لتوملووا لسةف سالنتحقعقلتو لسةهاسف.
ظيهه عع لنوىههبجلسنهه ستيل) تهه هل هه  ل رلسنقههعملهههيللارافههيلىههاءلظهه لت ىهه لسنبهه حث

سنظيتظاملتوملسنظيتقاسخلاسة  قع خلاسةته سفلسنتهيلتوت شهالب ه لسنظ  ظهعلنوقعه ملبأ شهجت  ل
،لسةههههاسف،لسن وههه نع،لبظكا  تههه لسن ئعوهههعل)سن ؤعهههعلوهههت ستعجيإلسنتاجههه لسلتشهههكع ظهههرللسبتهههاسء ل
ل.(تعجع ت لنوظ  ظعسوت إتشكع لاتيزعزلسنتاج لسن ع ا لا(لااا ه ل نتأثع  لفيلعوت ستعجعسإل
 ةستراتيجياإل. 5

،لحعههثلجهه ءخلعلفههيلسنظجهه  لسنيوههك  وههت ستعجع  هه خلباسعههعلسوههت اسظ خلكوظههعلسإل
(لAgein)ل،لاسنجهزءلسنثه  ي(لاسنتهيلتي هيلسنجهعشStratos)علظهرلسنكوظهعلسإلغ عقعهعلوت ستعجعسإل

ظههرل الظههرلسنقعهه امل التي ههيلسنق ئههالسنظ ت ههللالStrategosاظي  ههه لسنقعهه املفأصههبحخلسنكوظههعل
(لاعيه فلقه ظاسلسنظها ال24ل،2111ل،)سنهاا  ل(31ل،2112ل،إا عهسسنج ه س ل)سن ه نبيلا

ل،)سنظهها ال ملسنيظوعه خلسنح بعهعاسإاىه لسن جههجلاسنحه لل اللرعلبأ  ه لتوهمل الفههوهت ستعجعسإل
ل(.816ل،2111

علظههرلسنظجهه  لسنيوههك  لإنههملسنظجهه  لوههت ستعجعافههيلظ سحهه لالحقههعلس تقهه لظف ههاملسإل
بأ  هه ل جههجلنو  هه لاسنتي ظهه لظهه لظوههتقب لل(Newman)حعههثلت ف هه للسإلاس  لاسالقتصهه ا ،
جظاتهعل  ه لظأبلAnsoff(.لاقهالت ف ه ل128ل،2112ل، عهاللاتوهاسر)لسنظ  ظعلسنبيعهالسنظها 

اظهرلثهملتحقعهقلسنتاسفهقلفعظه لبع  ه لل،سن   جعهعلعظرلسنق س سخلسنتيلت تملبي قعلسنظ  ظعلب نبعئه
(Ansoff, 1995, 10ل) ا ك لل ظDruckerبأ   لتظوععلظوتظ ملنت  عملات فعه لظقه س سخلفع  لل

لنهاا  ،)سلاتافع لسنظيواظ خلات  عملسنظاس الاسنج االسنكفعوعلنت  عملسنق س سخلاتقععملسن ته ئ 
ل(.26ل،2111

علهيلتص فلعقاملب لسنظاع لنتحقعهقلوت ستعجعرلسإلإفل ظ لظرلاج عل   ل)ه لاجا ز(
ل(Porter)لفههيلحههعرلتهه فل(.28ل،2119لاإظههاسال كثهه لظههرل هههاسفلسنظ  ظههعل)ههه لاجهها ز،

علبأ   لتظوععلتكاعرلاى لظتظعزلاظ ف النوظ  ظع،ل  لقعظهعلنيظ ئ ه لظهرل ه  لوت ستعجعسإل
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اعهههه  لل(.Porter,1998,62)لعل  شههههجعلظ توفههههعلتظهههه لعؤاعهههه لسنظ  فوههههارتصههههظعملظجظاتهههه
(Thompson, et al., 2001, 31)بأ  هه لظجظاتههعلظههرلسةحههاسثلاسنج سئههقلسنتههيلتوههت اظ  لل

علههيلتظوعهعلوهت ستعجعرلسإلإ ظ لظرلاجه ل  ه لسنحوهع يلفهل،اس ملنتحقعقلسةهاسفلسنظ  ظععسإل
نو  افلسنبعئععلسنتيلتيظ لفيلإج  ه لسنظ  ظهعلتحاعالسةهاسفلاسن ججلاسنوع و خلسنظ  وبعل

ل.(11ل،2111ل)سنحوع ي،
)تظوعهههعل ئعوهههعلاجاه عهههعلتتىهههظرللعلههههيوهههت ستعجعرلسإلأظظههه لتقهههاملعههه  لسنب حهههثلبههه

ظجظاتعلظرلسة شجعلسنتيلت جزه لإاس ملسنظ  ظعلاسنتيلت صللفهيلستجه هلإعجه السنتاسفهقلبهعرل
  جععلن  ضلتحقعقلسةهاسفلسنظ  ظعهعلسنتكتعكعهعلعلنوبعئتعرلسناس وععلاسن وت ستعجعسنياسظ لسإل

لع(.وت ستعجعاسإل
 Entrepreneurship Strategies ات الريادةإستراتيجي. ثانيا  

 . الريادة1

نقالك  خلسن ع املت تبجلب نظع ل حالسنظ  ج ملاسنج االظرلج  هللسنفه السن عه ا لسنه  ل
ا عجع ل صههبحخلسنيظوعهه خلجهه لسن جهه حلفههيل  ل شهه جلظههرل  شههجعلسنظ  ظههع،لاتهه ع هه ظ لظههرل

توهملل:ت  ،لظرله ه لعظكهرلتي عهفلسن عه امسن ع اععلت   لفيلسنظ  ظ خلبجظع ل حج ظ  لا  اس
    ل في  لتظع ل حهالتشهكع لسنظ  ظه خلسنجاعهاملاسنتجاعهالاسإلبهاس لاس ه لا ه   لسنظ  ظه خل

ل(.Sherma and Chrisman, 1999, 17سنق ئظعل)
:لههيلتظوعهعلإ شه ءلشهيءل رلسن عه ام(لHisrich and Peters, 2002, 10)اعؤكهالكه لظهرل

،لظهه لتحظهه لسنظ هه ج لسنظ نعههعل  لت صههعصلسنج ههالاسناقههخلسن زظههعرقعظههعلظههرل ههل جاعههال 
 ل،لاسنحصهها لتوههملسنظك فههقخلسن قاعههعلاسن ىههالجتظ تعههعلسنظصهه حبعلنتوهه لسنيظوعههعاسن فوههععلاس

رلسن عه ام:لهههيلأبهل(Land and Stormاعىههعفلكه لظهرل)،لاسالوهتق نععلسنش صهععلنقه ءل نه 
تظوععلسكتش فلإظك  ع خلسنقع ملب ةتظه  لسنجاعهاملات  هعملسنظهاس السنىه ا ععلاسوهت   لتوه ل

 رلسنهمل(لLynch،لاعشهع ل)(Mjornvik and Sanfridsson, 2008, 14)سإلظك  عه خلفهيلسنوهاقل
:لهههيلج عقههعلنوتفكعهه لاسنتحوعهه لاسنيظهه لسنهه  لع كههزلتوههملتحاعههالاسوههت   لفهه صلسن عهه ام

لتظههه  لظهههرلاج هههعل  ههه لت ظهههعلاشههه ظوعلتح ك ههه لقعههه اسخلسةفههه سال السنظجههه ظع لسنصههه ع مسة
(Lynch, 2006, 742)(لإنهمل رل169،ل2112سنيه ظ  لاسن ه نبي،ل،لفهيلحهعرل شه  لكه لظهرل)

اتحظهه ل:لهههيل صهه ئصلاوههواكع خلتتيوههقلب البتههاسءلبيظهه لاسنت جههعجلنهه لات  عظهه لسن عهه ام
(لإنههملسنياسظهه لسنتههيلتههؤث لتوههملسنفيهه ل الGradner،لا شهه  ل)ظ هه ج هلاسإلبههاس لفههيلإاس تهه 

 صه ئصلسن عه ا لسنظ شههملنوظ  ظهع،ل ها لسنظ  ظه خلسن  شهئع،لبعئههعلسنيظوعهعلسن ع اعهعلاههي:ل)
ل.(Pachulia and Henderson, 2009, 5)سنظ  ظع،لآنععلإ ش ءلسنظ  ظع(ل

لتيلنظ هععلسن ع ام:آلفيلىاءلسنظف هعمل ت هلعظكرلتأشع لس
قعظهعلش صهععلاسجتظ تعهع،لاههيلسنقها ملتوهملل قا ملتوملإ ش ءلشيءلجاعهال هيلسنل:الريادة

تحظ لسنظ  ج لسنظا اوعلإزسءلتحقعقلسن ى لسنش صهيلاسالوهتق نععلب تجه هلتحقعهقل
سنظ فيعلسالجتظ تعهع،لاسنقها ملتوهملسنظبه ا ملبت فعه لتظه لجاعهالاسنب ستهعلفهيلسال تبه هل

لنوف صلاسكتش فلظص ا لسنظاس ا.
 دي. الريا2

اارلسنفه صلن وهقلسنقعظهع،لانتحوهعرلباصهف مل انئه لسنه عرلعحهالعركرلتحاعالسن ع اععظ
سنكفهه ءملسالقتصهه اععلاسنتههيلعهه جملت  هه لاتوههمل حههالحتظههيلت ععهه س لسقتصهه اع  لاسجتظ تعهه  ،ل نهه ل
سنت عع لسنه  لعتىهظرلابشهك لجهاه  لت قهعلتهأثع لظتب انهعلبهعرلسن عه اععرلاسنظجتظه ،لحعهثل
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عظهعلبأشهك  لظ توفهعلظثه :لسن ىه لسنهاس ويلاسنظه نيلاسالوهتق  لا ظهالب إلظك رلإا س لتوه لسنق
ل  ل(لإنملسن عه ا :لبأ ه لشه صلعظعهزلاع قه لف صهBaron،لا ش  ل)(Luke, 2005, 20)سةتظ  ل

ل(.Baron, 2008, 328)لجاعاملنألتظ  لظرل   لتأوعسلظش  ع لجاعام
 احلسنظبهه ا مللفهيلىهاءل نهه ،لعظكهرلتي عههفلسن عه ا :لبأ ه لسنشهه صلسنه  لعأ هه لظهر

ا لعيههززلسنفيهه لسن عهه ا لبههاس لاسنتفهه الاسالوههتق نععلكوههوا ل عهه اسنظبهه ا ملاسنظ هه ج م،لاسإل
تافع لاتحاعالاسوت   لسنف صلنتاتعملسنظ كزلسنت  فويلنوظ  ظعلبعرلسنظ  ظه خلاع افلإنمل

لسن ع اععلسنق ئظعلاسن  شئعلا ن لنتحقعقلسنظعزملسنت  فوععلسنظوتاسظع.
 لريادية. المنظمة ا3

اسنتهيلل(لهيلسنتيلتقاملبيظوععلسنتجاعالسنت  عظيZahraإرلسنظ  ظعلسن ع اععلكظ لت ف  ل)
،ل(Roux and Couppey, 2007, 60)(لسإلوت ستعجيرلهظ ل)سإلباس ،لاسنتجاعالسرلظتظعزسن  لبيا

ل:لبأ   لتو لسنظ  ظعلسنتيلتظتو لسنقا ملتوهملسالكتشه فلاسالوهت   اتاصفلسنظ  ظعلسن ع اعع
 ,Lassen)إنهملح نهعلكع ا هعلجاعهاملل الجزئعه  للاب نته نيل قه لسنظ  ظهعلكوعه  لل،سنظتاسص لنوف ص

(ل  بيهعل ظه   لنوظ  ظهعلسن ع اعهعلكظه لWolcott and Lippitz.لاعقته حلكه لظهرل)(109 ,2007
ل(لاسن ظ   لهي:4)هالظاىحلفيلسنشك ل

ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4شكف ال
 النماذج األربعة للمنظمة الريادية

Source: Wolcott R. C. and  Lippitz M. J., (2007), The Four Models of  Corporate Entrepre-

neurship, MIT Sloan Management Review, 49, Vol. 49, No. 1: 75-82. 

ل
ل.(Opportunist Model).ل  ظا  لظوت  لسنف صل1
ل.(Enabler Model) ظا  لسنظظكرل ل.2
ل.(Advocate Model)ل ظا  لسنظاسف  ل.3
ل.(Producer Model)ل ظا  للسنظ ت .ل 4
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 . التوجه الريادي4
عيهههالسنتاجههه لسن عههه ا لبشهههك لتههه مل ههه ه ملوهههواكععلنههها لجظعههه لسنظ  ظههه خلسنصههه ع مل
اسنظتاوجعلب تج هلسالوتظ س ععلسنتيلتظتالظ لبعرلا جعلسنظح ف هعلسني نعهعلإنهملسن عه املسني نعهع.ل

سن ع اععل سخلظ  ج م،لإباستعع،لاظبه ا م،لاتوهملتكهسللاتيالسنظ  ظ خلسنص ع ملاسنظتاوجع
قه لإباستعهع،لاتتب هملتاوجعلسنظح ف علتتج للسنظ ه ج ،لا رلسنظ  ظ خلسنص ع ملاسنظإ ن ،لف

لا،لاعيههه(Covin, 1991 , 439-462)لباوههت س لعقهههاملتوهههملظزعهههالظههرلسال ت ههه  لاسنظشههه هام
(Lumpkin and Dess, 1996, 135-172ل)ععلسنظ  ظه خلسنتهيلت عهال رلسنتاجه لسن عه ا ل  صه

لاعؤكهههالتكهههارلإباستعهههعلاظبههه ا مل حهههالفههه صلسنوهههاق،لات غهههللب نظعههه ل حهههالسنظ ههه ج م.
(Stevenson and Jarillo, 1990, 17-27ل،)تظوع خ،لج سئق،ل وه نعل،للهالسنتاج لسن ع ا رلإ

إنهملاسنتيلتقااللعارظظ  و خلت  عظعع،لفى لترل ش ج خلست   لسنق س لسنتيلعقاملب  لسن ع ا
سنتاجه لسن عه ا لإلاس ملسنظ  ظهعلرل)إفهيلىهاءل نه لعه  لسنب حهثلا ا لجاعالفيلسةوهاسق.ل

ل.(سنقاملسنظح كعلن  تق  لبظ  ظ ت ملإنملسن ع اععلفيل  ل جاسءلسنواقلسنت  فويلاعي
 ات الريادةإستراتيجي. 5

تشهههظ لسنوهههت ستعجع خلسن ع اعهههعلسنقههه س سخلب صهههاصلسنظب شههه ملب إلبهههاس ،لسنت جهههعجل
.ل(Park and Bae,2004,81-105)لتأوههعس،لسكتوهه للظههاس الاظ تجهه خلا عهه  سخلوههاقععاسن

ات  ع عهه  ،لتهههملصههع غعلظف هههاظيلسنوهههت ستعجع خلاسنيظوعهه خلسن ع اعهههعلتوههملظوهههتا لسنتحوعههه ل
 Miller)لعتهأنفلظهرل بيه الث ثهع:لسإلبهاس ،لسنظبه ا م،لسنظ ه ج ملس لنظ  ظيلباصف  لب ه ءلظتيهااس

and Friesen, 1983, 1-25).افيله سلسنظعاسر،لعيالبيضلسنب حثعرلسةبيه السن ع اعهعلتوهمل   ه لل
،ل2119،لعسنتيزعهزلسنكفهاءلاسنفيه  لنو عه امل)سنوهك   تتظث لظجظاتعلوت ستعجع خلتيظ لتومل

ل(.99
فههيلتحاعههالتوهه للار خلسن عهه املفقههالس توههفلسنبهه حثوههت ستعجعافههيلسإلجهه  لسنتحوعوههيلإل

(لإنهههمل رل بيههه الMintzberg(ل)Millerكههه لظهههرل)ل خ،لافهههيلهههه سلسنظجههه  ل شههه  وهههت ستعجعسإل
 ,Covin and Slevin, 1991)(ل   لسنظ  ج ،لسنظبه ا م،لسإلبهاس  خلسن ع املتشظ :ل)إوت ستعجعا

وهههت ستعجع خلسن عههه املبإىههه فعلإ(لبتاوهههع لإجههه  لLumpkin and Dess.لبع ظههه لقههه مل)(7-25
)سنظ ه ج م،لسنظبه ا م،لسإلبهاس (ل ثل(لإنهملسالوهت ستجع خلسنهثالوتق نعع،لسنظ ه ظ م،لسنت  فوهعع)س
(Lumpkin and Dess, 1996, 85-172.)ل(ات  انههخلا سوههعلBelindaلوههخل)وههت ستعجع خلإ

(لظظ ههاس لن شههاءلنظ هه ج م،لسنظ ا ههع،لسن ؤعههع،لسن ظههانو عهه املهههي:ل)إعجهه السنفهه ص،لسإلبههاس ،لس
-Tantau , 2008 , 73)ل ظه لا سوهعل. (Luke, 2005, 34)ع(وت ستعجعا  ا لظف امل)سن ع املسإل

)سنفهه ص،لسإلبههاس ،لسنتقعههعم،لتههاملسنتأكهها،للفقههالت  انههخلسإلوههت ستعج خلسن ع اعههعلسنظتظثوههعل(80
وههت ستعجع خلسن عهه املتشههظ ل)سإلبههاس ،لإا شهه  ل)سنوههك   ع(لفههيلا سوههت لإنههمل رلسنظ هه ج م(.ل
يلأتظه لعه(.لاوه قاملفع81–98،ل2119سنوهك   ع،ل  لسنظ  ج م،لسنتف ا،لسنظب ا م(ل) سالبتك  ،ل

،لاسنتههيلت وههجملظهه لا سوههت  لوههت ستعجي خلسن ع اعههعلسةكثهه لشههعات  لفههيلسنفكهه لسإلوههت ستعجعسإل
لسنح نعع،لاهي:

 Innovation Strategy ستراتيجية اإلبداعإ. 1

عي ههيلسإلبههاس لكظهه لاصههف ل) جههم(لبأ هه لقهها ملسنظ  ظههعلتوههملسنتاصهه لإنههملظهه لهههالجاعههال
،ل2113لفى لظق   علظ لظ تج خلسنظ  فوعرل) جهم،كب لاتقاعملسنظ ت لسة اسن  لعىعفلقعظعل

إنههمل رلسإلبههاس لعيهه فلبأ هه لسنظعهه لإنههمللZhan and Dechoolmeesterا شهه  لكهه لظههرلل(.22
سنتيهه جيلظهه ل فكهه  لا شهه ج خلاتجهه  لل  قههعلظههرل هه  لسنتظعههزلبههعرلسنظ تاجهه خلاتظوعهه خل
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ابحوهللستفه قلل(Zhan and Deschodmeester, 2006, 10)ت نعهعلبثقعلجاعاملاسقتح ملسةواسقل
جظعهه لبهه حثيلسن عهه ام،لعيههالسإلبههاس لقوههللسن عهه املاعحهه صلسن عهه اعارلتوههملإعجهه السنج سئههقل

ليزعزلسنقا ملسنت  فوععلةتظ ن م.سإلباستععلاسوت اسظ  لنت
توه ملفهيلسنظح ف هعلتوهملظك  هعلسنظ  ظهعل)لوهت ستعجععلسإلبهاس إرلأاب ن لعظكرلسنقا لبه

اتيزعههزلفيو هه لاظاقي هه لسن عههه ا لفههيلظقاظههعلسنظت  فوههعرلاب نتههه نيلإظك  عههعلتحقعق هه لسنظعهههزمل
ل.(سنت  فوععلاسوتاسظت  لاسنتيلتثظ لفيلسن   ععلسنظزعالظرلسنياسئالاسن بحعع

 Uniqueness Strategyالتفرد  ةإستراتيجي. 2

  ظههعلعههأتيلظههرل هه  لتظعزههه لتههرلسنظ  ظهه خلسة هه  لإرلظف ههاملسنتفهه الب ن وههبعلنوظ
اقا ت  لفيل رلتكارلسن ع  لسةفى لنوزب ئرلاسني ظوعرلاسنظو هظعر،لاسنتف العظكهرل رلعكهارل

ت اظ لتتاسف ل ص ئصلق بوعلنوقع سلواسءلنو اظهعل السنظ هت ،لاسنتفه العظكهرل رلعكهارلل  لحقعقع
 ,Lie)لعهعلاقهعملسنظ  ظهعلاسن به ملسنتوهاعقععنهإلا س لظهرل ه  لسنجهااملاسني ظهعلسنتج  لق ب 

Mouline and Ekeberg,2004,60-64)،قلسئهه:لبأ هه لإا هه  لج (لسنتفهه اعاعيهه فل)سنوههك   ل
جاعاملواسءلك  خلتك اناجععل ملظ تج خلجاعهامل ملج عقهعلجاعهاملفهيلتقهاعملسنظ هت ل السن اظهعل

ل(.81،ل2119لسنوهك    ،)لا ن لبصا ملظ توفعلتهرلسآل ه عرل، الفيلإاس ملسنت  عملاهعكوت 
سة شهجعلاسةفيه  لسنظتظعهزملسنتهيلتيهززللعجظاتهظ)لسنتفه العإوهت ستعجعافيله سلسإلج  لتي هيل

قهها ملسنظ  ظههعلنواصهها لإنههملسن ع اعههعلظههرل هه  لسنتظعههزلبهه إلا س لسنفهه ئقلنياسظهه لسن جهه حل
لسن عك لسنت  عظي،لسنثق فعلسنت  عظعع،لسنجاام((.لعل)سنظاس ا،وت ستعجعسإل
 Risk-Taking Strategy اخذ المخاطرة تاتراتيجيإس. 3

تتظعهههزلسنظ  ظههه خلسن ع اعهههعلب ت   هههه لسنظ ههه ج ملكوهههوا ل عههه ا لتكهههارلفعههه لسن تههه ئ ل
اعظكههرل رلتكههارلسنظ هه ج مل فوهه  لل،سنظوههتقبوععلغعهه لظؤكههامل الغعهه لظىههظا علبا جههعلت نعههع
 ,pachulia and Henderson , 2009)ظت اتعلبىظ   لسنظ  ج ملسنظ نعع،لسن فوعع،لسالجتظ تعهعل

.ل(Chen, et al., 2005 , 199-212))سنظ  ج لسنش صععلاظ ه ج لسةتظه  (لل:،لفى  لتر(17
س هه لسنظ هه ج لبأ  هه لسإلا س لسنش صههيلنوبعئههع،لاههه سلسإلا س لعيتظههاللعإوههت ستعجعاعشهه  لإنههمل

-McCorthy and Leavy, 1999, 126)لتوههملقهها ملسن عهه ا لفههيلسنتحوعهه لاسنحكههملاسال تبهه ه

ي هيلسوهت   لع ه لسنظ ه ج ل رلأ(لبهHisrich and Peters, 2002, 18،لاعؤكالكه لظهرل)(1469
لوابعلت الإ ش ءلاإاس ملظش ا لظ .سنف صلسنظح

فهيللعيظه لظ هملإوت ستعجي)في للهي  لسنظ  ج مل وت ستعجععلإرلأاب ن لعظكرلسنقا لب
حقعههقلسنظعههزملسنت  فوههععلاتوهه ملبا جههعلظ ظههعلفههيلتل،تيزعههزلسنظاقهه لسن عهه ا لسنظتقههاملنوظ  ظههع

ل.(وت ستعجيا ج ح  لسإل
 Proactiveness  Strategy ستراتيجية المبادأةإ. 4

وت ستجععلسنظب ا ملتومل حال و ويل"لست   لسنظب ا ملظهرل ه  لتاقه لاسوهت   لإتشظ ل
اتوه تالل(Lumpkin and Dess, 1966, 146فه صلجاعهاملاسنظشه  كعلفهيلسةوهاسقلسن  شهئعل)

نظب ا ملفيلظ حلسنظ  ظهعلسنقها ملتوهملتقهاعملته اضلجاعهاملنألوهاسقلتتفهاقلظهرلعلسإوت ستعجع
ل(،لاع   لسنفي لسن ع ا لنوظ  ظعلظرل   :Wiklund, 1999, 4  ن  لتوملسنظ  فوعرل)

سإلاس ملسنيوعهه :لتجههاع ل ؤعههعلسنظ  ظههع،لس تبهه  لةفهه سالظ ئظههعرلن هه ،لإق ظههعلسنب عههعلسنتحتعههعلل-
ل.ن  م،لسنثق فع(ن  ل)سن عك ،لسلسن ع اععل

،لتيظهه لتوههملتكععههفلههه هلسنظبهه ا سخلتوههظحل التظهه حلسنظبهه ا سخلسن ع اعههعإلاس ملسناوههجم:لسل-
نوح ج خلاسن ص ئصلسنظ  ظعع،لسالهتظ ملبتجهاع لهه هلسنظبه ا سخلاتحاعهالاجظه لسنظهاس ال
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 Morries et)علتهرلهه هلسنظبه ا سخلسن ع اعهعلتجهسنظشه  ع لسن  ل ن ه ،لسنشه ا لبت فعهلعسن زظ

al., 2008, 55).ههيلإوهت ستجععلفي نهعلتيهززل)لاعتىحلفيلىاءلسنظف هعمل ت هل رلسنظب ا مل
اتوههه ملفهههيلتهههاتعملظ كزهههه لسنت  فوهههيلبهههعرلسنظ  ظههه خلل،سة شهههجعلسن ع اعهههعلفهههيلسنظ  ظهههع

 .(سن ع اعع،لسنق ئظعلاسن  شئع
 

 اإلطار الميداني-المحور الثالث

 بحثال اتمواقف المستطلعة آراؤه  من متغير. أوت  
 ستراتيجيالتوجه اإل بعادأمواقف المستطلعة آراؤه  من . 1

لي:أت(لاالالخلترلظا لستف قلسنظبحاثعرلظرلتاظ ،لاكظ لع1)لتاف لظيجع خلسنجاا 
 

 

 1الجدوف 
 ستراتيجيالتوجه اإل ابعادمواقف المستبية آراؤه  من 

 قياس
 اتستجابة

 المتغيرات

 ت اتفق محايد اتفق اتفق بشدة
ت اتفق 

 شدةب
الوسط 
 الحسابي

اتنحراف 
 المعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت

 ؤعع
سن

ل

X1 1ل16832ل3621ل362ل1ل661ل2ل2266ل2ل1166ل16ل1661ل

X2 6ل16113ل3693ل661ل2ل362ل1ل862ل3ل6163ل18ل1864ل

X3 6ل16898ل3661ل362ل1ل661ل2ل3161ل11ل3161ل11ل1864ل

X4 6ل1616ل3649ل362ل1ل1268ل4ل3161ل11ل28ل8ل1864ل

X5 1ل16216ل3641ل662ل2ل2266ل2ل661ل2ل4964ل11ل1661ل

X6 3ل16119ل36183ل862ل3ل1268ل4ل3161ل11ل3263ل11ل862ل

ل1611ل3611ل164لل1162لل2462لل4361لل1666للسنظؤش لسنكوي

و نع
 
سن

ل

X7 8ل16849ل3686ل-ل-ل1268ل4ل661ل2ل1166ل16ل28ل

X8 6ل16216ل3686ل-ل-ل362ل1ل1661ل1ل6163ل18ل1864ل

X9 6ل16118ل3641ل-ل-ل2266ل2ل28ل8ل28ل8ل1864ل

X10 2ل1،612ل3662ل-ل-ل362ل1ل3263ل11ل1961ل19ل661ل

X11 6ل16933ل369ل-ل-ل661ل2ل2169ل9ل4964ل11ل1864ل

X12 3ل1691ل3641ل-ل-ل1268ل4ل3962ل12ل3962ل12ل862ل

X13ل1ل4ل-ل-ل862ل3ل1864ل6ل3263ل11ل3962ل12ل

ل1694ل3622للل1161لل2368لل4166لل21622للسنظؤش لسنكوي

ف
ةهاس

س
ل

X14 2ل16112ل3662ل-ل-ل1661ل1ل2266ل2ل3962ل12ل2266ل

X15 2ل16922ل369ل-ل-ل661ل2ل28ل8ل4168ل13ل2266ل

X16 6ل16983ل3624ل-ل-ل862ل3ل2169ل9ل4162ل14ل1864ل

X17 6ل16118ل3614ل-ل-ل2266ل2ل1864ل6ل3962ل12ل1864ل

X18 4ل16992ل3661ل362ل1ل362ل1ل3161ل11ل4162ل14ل168ل

X19 1ل16112ل3631ل362ل1ل2266ل2ل2169ل9ل3263ل11ل1661ل

X20 9ل16111ل368ل362ل1ل862ل3ل661ل2ل1469ل12ل2169ل

ل1689ل3666ل164لل1268لل2361لل4264لل1869للسنظؤش لسنكوي

سنقعم
ل

X21 1ل16882ل3619ل-ل-ل1864ل6ل1864ل6ل4162ل14ل1661ل

X22 1ل16943ل3661ل-ل-ل661ل2ل4168ل13ل3161ل11ل1661ل

X23 6ل16983ل3624ل-ل-ل862ل3ل2169ل9ل4162ل14ل1864ل

X24 6ل16828ل3624ل-ل-ل1268ل4ل1864ل6ل4964ل11ل1864ل

X25 2ل16214ل3641ل661ل2ل1661ل1ل28ل8ل2169ل9ل2266ل

X26 1ل1616ل3628ل362ل1ل28ل8ل1864ل6ل3263ل11ل1661ل
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 قياس
 اتستجابة

 المتغيرات

 ت اتفق محايد اتفق اتفق بشدة
ت اتفق 

 شدةب
الوسط 
 الحسابي

اتنحراف 
 المعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت

X27 8ل163ل3632ل661ل2ل2262ل2ل3263ل11ل862ل3ل28ل

ل1611ل3613ل263لل1666لل2662لل3466لل1869للسنظؤش لسنكوي

إل
س

جع
 ستع
وت

ع
ل

X28 4ل16192ل3621ل661ل2ل2169ل9ل1661ل1ل3962ل12ل1268ل

X29 2ل16863ل3616ل362ل1ل2169ل9ل3962ل12ل2169ل9ل661ل

X30 2ل16924ل3628ل362ل1ل661ل2ل1469ل12ل28ل8ل661ل

X31 2ل16144ل268ل661ل2ل3263ل11ل3263ل11ل2266ل2ل661ل

X32 6ل16119ل3641ل362ل1ل1864ل6ل28ل8ل28ل8ل1864ل

X33 3ل16196ل3622ل661ل2ل1864ل6ل28ل8ل3161ل11ل862ل

ل1614ل3618ل4693لل2161لل3363لل3161لل1162ل سنظؤش لسنكوي

لظرلستاسالسنب حثلب التتظ التومل ت ئ لسنتحوع لسالحص ئيلالمصدر:

ل
لتي:تومل حال كث لاقعلو ت  ان لتوملسن حالسآلل(1)لج لتاىعحلظيجع خلسنجاا  لظر

بعرلظجظها لسالتفه قلظهرلتاظه ،للس لكبع ل  لتشع لسن ت ئ لنوظؤش لسنكويل رله   لف  قلالرؤية:أ.  

،لاتجا لسإلش  ملإنمل رلسنظو هظعلسةكبه لإلبه سزل4366اتت جحل وبت ل حالتاظ لبف  قل
(لاهظه ل)تظتوه لإاس ملسنظ  ظهعل ؤعهعلاسىهحعلنظه لت عهال رلX1, X2ر)سن ؤععلعيهاالنوفقه تع

 رلتكههارل ؤعت هه لظ وههجظعلظهه لسنههملتكههارلتوعهه لفههيلسنظوههتقب (لا)توههيملإاس ملسنظ  ظههعل
قا ست  لا اناع ت  لنتحقعقلسنظ كزلسنت  فويلسن  لتتجو لإنع (لتوملسنتهاسني،ل ظه لسنظوه هظعل

توهههمل)تظتوهه لإاس ملسنظ  ظهههعلسن ؤعهههعلل(لاسنتهههيلتهه صX6بىههيفلسن ؤعهههعلفتيههاالنوفقههه مل)
لعلنوتي ظ لظ لسنظت ع سخلسنبعئععلسنظحتظوع(.وت ستعجعسإل

(لتههرلس تفهه  ل وههبعلظجظهها لسالتفهه قلفههيلسنظؤشهه ل1 اىههحخل تهه ئ لسنجههاا ل)لالرسةةالة:. ب

،لاك  خلسنظو هظعلسةكبه لناىهاحلسن وه نعل11622سنكويلتوملتاملسالتف قلب وبعلقا ه ل
(لاهظهه ل)نها لإاس ملسنظ  ظهعل وه نعلظيو ههعلاسىهحعلظتج بقهعلظهه لX7, X8تيهاالنوفقه تعرل)

علنوظ  ظهع(لا)توهيملإاس ملسنظ  ظهعلت هالصهع غعل وه نت  لوهت ستعجعسن  ع خلاسةهاسفلسإل
 رلتكهارلظ بثقهعلظههرلجبعيهعل  شههجت  (لاتوهملسنتهاسني،ل ظهه لىهيفلتههاملاىهاحلسن وهه نعل

ظعلظش  كعل صهح للسنظصهوحعل(لات صلتومل)تح صلإاس ملسنظ  X9, X12فوبب لسنفق مل)
 رلتكههارل وهه نت  لظ  ههعلق بوههعلنوت فعهه لسنههملفههيلصههع غعل وهه نت  (لا)توههيملإاس ملسنظ  ظههعل

ل(لاتوملسنتاسني.وت ستعجيافق لنو  افلسنبعئععلنتحقعقلسن ج حلسإل
(ل رلسالتفههه قلفهههيلسنظؤشههه لسنكوهههيلتوهههملاىهههاحل1 فصهههحخل تههه ئ لسنجهههاا ل)لاألهةةةداف:ت. 

توههملتههاملسالتفهه قلتوههملاىههاحلسةهههاسفلاتحقعق هه لابفهه  قلسةهههاسفلاتحقعق هه لعهه جحل
اسنتههيلتهه صلتوههمل)توههيملإاس ملل(X20،لاقههال وهه ظخلفههيلههه سلسنتهه جعحلسنفقهه مل)4268

سنظ  ظعلنواصا لإنهملسن ع اعهعلظهرل ه  لتحقعهقل ههاسف  (،ل ظه لسنه  لوهيملفهيلإىهي فل
نظ  ظهعلتوهملتح صلإاس ملس(لاسنتيلتتىظرل)X19اىاحلسةهاسفلاتحقعق  لهيلسنفق مل)

لتياع ل هاسف  لكوظ لاتخلسنح جعلإنمل ن لفيلىاءلسنظت ع سخلسنبعئعع(.
(ل رلسالتف قلفهيلسنظؤشه لسنكوهيلتوهملسنقهعملاسالنتهزسملب ه ل1بع خلظيجع خلسنجاا ل)لال ي :ث. 

،لاظههرل كثهه لسنفقهه سخل3161ا  هه ه لكإجهه  لتظهه لس تفهه لتههرلتههاملسالتفهه قلب وههبعلبو ههخل
(لاسنتههيلتهه صل)تؤكههالإاس ملسنظ  ظههعلتوههملX24يلسنفقهه مل)ظوهه هظعلفههيلههه سلسال تفهه  لههه

تكوخلسنفقه مللفيلحعرى ا ملسنتزسملسني ظوعرلب نتجبعقلسنيظويلنظحتا لظ  اظعلسنقعم(،ل
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(X27لسنىههيفلفههيلظ  اظههعلسنقههعم)،رلظشهه  كعلأاك  ههخلتتىههظرل)تههؤظرلإاس ملسنظ  ظههعلبههل
لسنقعم(.لع لظ  اظسني ظوعرلفيلتظوععلست   لسنق س سخلاتحقعقلسةهاسفلظرلظي عع

علظهرلتاظه ،لوهت ستعجع(ل رلسالتفه قلسنيه ملتوهملسإل1 تجخل ته ئ لسنجهاا ل)ل:عوت ستعجعسإل .ل
(لاسنتههيلX28رلسنظوهه هظعلسةكبه لن هه سلسنفه  قلك  ههخلنوفقه مل)إ،لا13682كبهه لب وهبعل كه رل

ل(X31علش ظوع(لفعظ لوببخلسنفقه مل)إوت ستعجعتظتو لإاس ملسنظ  ظعلقا ملفيلصع غعلت صل)
اتتىهظرل)تحقههقلإاس ملسنظ  ظههعلظيها ل جهه حلته  لفههيلتانعههالل،س تفه  ل وههبعلتهاملسالتفهه ق

 ملنوتي ظ لظ لسنقى ع لسنظ توفع(. خلجاعاإوت ستعجع
 ات الريادةإستراتيجيمواقف المستطلعة آراؤه  من . 2

ل

 2جدوف ال
 ات الريادةإستراتيجيآراؤه  حوف  المستطلعةمواقف 

 قياس
 اتستجابة

 المتغيرات

 ت اتفق محايد اتفق اتفق بشدة
ت اتفق 
 بشدة

الوسط 
 الحسابي

اتنحراف 
 المعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت

 
إلباس

س
ل

X34 11ل16936ل4613ل--ل--ل362ل1ل2266ل2ل4168ل13ل3263ل

X35 6ل16221ل3618ل862ل3ل2266ل2ل2169ل9ل2266ل2ل1864ل

X36 4ل16131ل3618ل661ل2ل2169ل9ل3263ل11ل2266ل2ل1268ل

X37 2ل16149ل3619ل362ل1ل1864ل6ل1661ل1ل3962ل12ل2266ل

X38 13ل16829ل4618ل362ل1ل-ل-ل2266ل2ل3263ل11ل4168ل

X39 11ل16144ل368ل362ل1ل662ل2ل1864ل6ل3962ل12ل3263ل

سنظؤش ل
لسنكوي

ل1612ل3661ل463ل_ل22619ل_ل2361ل_ل32628ل_ 28.22ل_

 
 م
ج
  
  لسنظ

ل

X40 2ل16129ل36161ل862ل3ل1864ل6ل2266ل2ل4168ل13ل661ل

X41 1ل16216ل3641ل862ل3ل1268ل4ل1661ل1ل4162ل18ل1661ل

X42 6ل16124ل3639ل661ل2ل1661ل1ل28ل8ل28ل8ل1864ل

X43 1ل16898ل3661ل362ل1ل862ل3ل2169ل9ل4162ل14ل1661ل

X44 4ل16442ل2691ل28ل8ل1268ل4ل1864ل6ل2169ل9ل1268ل

X45 3ل16112ل3616ل1268ل4ل1268ل4ل3962ل12ل2169ل9ل862ل

X46 1ل16186ل2686ل862ل3ل2169ل9ل3962ل12ل862ل3ل1661ل

سنظؤش ل
 سنكوي

ل-ل11666ل-ل2262ل-ل31628ل- 13.22ل-
1161
ل2

ل1619ل362

سنظب ا م
ل

X47 1ل16161ل3632ل661ل2ل1864ل6ل2169ل9ل3263ل11ل1661ل

X48 6ل16141ل3639ل661ل2ل1268ل4ل3161ل11ل2169ل9ل1864ل

X49 4ل16121ل3622ل862ل3ل1661ل1ل28ل8ل3263ل11ل1268ل

X50 6ل1611ل3641ل661ل2ل1268ل4ل28ل8ل3263ل11ل1864ل

X51 4ل16112ل3641ل661ل2ل862ل3ل3263ل11ل3962ل12ل1268ل

X52 2ل16128ل3611ل661ل2ل1268ل4ل2169ل9ل3263ل11ل2266ل

سنظؤش ل
ل1611ل3639ل6698ل-ل13682ل-ل2866ل-ل32621ل-ل1262ل- سنكوي

 ا
سنتف

ل

X53 1ل16822ل3621ل362ل1ل862ل3ل1661ل1ل1469ل12ل1661ل

X54 6ل16816ل3621ل-ل-ل862ل3ل28ل8ل4168ل13ل1864ل

X55 11ل16131ل368ل661ل2ل661ل2ل862ل3ل4162ل14ل3263ل

X56 2ل16933ل369ل-ل-ل362ل1ل3161ل11ل3962ل12ل2266ل

X57 11ل16984ل4ل-ل-ل661ل2ل1864ل6ل4168ل13ل3263ل
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 قياس
 اتستجابة

 المتغيرات

 ت اتفق محايد اتفق اتفق بشدة
ت اتفق 
 بشدة

الوسط 
 الحسابي

اتنحراف 
 المعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت

X58 2ل16228ل3639ل661ل2ل1664ل6ل2169ل9ل21،9ل9ل2266ل

سنظؤش ل
لسنكوي

ل1ل3621ل2669ل-ل8613ل-ل2266ل-ل41638ل- 24.12ل-

لظرلستاسالسنب حثلب التتظ التومل ت ئ لسنتحوع لسالحص ئيلالمصدر:

ل
 خلسن عهه ام،لإوههت ستعجع(لظاسقههفلسنظوههتجويعلآ سؤهههملتجهه هل2تههاف لظيجعهه خلسنجههاا ل)

لاهيلكظ لعأتي:
توهملظوهتا لسنظؤشه لل  ل(ل رله ه  لف  قه2 اىهحخل ته ئ لسنجهاا ل)لة اإلبةداع:إسةتراتيجيأ.  

علسإلبهاس ،لاع جه لهه سلسنفه  قلإوت ستعجعبعرلسالتف قلظرلتاظ لحا لل32628سنكويلقا هل
تتىههظ  رللعر(لسنوتهX38ل،X34سنفقهه تعرل)لهه تعربه زلظهه لتهززل اظهرلل،إنهملظجظها لسالتفهه ق

سنتق   خلاسنيظوعه خلسنجاعهاملسن زظهعلنتجهاع لسنظ هت (لا)تظتوه ل)تبحثلإاس ملسنظ  ظعلترل
نوبحهثلاسنتجهاع لب هافلإجه سءلاظت بيهعلسنبحهاثلسنيوظعهع(لاتوهملسنتهاسني.لل  لظ  ظت  لقوظ

توهيملإاس ملعلسإلباس ،لاسنتهيلتتىهظرل)إوت ستعجع(لفيلىيفلتب يلX36 ظخلسنفق مل) وا
لفك  لسإلباستعع(.ظعرلسةظاس لسن زظعلنت فع لسةأسنظ  ظعلإنملت

ل19643قها هلل  لتشع ل ت ئ لسنظؤش لسنكوهيلإنهمل رله ه  لف  قهلخذ المخاطرة:أة إستراتيجيب. 
لته رعلس ه لسنظ ه ج ملاتهاملسالتفه ق،لإ لتهززخلسنفق إوهت ستعجعبعرلظجظا لسالتف قلتومل

(X43, X41)علاك  خلتتىهظ  رل)تفىه لإاس ملسنظ  ظهعلوت ستعجع وبعلسالتف قلتومله هلسإلل
سنظ ه ج ملسنقوعوهعلل توهملسنيظه لسآلظهرل لسنظ  ج ملسنكبع ملاسن بحلسةكب ل حع    للسنيظ ل س

 جهه زلسةتظهه  لفههيلإاسنهه بحلسنث بههخ(لا)تههؤظرلإاس ملسنظ  ظههعلبىهه ا ملسنظ هه ج مل ث هه ءل
ل، وههبعلتههاملسالتفهه قل(X46تههززخلسنفقهه مل)لفههيلحههعربيههضلسن هه اف(لاتوههملسنتههاسني.ل
ظههعلب وهههتظ س لتههرلسنظبهه ا سخلسنجاعهههاملسنتههيلتتوهههملاك  ههخلتتىههظرل)تبحهههثلإاس ملسنظ  

لب نظ  ج م(.
(لس تفهه  ل وههبعلظجظهها لسالتفهه قلتجهه هل2 تجههخل تهه ئ لسنجههاا ل)لة المبةةادأة:إسةةتراتيجيت. 

،لاتجههها ل29618علسنظبههه ا ملتوهههمل وههبعلظجظههها لتهههاملسالتفهه قلب وهههبعلقههها ه لإوههت ستعجع
(لاسنتههيلX52 قلهههيلسنفقهه مل)سإلشهه  ملإنههمل رل كثهه لسنفقهه سخلظوهه هظعلفههيلإبهه سزلههه سلسنفهه 

لفهيلحهعرت صل)تت ب لإاس ملسنظ  ظهعلسنظ تجه خلسنجاعهاملسنظج احهعلظهرلقبه لسنظ  فوهعر(،ل
تظتوهه لعلسنظبهه ا ملاتشههع سرلإنههمل)إوههت ستعجع(لىههيفلتب ههيلX49, X48)لتهه رتههززخلسنفق 

حهه  لتش عصهه  لقبهه ل رلعههتظكرلظ  هه للس لظ  ظت هه لسنقهها ملتوههملسغت هه ملسنفهه صلسنبعئعههعلظبكهه 
علإوههت ستعجع ار(لا)توههيملإاس ملسنظ  ظههعلنوتيه ارلظهه لسنظ  فوههعرل الإق ظهعلتح نفهه خلسآل ه

ل م(لاتوملسنتاسني.سئج لسحتا ظي ملظرل
بههعرلظجظهها ل وههبعلسالتفهه قلل  ل(ل رله هه  لف  قهه2انههخل تهه ئ لسنجههاا ل)لة التفةةرد:إسةةتراتيجيث. 

 هلسن وهبعلههيل،لاسن  لتززلهه13622ـاظجظا ل وبعلتاملسالتف ق،لع ج لن وبعلسالتف قلب
لISOت ف الظ  ظت  لفيل    لك  خلسنوب قعلفيلسنحصا لتوملشه  امل(لات صل)X55سنفق مل)

علسنتفه الههيلإوت ستعجعظرلىيفلتب يللزسافيلقج  لسنص  تعلسنااسئععلسني سقعع(.لاسن  ل
لظعلتوملسنت صصلفيلظ تج خلف عام(.اسنتيلتتىظرل)تيظ لإاس ملسنظ  (لX58سنفق مل)
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 حصائي لفرضيات البحثختبار اإلات. ثانيا  
 اختبار الفرضية األولى

(لاجهاالت قهعلس تبه جلتوهملسنظوهتا لسنكوهيلبهعرلسنتاجه ل3تيكسلظؤشه سخلسنجهاا ل)
اههالظي ها لل16921اسنبه نعللR خلسن عه املباالنهعلظي ظه لسال تبه جلإوت ستعجعالوت ستعجيسإل

هههه هلبهههعرل بيههه السنتاجههه لات وهههحللت قهههعلسال تبهه جلسنظاجبهههعلل1611تههرلظوهههتا لسنظي اعهههعل
ل،16666،ل16682نهعلظيه ظ خلسال تبه جلسنظي اعهعل) خلسن عه املباالإوهت ستعجعالوت ستعجيسإل

(لاب هه سلتقبه لسنف ىههععل3(لتوهملسنتههاسنيلاسنتهيلعاف ههه لسنجهاا ل)16939،ل16291،ل16221
ل.سن ئعوعلسةانم

 

 3الجدوف 
 ات الريادةتيجيإستراو ستراتيجيبين التوجه اإل واألثرعالقة اترتباط 

المتغير 
 المست ف

المتغير 
 المعتمد

 ستراتيجيالتوجه اإل

 المؤشر الكلي

 ةستراتيجياإل ال ي  األهداف الرسالة الرؤية

 اتإستراتيجي
 الريادة

T=2.26 

P=0.04 
B=0.430 

R*=0.692 

T=3.82 

P=0.01 
B=0.560 

R*=0.666 

T=3.02 

P=0.00 
B=0.590 

R*=0.725 

T=4.22 

P=0.00 
B=0.611 

R*=0.781 

T=3.20 

P=0.002 
B=0.597 

R*=0.838 

R=0.820 

R²=74.5 
F=14.57 

SIG  P=0.00 

لظرلستاسالسنب حثلب التتظ التومل ت ئ لسنتحوع لسالحص ئيلالمصدر:

ل
 اختبار الفرضية الثانية

 ظهه لفعظهه لعتيوههقلب نف ىههععلسن ئعوههعلسنث  عههعلاسن  صههعلب ني قههعلسنتأثع عههعلتوههملسنظوههتا ل
لعههؤث لتههأثع س للوههت ستعجيرلسنتاجهه لسإلإفههل، خلسن عهه امإوههت ستعجعالوههت ستعجياجهه لسإلسنكوههيلنوت
هههيلظي اعههعلباالنههعل،لال14612لظقههاس هلظهه لF خلسن عهه ام،لفقههالبو ههخلقعظههعلإوههت ستعجعبلظي اعهه  ل

P.Valueل2161رل وههبعلإفهلوهت ستعجي،ل ظه لظقهاس لظه لعفوه هلسنتاجه لسإل16111ت هالظوهتا لل
R خلسن ع املبظقاس لظي ظه لسنتفوهع ل)إوت ستعجعرلتيزعزلإبظي ملل خلسن ع ام،إوت ستعجعظرل

(ل2
اههالظه لعبهه  ل هظعهعلت ه ا لهه عرلسنظت عه عر،لاع وهحللههه سللوهت ستعجيعيهاالإنهملسنتاجه لسإل

 خلسن عه املاسنتهيلتاف هه لظيجعه خلسنجهاا لإوت ستعجعفيلل،وت ستعجيسنتأثع لةبي السنتاج لسإل
)سن ؤعههع،لسن وهه نع،لسةهههاسف،لسنقههعم،للوههت ستعجيسنتاجهه لسإلرلقههعملسنتههأثع لةبيهه الإ(لحعههثل3)
(لاتوههملسنتههاسني،لاب هه سل16182ل،16611،ل16181،ل16161،ل16431ع(لهههيل)وههت ستعجعسإل

لعلسنث  عع.وتقب لسنف ىععلسن ئع
 

 اختبار الفرضية الثالثة
سخل ظ لفعظ لعتيوقلب نف ىععلسن ئعوعلسنث نثعلاسنظتىظ علباجاالتبه عرلفهيلظوهتا لتهأثع 

رل ن لعتىحلظرل ه  لظه لعهاف هلسنجهاا لإ خلسن ع املفإوت ستعجعبلوت ستعجي بي السنتاج لسإل
اهههيلقعظههعلل16611اسنبهه نعللBرل)بيههالسنقههعم(لظهه  سل توههملتههأثع لباالنههعلظي ظهه لإ(لحعههثل3)

اههيلل1611اسنب ن هعللP.Valueقعظعلظي اععلباالنهعللاهيل4622اسنب ن عللtقعظعلظي اععلباالنعل
.لإرلبه ازل)بيهالسنقهعم(لكهأتوملبيهالظهؤث لفهيل1611ظي اععلظجوهاللاسنبه نعلتا لق لظرلظو 

 خلسن عهه املنهه لظههرلسةهظعههعلسنتههيلعظكههرل رلتؤشهه لباجههاالظ  اظههعلقعظعههعلىهه بجعلإوههت ستعجع
توههملتيزعههزللعج بعهه  لإاهههالسةظهه لسنهه  لعهه يكسلل،نووههوا لسإلاس  لإلاس ملسنشهه كعلسنظبحاثههع
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  ه ل اللإسن ؤعهعللن قهعضلظهرل نه لابه ن غملظهرلظي اعهعلتهأثع .لاتوملسسةبي السة   لظوتقب  ل
ل2626اسنب ن هعللtاههيلظي اعهعلباالنهعلقهعملل16431لنب نعاسلBظي ظ لق لتأثع لباالنعل ظ  وخل

اقهالل1611انكا  ه ل ا هملظهرلظوهتا لسنظي اعهعلسنبه نعلل1614سنب ن هعللP.Valueباالنعلقعظهعللا
لسنههمسنظوههت الب نا جههعلسةوهه سللوههت ستعجيىهها لسإلعيههاالقوههعلسنتههأثع لنبيههالسن ؤعههعلنتهها يلسن 

ب ةبي السنظعاس عهعلسنتهيلتحقهقلسن ئعسلعلإلاس ملسنش كعلسنظبحاثعلاسهتظ ظ  لوت ستعجعسن ب ملسإل
لاتومل ععلح  ل ش خلسن ت ئ لقبا لسنف ىععلسن ئعوعلسنث نثع.ل،ن  ل هاسف  لكظ لتتصا 

 
 اتستنتاجات والتوصيات

 اتستنتاجات
لتي:جع خلسنا سو خلسن   ععلسآل كاخلظي.ل1

حهال لاعيلوت ستعجيرلتشكع لسنتاج لسإلإلسنحاعثاس  لسنب حثعرلفيلظج  لسنفك لسإللتأكعا*ل
تظ  لسنظي ص ملاعتأث لظحتا لعلفيلظ  ظ خلسةوت ستعجعاس ملسإلسنيظوع خلسن ئعوعلنإل

لب نبعئعلسناس وععلاسن   جععلنوظ  ظع.لوت ستعجياظو  لاقاملسنتاج لسإل
هظعته لفهيل توهمللوهت ستعجيغوللسنا سو خلسنتيلت ه ا لفع ه لسنبه حثارلسنتاجه لسإل التأكعل*

بيه اهلتتظثه لفهيلسن ؤعهعلاسن وه نعل رل توهمللساستفقهال،سنح كهعلسنظوهتقبوععلنوظ  ظهع وهمل
علسنتههيلستتظهات  لسنا سوهعلسنح نعههعلظه لاجههاالوهت ستعجعسنقهعملاسإل،لفىه  لتههرلههاسفةاس

ل.بي السن ظوعةرلتوملستب عرلفيلستف قلسنب حثع
رل توع ه للفهيلسنوهاقظتقامللظ كزلت  فويلا ع ا لتحقعقإرلسنظ  ظ خلسنتيلتويملإنمل*ل

 سنظ  ظعلسن ع اعع.إنمللاصاال ل خلسن ع املنتحقعقله سلسن افلإوت ستعجعتتب مل

 خلإوهت ستعجعالوهت ستعجيرلستج ه خلسنظاع عرلفيلسنش كعلسنظبحاثعل حالسنتاجه لسإل تبعرل.ل2
لئههععلنوبعوههت ستعجعتحههاع خلسإلسنإج  ههه لسنيظههاظي،لاقههالعيههاالههه سلإنههملبلععج بعههإ عهه املسن

بهاس لاسنظ ه ج ملسنشه كعلبيظوعه خلسإلتأكعهالسهتظه ملإاس ملل نه ل،لظظه لت تهللتوهمسنت  فوعع
لوههت ستعجي خلسن ع اعههعلاتحههخلظ وههعلسنتاجهه لسإلوههت ستعجعجهه  لسإلإاسنظبهه ا ملاسنتفهه الفههيل

لاتحقعقلسن ظالسنظوتاسم.لسنتحاع خلتو نظاسج عل
فصحخلظيجع خلسنا سوعلسنظعاس ععلترلاجاالت قهعلس تبه جلاتهأثع لظي ها لبهعرلسنتاجه ل .ل3

لتوملسنظوتا لسنكوي.سن ع امل خلإوت ستعجعالوت ستعجيسإل
فهيللعهؤث لظي اعه  للوهت ستعجيبيه السنتاجه لسإل ظهرللرلكه لبيهاإنهمل تشع لسنا سوعلسنظعاس عهعل.ل4

ل.م خلسن ع اإوت ستعجع
لوهههت ستعجيبيههه السنتاجههه لسإل تؤكهههالسنا سوهههعلسنظعاس عهههعلاجهههاالتبههه عرلفهههيلظوهههتا لتهههأثع ل.ل1

 خلسن عه املنه لإوت ستعجع)بيالسنقعم(لكأتوملبيالظؤث لفيللحعثلب ز خلسن ع املإوت ستعجعب
ظرلسةهظععلسنتيلعظكهرل رلتؤشه لباجهاالظ  اظهعلقعظعهعلىه بجعلنووهوا لسإلاس  لإلاس مل

ل.  لعج بع لتوملتيزعزلسةبي السة   لظوتقبإهالسةظ لسن  لع يكسلال،سنش كعلسنظبحاثع
 

 التوصيات

اس مل)سإللوههت ستعجيتب ههيلسنظهه   لسإللتيزعههزلاس ملسنيوعهه لنوشهه كعلسنظبحاثههعع ب ههيلتوههملسإل .1
لاس  سإللاتظوع ت هه لبههااللظههرلسنظهه   لاس ملاسالوت شهه البظف هعظ هه فههيلسإل(لعوههت ستعجعسإل

 سنتقوعا .
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ج ااههه لفعظهه لعتيوههقلباس وههعلسن عهه امللبتكثعههفاس ملسنيوعهه لنوشهه كعلسإلرلتقههامل ىهه ا مل .2
بيهه اهلسنظتظثوههعلب ن ؤعههعل هظعتهه لاكعفعههعلتشههكع ل اسنتيهه فلتوههمللوههت ستعجياسنتاجهه لسإل
وهت ستعجع خلإلف توعهعلنهاا ه لسنظ هملفهيلتيزعهزلعوهت ستعجعسإلهاسفلاسنقعملااسن و نعلاسة
 سنواق.ليتحقعقلسن ع اععلفنقا ست  للاتاتعم(لتف اسنظ  ج ملسنظب ا ملسنل،سن ع امل)سإلباس 

لوههت ستعجيسنتاجهه لسإللا شهه لت رإبههلحاثههعباس ملسنيوعهه لنوشهه كعلسنظرلتقههاملسإل ىهه ا مل .3
ت  لإوههت ستعجعهههاسف  لاظ  اظههعلقعظ هه لا ا وهه نت  لانوشهه كعلظههرل هه  لتفوههع ل ؤعت هه ل

قها ست ملفهيلسنتاجه لزعهزليتج بت ملاتوهنوي ظوعرلابج عقهعلظق يهعلاظف اظهعلب هافلت ظعهعلس
 سن ع ا .

ههاسفل ب افلسوهتعي للتيزعزلسنثق فعلسنت  عظععلنوي ظوعرلفيلسنش كعلسنظبحاثعلسنوييلإنمل .4
افاسئهاهلات قته لب وهت ستعحع خلسن عه املااا هلفهيلتحقعهقلسنظه اااللوت ستعجيسنتاج لسإل

 سالقتص ا لاسنظ  ظيلنوش كع.لوت ستعجيسإل

ظ سخلتاسنظهههؤلععهههسنتا عبلنظشههه  كعلفهههيلسنهههاا سخاس ملسنشههه كعلسنظبحاثهههعلتوهههملسإحهههثل .1
ا  صههعلفعظهه لعتصهه لل،عوههت ستعجعاس ملسإلاسن ههااسخلسنيوظعههعلسنظت صصههعلفههيلظجهه  لسإل

 اسن ع ام.لوت ستعجي سظ لسنتاج لسإلبب

بتههافع لسنههاتملسنظهه ا لاتفيعهه ل  هه ملسنحههاسفزلإاس ملسنشهه كعلسنظبحاثههعلرلتقههامل ىهه ا مل .6
فكهه  لسةلنتظاعهه لجهه  لسنياسنههعلسنت  عظعههعإفععلفههيلكثهه لشههف  سنظهه ا لاسنظي هها لابج عقههعل

 .باستععلنوي ظوعر شجعلسإلاسة
سنشه كعلسنظبحاثهعلبتفيعه لظ كهزلسنبحهثلاسنتجهاع لسن ه صلب ه ل رلتوهيملإاس ملى ا مل .2

ظه لسنظ سكهزلسنبحثعهعلفهيلسنج ظيه خلاسنتاسصه لسنظوهتاسمللسالتصه  لاسنتيه ارافتحلق اسخل
لقا سخلسنظ اععلاسنبش ععلسنظتاسف ملناع  .ظي  لب افلسالوتي  علب ن ب سخلاسن

 
 اجعالمر
 العربيةالمراجع باللغة . أوت  
(،لسنتاجهه لسإلوههت ستعجيلا ثهه هلفههيلظجهه الخل2111 بههال ار،لإعظهه رلبشههع لظحظههالظصههجفم،ل) .1

ا سوههعلسوههتج تععلفههيلبيههضلسنشهه ك خلسنصهه  تععلفههيلظاع ههعلسنظاصهه ،ل وهه نعلل-عهه لعسنت 
ل ا،لج ظيعلسنظاص .ظ جوتع ،لكوععلسإلاس ملاسالقتص

اس لاسئهه ل،ل1ج،لع:لسنيانظههعلاسنظ  فوههع،لسإلاس ملسإلوههت ستعجع(2114،ل)كهه  مل ههزس ل،ن كهه بيس .2
 ،لسة ار.تظ ر،لنو ش 

اس ملسإلوههت ستعجععلفههيلظوههتقب لاا لسإلل،(2112)،لظهه لصههف  ،ل عههالجوعهه ،لتوههاسر،لت  عههال .3
ب هاسالنويوهامل،لكوعهعل11سنيهاالل،ب اسالنويوهاملسالقتصه اععلسنج ظيهعظجوعلكوععلل،تظ  ظ  ظ خلسة

 .سالقتص اععلسنج ظيع،لسني سق

(،لاا لسنتاجهه لسإلوههت ستعجيلفههيلتحاعههال صهه ئصل2116سنبهه اس  ،لتظهه لحوههعرلاعوههي،ل) .4
 سءلسنظها سءلفهيلتع ههعلظهرلسنشه ك خلسنصه  تععلفهيلظح ف ههعلا سوهعلسوهتج تععلآلل-لسنيظوعه خ

لقتص ا،لج ظيعلسنظاص .اس ملاسالكوععلسإل،ل ع ا ،ل و نعلظ جوتع لغع لظ شا م
،لسإلوههت ستعجععلاسنت جههعجل(2112،ل)إا عههس،لاسئهه لظحظهها  نههالظحظههالجهه  لال،حظههاسرب ههيل .1

ل،لسة ار.،لتظ رسنع زا  لسنيوظععلنو ش لاسنتازع ،لاس لظ   لظي ص ل–لسإلوت ستعجي
 ،لNational Environmental Health Association (NEHA)جظيععلسنصحعلسنبعئعلسني نظععل .6

www.neha.org/pdf/about/NEHA%strategic%20,Direction.pdf. 

http://www.neha.org/pdf/about/NEHA%25strategic%20,Direction.pdf
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  نهههالل:،لت جظهههعع،لسإلاس ملسإلوهههت ستعجع(2119)،لجهههعظسلوهههيلكههه س ،ل ابههه خلسملج س هههخ .2
،)سنجبيعسالصهههوععللظص سني بععل،لجظ ا عهههعسنقههه ه ملاسنتازعههه لاس لسنفههه  اقلنو شههه ،لسنيههه ظ  
2112.) 

تظوع ت ه لل–ظاس و  لل– ل:لظف هعظ ع،لسإلاس ملسإلوت ستعجع(2111ف حلحورلتاس ،ل)ل،سنحوع ي .9
 .،لسة ار،لتظ رسنظي ص م،لاس لاسئ لنوجب تعلاسن ش 

،ل1جاس ملسإلوت ستعجعع،لسنظا  لاسنظفه هعملاسنيظوعه خ،ل(،لسإل2114سن ف جي،لتب سل ىع ،ل) .8
  ار.سة،لاس لسنثق فعلنو ش لاسنتازع ،لتظ رظكتبعل

(،لظ ظههحل شههاءلسنفكهه لسإلوههت ستعجيلاظههاس  لا سوههت لفههيل2112سن فهه جي،ل يظههعلتبهه س،ل) .11
 (.28(،لسنياال)8اس عع،لسنظجوال)اس م،لظجوعلسنيواملسالقتص اععلاسإلسإل

،ل1 ت ه ،لجع،لظف هعظ ه ،لظهاس و  ،لتظوعاس ملسإلوهت ستعجعسإل،ل(2111)ل،سنا ا ،لزك عه لظجوه  .11
لاس لسنع زا  لنوجب تعلاسنتازع ،لتظ ر،لسة ار.

ل-،لسن ص ئصلسنش صععلات قت ه لب نتاجه لسإلوهت ستعجيل(2111زاب لتباسنيزعز،ل)ل،سن سا  .12
ععلفيلسنوج علسالانظبععلسني سقعع،ل ج احعلاكتها سه،لا سوعلسوتج تععلنيع علظرلسنقع اسخلسإلاس 

 .،لسني سقسا،لج ظيعلب اكوععلسإلاس ملاسالقتص ا

ل-(،لإوهت ستعجع خلسن عه املااا هه لفهيلتحقعهقلسنظعهزملسنت  فوهععل2119)،لسنوك    ،لب  ل وف .13
ظجوههعلكوعههعلب ههاسالنويوههاملسالقتصهه اععلل،ا سوههعلظعاس عههعلتوههملشهه ك خلسالتصهه الخلفههيلسة ار

 سنج ظيع،لسنياالسنو ب لتش ،لب اسا،لسني سق.
تعجعع:لانعه لسنظههاع لسني بههيلنوتفكعهه لاسنت ععهه ل(،لسإلاس ملسإلوههت س2111وهعالظصههجفم،ل حظهها،ل) .14

 سإلوت ستعجي،لج ظيعلب   ،لسنق ه م،لجظ ا ععلظص لسني بعع.

،لصع غعلسإلوت ستعجع خلسنش ظوعلنوظ  ظه خلسنصه  تععل(2114ظحظالسنص ع لق وم،ل)ل،سنشيعبي .11
يلملشه ك خلصه  تعلسةااعهعلفهبه نتجبعقلتوهل(WTOفيل ج  لتأثع لظ  ظهعلسنتجه  ملسني نظعهعل)

 .،لسني سق،لج ظيعلسنظاص سة ار،ل ج احعلاكتا سه،لكوععلسإلاس ملاسالقتص ا

سإلاس ملاسةتظ  ،لسنجبيهعلسةانهم،لل،(2112)،لني ظ  ،لص نحلظ ا لاسن  نبي،لج ه لظحورس .16
 اس لاسئ لنو ش لاسنتازع ،لسة ار.

عل ستعجعسإلاس ملسإلوهتل،(2112،ل)اسئ لظحظالصهبحيلإا عس،اج ه لظحورلظ صا لل،سن  نبي .12
 ،لسني سق.،لتظ ر،لاس لاسئ لنو ش لاسنتازع 1ظ  ا لظ  جيلظتك ظ ،لجل–

ل.،لاس لسنيوملنوظ ععر،لبع اخ،لنب  ر(2111،ل)ق ظاسلسنظا ا .19
سنفههه ا لا سوهههعلسنوهههوا لسإل وههه  يلل-،لسنوهههوا لسنت  عظهههيل(2111،ل)ظحظهههالق وهههمل،سنق عهههاتي .18

ل،لسة ار.اسنتازع ،لتظ رل،لاس لسنش اقلنو ش 2ج،لنظ  ظ خلسنظ توفعاسنجظ تيلفيلس
علنظاسج هههعلسنقههه رلسناسحهههال،لسإلاس ملسإلوهههت ستعجع(1889سنفت ح،ل)تباسنحظعهههالتبهههال،سنظ  بهههي .21

 اظع ج،لجظ ا ععلظص لسني بعع.ل–،لسنز ق ءلاسنيش عر،لظجظاتعلسن ع لسني بعع

،لسني قههعلبههعرلسةوهه نعللسنظي فعههعلا  سلسنظهه  لسنفكهه  ل(2113  نههالحظههال ظههعر،ل)ل، رظع  هه .21
 خلا سوعلتحوعوععلآل سءلتع علفيلظهاع  لظجه نسل اس ملشه كل-أثع لفيلسنتاج لسإلوت ستعجيلات

،لكوعههعلسإلاس ملاسالقتصهه ا،لسنج ظيههعلسنقجهه  لسن هه صلفههيلظاع ههعلسنظاصهه ،ل ج احههعلاكتهها سه
 ،لسني سق.سنظوت ص عع

  ار.تظ رلسةلإاس ملسالبتك  ،لاس لاسئ لنو ش ،لسنجبيعلسةانم،،ل(2113)ل،تباا جملل جم، .22

ظحظهاللت جظع:ل،ظا  لظتك ظ ل-علاس ملسإلوت ستعجعسإل،ل(2119)،لش  نزلاجا  لج  اعخله ، .23
،لسنظظوكهعلسني بعهعلسنيه  ،لإوهظ تع لتوهيلبوهعافي،لاس لسنظه عشلنو شه ،لسن عه ضحظالتبهال وعال

 .سنويااعع

 .Nova Scotia Public Service Commission (NSPSC)لنو اظعلسني ظعلScotiaاك نعل .42
 ،لسة ار.تظ رل،،لاس لسنع زا  لسنيوظععع،لسإلاس ملسإلوت ستعجع(1889ويالغ نل،ل)ل،رع وع .21
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