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 مستخلص :

هي  نافسة اآلنية المضمن التوجه االستراتيجي السائد في األدبيات فإن منظمات األعمال ال تتنافس على أسواق حالية، ولكن عمل 

ة القيمة عملية إضافبلقيام ال، ولكي تتمكن هذه المنظمات من التنافس بهذه األسواق غير الموجودة حالياً، فإنها البد من حول المستقب

ق الريادة ل تحقيفي األسواق المستقبلية المحتملة، والذي يجعل استشراف المستقبل استراتيجية أساسية لهذه المنظمات من أج

 االستراتيجية. 

ق الرياادة حث في أنه وفي ظل المنافسة الشرسة من الشركات العاملة في مجال االتصااالت بمصار لتحقياتمثلت مشكلة الب

يط االسااتراتيجية فقااد أ اابحت عمليااة استشااراف المسااتقبل بمثابااة أساالوس عماال ومتللااط أساسااي لتزويااد الم للااين بشااتى األسااال

ة غوس فياه بدقالحاضر إلى توقع  ورة المستقبل الممكن أو المرالمستقبلية لنقل الشركة المصرية لالتصاالت من إطارها الماضي وا

ي التساالل فالة البحثياة لتحقيق هذا المستقبل واالستعداد له ولمتللباته وتحدياته؛ وبالتالي تحقيق الريادة االساتراتيجية، وبار ت المشاك

 التالي:

صاارية لمصاارية لالتصاااالت بالشااركة الممااا هااو تااستير استشااراف المسااتقبل فااي تحقيااق الريااادة االسااتراتيجية للشااركة ا

 لالتصاالت؟

الشاركة  وهدف البحاث إلاي دراساة تاستير استشاراف المساتقبل فاي تحقياق الرياادة االساتراتيجية للمنظماات باالتلبيق علاي

 المصرية لالتصاالت. 

، وضاو  البحاثتبلة بموقد تم است دام المنهج الو في التحليلي، حيث تم تحديد وتس يل المفاهيم النظرية األساسية المر

ي بعلل  وتوصلل  الدراسلة  للالعااملين بالشاركة المصارية لالتصاااالت. مفاردة ماان  384باإلضاافة إلاي إجارار دراسااة ميدانياة علاي 

 النتائج أهمها :

 صاالت.يوجد تستير ذو داللة احصائية للرلية المستقبلة في تحقيق الريادة االستراتيجية للشركة المصرية لالت 

  تصاالت.مصرية لالفي تحقيق الريادة االستراتيجية للشركة ال ذو داللة احصائية للتحليل البيئي االستراتيجييوجد تستير 

 التصاالتفي تحقيق الريادة االستراتيجية للشركة المصرية ل يوجد تستير ذو داللة احصائية للتفكير االستراتيجي. 

 كما توصل   لى بع  التوصيات أهمها:

 ة ذات توجه ريادي للشركة تعتمد علي استشراف المستقبل. ياغة رلية مستقبلي 

 ق الريادة ة لتحقياست دام الشركة أساليط كمية ونوعية واللجور إلى األرقام واإلحصارات لوضع  ورة واضحة لمستقبل الشرك

 االستراتيجية.

 االت ، مصر.يجي، االتصالسترات، التحليل البيئي االقيادة االستراتيجية، التفكير االستراتيجي، الرلية المستقبليةالكلمات المفتاحية: 

mailto:emad_tahan@hotmail.com
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ABSTRACT:A review of the strategic leadership literature reveals that the entrepreneurs compete 

in the existing and future markets. The process of added value and a proper strategic leadership is 

essential in an organization’s decision making to achieve a comparative advantage in the potential 

future markets. Strategic leadership contributes to developed performance as it converts the 

organization and its procedures to be optimized in terms of having long-term progress and survival. 

The research problem was that, in light of the fierce competition in the telecommunication 

sector of Egypt to achieve strategic leadership. Therefore, providing the planners with the various 

future methods of transferring Telecom Egypt from its past and present framework to an efficient 

sector with comparative advantage and providing its requirements and challenges; thus, achieving 

the strategic leadership. In addition, the research question that will be answered in this study is: 

What is the impact of the future forecasts on achieving the strategic leadership of Egypt Telecom? 

The aim of the study was to examine the impact of future forecasts to achieve strategic 

leadership to Telecom Egypt. 384 employees were selected as a sample using stratified sampling 

technique. Respondents were the employees of the Egypt Telecom companies. Descriptive statistics 

(standard deviations, mean and percentages) was used in the analysis. The results confirmed that the 

strategic thinking, the future vision, and strategic environmental analysis are positively affected in 

achieving strategic leadership of the Egypt Telecom. Since this study included some variables to 

analyze their impact on achieving strategic leadership using descriptive method, more research 

would be needed such as: develop future strategy to take advantage of skilled workers and 

outstanding capacity as the basis of achieving strategic leadership; and using quantitative approach 

to analyze more variables and investigate the future of the company in achieving strategic 

leadership. 

Keywords: strategic leadership, strategic thinking, future vision, strategic environmental analysis, 

Telecom, Egypt. 
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 اإلطار العام للبحث

 مقدمة:

ل من ا ة لكخفي المشهد التنافسي الجديد واستراتيجيات األعمال الحرة أ بحت الريادة االستراتيجية تحتل أهمية 

ا، مة أو حجمهالمنظ المنظمات القائمة والجديدة بسبط  يادة الديناميكيات البيئية وحدة المنافسة العالمية بغض النظر عن عمر

مزايا نحو ال االستراتيجية يجط أن ترتبط بشكل أفضل بسدار المنظمة ألنها  تهدف إلى تحديد الفرص وتلويرهاوالمبادرات 

ول هذه فية تحالتنافسية، واستغالل هذه الفرص هو جوهر روح المبادرة في حين أن جوهر اإلدارة االستراتيجية يكون في كي

  .( et al,Kraus, sascha 2011:13() الفرص إلى مزايا تنافسية مستدامة

)تقنية، ار سوييرات سريع بإنجا اته العلمية والتكنولوجية ومتغير بما يحمله من سرعة متزايدة في التغأ بح المستقبل و

ا اته ادة من إنجاالستفوغير المستعدة لمواكبة تلك التغيرات غير قادرة على معايشة الغد  نظماتعلمية، اقتصادية، اجتماعية( والم

كي، أحمد )  قبلعصر الحالي وما يشهده من تغييرات سريعة جعل السمة األساسية للمؤسسات هو التوجه باستشراف المستلكون ال

 . (34:2003وأخرون، 

ظيمية ونية والتنوالقان في بيئة األعمال الحديثة في تغييرات كبيرة في التكنولوجيا، والبيئة االقتصادية يتجلياالضلراس و

ن أجل منظمات وأن ظروف العمل الجديدة تتللط تحول أساسي وتابت من اللريقة التي تعمل بها الم ،اردوأسواق العمل والمو

تمر بتكار المسلى االإيجاد مسارات ومصادر للميزة التنافسية المستدامة، من خالل الدعم بشكل رئيسي لتلوير القدرة الداخلية ع

مثل خصائص لتي ستالعمليات وقدرات التكيف واإلبدا  والمرونة والسرعة اللمنتجات وال دمات والتقنيات والتنظيم واألسواق و

يد سكد والتعقدم التعالنشاط التجاري التي يجط تلبيقها على المستوى الفردي والتنظيمي واالجتماعي، واالستجابة لتزايد مستوى 

 البيئي. 

صادقة ساتها الظفيها وللمجتمع من خالل مماربتكريس مواردها لبنار غد أفضل لموالمصرية لالتصاالت  شركةلازم تتلو

 .في البيئة المحيلة والسريعة في التجاوس مع جميع المتغيرات

شركة علي ال بالتلبيق دراسة تستير استشراف المستقبل في تحقيق الريادة اإلستراتيجية للمنظماتويسعي البحث إلي 

 المصرية لالتصاالت. 
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 البحثيةمشكلة الثانياً: 

 ال يمكن أنف، ساتلمؤسل ي بالمستقبل واستشراف آفاقه وفهم تحدياته من المقومات الرئيسية في  ناعة الريادةيُعد الوع

تشراف تمام باسمتلك رلية واضحة لمعالم المستقبل وخا ة في العصر الحالي، حيث تزايد االهالمؤسسات إذا لم تنجاح يستمر 

من  ف المستقبلاستشراشتى مناهج الحياة؛ والذي استلزم من الجميع االهتمام ب المستقبل نتيجة للتلورات الهائلة والمتسارعة في

بل وفق المستق من خالل فهم متللبات وأسس استشرافمالحقة تلك المتغيرات ومواكبتها  أجل تحديد رلية مستقبلية تمكنهم من

سعي لمنظمات الاً على الذا فقد كان لزام؛ اتيجيةلتحقيق الريادة اإلسترخلوات منهجية مدروسة لتكوين الرلى المستقبلية الواضحة 

يس فقط المبادرة لوإلبدا  ، وأن تعتلي هذه المنظمات نا ية االمنافسةإلى محاولة تحقيق الريادة في األسواق التي تعمل بها من أجل 

 في اقتفار الفرص الواعدة على الرغم من خلورتها ولكن خلقها. 

 ابحت عملياة فقاد ألرياادة اإلساتراتيجية لتحقياق ان الشركات العاملة في مجاال االتصااالت بمصار وفي ظل المنافسة الشرسة م      

طارهااا ماان إلنقاال الشااركة أساالوس عماال ومتللااط أساسااي لتزويااد الم للااين بشااتى األساااليط المسااتقبلية  استشااراف المسااتقبل بمثابااة

ياتاه؛ للباتاه وتحددقة لتحقيق هذا المستقبل واالستعداد له ولمتالماضي والحاضر إلى توقع  ورة المستقبل الممكن أو المرغوس فيه ب

 التالي: الرئيس وعلي ذلك تبر  المشكلة البحثية في التسالل، وبالتالي تحقيق الريادة اإلستراتيجية

لمصرية بالشركة اتحقيق الريادة اإلستراتيجية للشركة المصرية لالتصاالت في  تستير استشراف المستقبلماهو 

 ؟االت لالتص

 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية، هي:

 لشركة المصرية لالتصاالت؟لتحقيق الريادة اإلستراتيجية ي فالمؤترة  استشراف المستقبلما هي أبعاد  -1

 ؟بالشركة المصرية لالتصاالت وكيفية تدعيمها ،تحقيق الريادة اإلستراتيجيةمتللبات ما هي  -2

 تصاالت؟لشركة المصرية لاللاستشراف المستقبل علي متللبات تحقيق الريادة اإلستراتيجية بعاد أل يوجد تستيرهل  -3

 لشركة المصرية لالتصاالت؟لالريادة اإلستراتيجية  في تحقيق استشراف المستقبل أي مدي تسهم عملية إلى -4

 ؟استشراف المستقبلمن خالل أبعاد  اتيجيةإمكانية تحقيق الريادة اإلسترهل يمكن التنبؤ بالقدرة علي  -5

   اً: أهمية البحث لثثا

حيث تزايد  ال يمكن أن يستمر النجاح ألحد إذا لم يمتلك رلية واضحة لمعالم المستقبل وخا ة في العصر الحالي،

الهتمام اجميع من ال االهتمام باستشراف المستقبل نتيجة للتلورات الهائلة والمتسرعة في شتى مناهج الحياة والذي استلزم

كمن وت، اتيجيةة االسترالريادتحقيق ومالحقة تلك المتغيرات ومواكبتها باستشراف المستقبل من أجل تحديد رلية مستقبلية تمكنه من 

من ا لمماتلة لهألخرى االشركة المصرية لالتصاالت والقلاعات ا قيادات إمكانية استفادةفي  عمليأهمية البحث أيضاً من الجانط ال

 ككل.  نتائج وتو يـــــات الدراسة حيث أنها تبني علي دراسة نظرية ميدانية، بما يعود بالفائدة على المجتمــع

 ً  البحث: أهداف رابعا

ة ة المصريشركلتستير استشراف المستقبل في تحقيق الريادة اإلستراتيجية لدراسة  الهدف الرئيس للبحث فىتمثل ي

 األهداف الفرعية، وهى: ، باإلضافة إلى بعضلالتصاالت

 .(استشراف المستقبل وتحقيق الريادة اإلستراتيجيةلمتغيرات البحث والمتمثلة في: )التس يل النظرى  -1

 خالل الدراسة الميدانية. لبحث منتجاه موضو  ا بالشركة المصرية لالتصاالتالتعرف على إتجاهات وآرار العاملين  -2

لشركة المصرية منهجية استشراف المستقبل في تحقيق الريادة اإلستراتيجية لتدعيم  شسنهاالتو يات التى من  إقتراح بعض -3

 .لالتصاالت
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 : الفرض الرئيس للبحث :اً خامس

 ت.يوجد تستير ذو داللة احصائية الستشراف المستقبل في تحقيق الريادة اإلستراتيجية للشركة المصرية لالتصاال -1

 الفروع الفرعية، وهي: وينبثق من هذا الفرض الرئيس بع 

 الت.يوجد تستير ذو داللة احصائية للرلية المستقبلية في تحقيق الريادة اإلستراتيجية للشركة المصرية لالتصا -1/1

 ت.ية لالتصااليوجد تستير ذو داللة احصائية للتحليل البيئي االستراتيجي في تحقيق الريادة اإلستراتيجية للشركة المصر -1/2

 صاالت.في تحقيق الريادة اإلستراتيجية للشركة المصرية لالت للتفكير اإلستراتيجيستير ذو داللة احصائية يوجد ت -1/3

 ويوضح الشكل التالي اإلطار المقترح لتستير استشراف المستقبل في تحقيق الريادة اإلستراتيجية:   

 

 اف المستقبل في تحقيق الريادة اإلستراتيجية( اإلطار المقترح لتأثير استشر1/1شكل )

  البحث: منهج وأدوات اً سساد

لبحث، موضو  ابتم تحديد وتس يل المفاهيم النظرية األساسية المرتبلة حيث  :التحليلي تبع الباحث المنهج الو فيا

 ى الدراساتجو  إلفكار منها، والروذلك باالستعانة بم تلف المراجع، والدوريات، والمصادر العلمية الم تلفة، واست الص األ

قمية بما ر ورة  في وعرضهات ، باإلضافة إلي إجرار دراسة ميدانية علي عينة من العاملين بالشركة المصرية لالتصاالالسابقة

وقد ، ئجهااقشة نتاوتحليل ومنبعض، واختبار فروضها العضها بوعالقاتها ب العاملين تجاه متغيرات الدراسة اتجاهاتيسهل معرفة 

 .تضمنت بعض المحاور التي تعكس متغيرات الدراسة ستمارة استقصارتمثلت األداة الرئيسية للبحث فى إ

 البحث: حدود  اً سابع

 الحدود الموضوعية: -

 البحث الرئيسة، كما يلي:  التي تعكس متغيري مجموعة من األبعاد حث علىإعتمد الب

 (.التفكير اإلستراتيجي، التحليل البيئي اإلستراتيجي، )الرلية المستقبلية : استشراف المستقبل -1

 (.دجية للموارالقيادة الريادية، العقلية الريادية،اإلدارة اإلستراتي، الثقافة الريادية) : الريادة اإلستراتيجية -2

من  ة على عينةلميدانية اأجريت الدراستمثل مجتمع البحث في العاملين بالشركة المصرية لالتصاالت؛ لذا فقد  الحدود المكانية: -

 تجاهاتهم حول موضو  البحث.إ، وذلك لمعرفة آرائهم وبالشركة بالقاهرة الكبريالعاملين 

استشراف 

 المستقبل

 

الريادة 

 االستراتيجية

 

الرؤية 

 المستقبلية

 

التحليل البيئي 

 االستراتيجي

 

التفكير 

 االستراتيجي

 

 القيادة الريادية

 

 الثقافة الريادية

 

 العقلية الريادية

 

 
اإلدارة 

االستراتيجية 

 للموارد
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 وحتى نهاية نفس الشهر. 2018 يوليولدراسة الميدانية هي الفترة من بداية شهر االتي تمت خاللها الحدود الزمنية الحدود الزمنية: -

ً ثامن  البحث هيكل: ا

ول ور األحيث عرض المحهداف التى يسعى البحث إلى تحقيقها، فقد تم تقسيم البحث إلى تالتة محاور، فى ضور األ

بحث نهجية الضافة إلى م، باإلالبحث الرئيس ضفرو األهميةواألهداف المشكلة البحثية و تضمنالذي اإلطار العام للبحث، و

ن ومتائجها، نل ومناقشة وتحليالدراسة الميدانية  المحور الثالثتناول و ،للبحث النظريإلطار تضمن اأما المحور الثانى ف ،وأدواته

 تقديم بعض التو يات ال ا ة بموضو  البحث. تم

 للبحث النظرياإلطار 

 : أوالً: استشراف المستقبل وأسسه المنهجية

 الدراسات السابقة لمتغير استشراف المستقبل : -أ

لعمل مية استشراف المستقبل فى تغيير وتحسين وتلوير اإلى توضيح أه( 2018)البواس، جابر هدفت دراسة 

 لط وضع اللاإلدارى من خالل الت ليط الناجح، باعتبار أن نجاح أى مؤسسة يبر  فى قدراتها على استشراف المستقبل 

م مؤسسة مال اح ألىالمناسبة لمواجهة ذلك المستقبل وفهم آفاقه وتحدياته. وتو لت الدراسة إلى أنه اليمكن أن يستمر النج

القاعدة  لمؤسسةتمتلك رلى واضحة لمستقبل العمل اإلدارى وتحديثه، كما أن اإلستشراف يوفر للمسئولين والقائمين على ا

 المعرفية الال مة لصياغة اإلستراتيجيات ورسم ال لط.

لكبيرة ة ا( إلى مقارنة أساليط اإلستشراف في الشركات السويديPersheng, & Hans, 2017كما هدفت دراسة )

شراف لي استبالمقارنة مع عينة من الشركات األوروبية، وأنصط التركيز على قياس اإلختالفات فيما يتعلق بالقدرة ع

ن روبية، ولكا األوالشركات للمستقبل. وتو لت الدراسة إلى أن الشركات السويدية تعمل في بيئة أقل ديناميكية من نظيراته

فيما  اخلية أقوىدقدرات بقيدًا، وبالنسبة إلى القدرة علي االستشراف، تتمتع الشركات السويدية بيئة الشركات السويدية أكثر تع

مستقبل من راف اليتعلق بالثقافة وطريقة تعقيدها واست دام المعلومات، ولدى الشركات السويدية قدرات إدراك أقوى الستش

 الشركات األوروبية.

ستيراتها ( إلى دراسة القدرة علي استشراف الشركات للمستقبل وت(Mahdi, & Akbar, 2017وكذلك هدفت دراسة 

ن. وتو لت ي إيرافعلى اإلبتكار، ونوعية ات اذ القرارات اإلستراتيجية للمدرار واألدار التنظيمي في الصناعة المصرفية 

ات دام البياناست  حث إلى أنالدراسة إلى أن القدرة علي استشراف الشركات للمستقبل يؤتر على اإلبتكار، وأشارت نتائج الب

 اذ ودة اتالستشراف المستقبل وتحديد نقاط الضعف، يمكن تقليل عدم اليقين وإ دار تحذيرات مسبقة من أجل تعزيز ج

 القرارات اإلستراتيجية للمدرار وتعزيز األدار التنظيمي.

لمستقبل ين مجال استشراف ا( إلي محاولة التركيز علي أهمية العالقة ب2017وهدفت دراسة )الجشعمي، نواف 

نية تسبات الوطي المكومت ذ القرار لما تنلوي عليه دراسات استشراف المستقبل من فوائد كبيرة لمت ذ القرار من المحافظة عل

تداعياته ولحاضر االحالية، وحالة االستعداد للمستقبل التي تتللط دراسة الماضي بم تلف تجلياته، مروراً بفحص متغيرات 

ج جهوده بتتوي م االتجاهات المستقبلية. وتو لت الدراسة إلي بعض التو يات من أهمها، ضرورة قيام مت ذ القرارإلي رس

ي أساس قوم عليوتعزيزها من خالل الفصل بين المجال االستراتيجي كعلم منفصل وبين المجال االستشرافي للمستقبل الذي 

المنهج بمتمثل ه الدراسات اإلستراتيجية والت ليط االستراتيجي والالمنهج االستكشافي المغاير للمنهج الذي تسير علي

 االستهدافي.
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ت االستشراف ( إلي التعريف باالستشراف المستقبلي وتاري ه، ومعرفة مجاال2017كما هدفت دراسة )ال يال، علي 

اسة إلي ت الدرستقبل. وتو لونظرياته، باإلضافة إلي التعرف علي التقنيات واألدوات المست دمة في عملية استشراف الم

ن البحوث ممزيد  بعض النتائج من أهمها، أن االستشراف علم قديم كان يسمي بدراسات المستقبل، وأنه ما  ال في حاجة إلي

 والدراسات، وأن هناك فرق كبير بين استشراف المستقبل والت ليط االستراتيجي.

لمستقبل، مع ة إلي التفكير االستراتيجي كمنهج متكامل ل( إلي اإلشار2017وكذلك هدفت دراسة )الجبوري، حسين 

ي وافر فتقديم نظريات وحاالت دراسية تلبيقية.وتو لت الدراسة إلي أن هناك مجموعة من ال صائص التي يجط أن تت

ار نبين في الرلية المستقبلية وفق المنظور االستراتيجي، وأن هناك مجموعة من ال صائص يتفق عليها عدد من الباحث

 السيناريوهات.

تناول  حث إلىباستعراض الدراسات السابقة يمكن القول أن إجمالي نتائج هذه البحوث والدراسات هي التي دعت الباو

  هذا ث موضوموضو  هذا البحث ليكون امتدادا لهذه البحوث والدراسات، وأن هذه الدراسات واألبحاث هي التي حددت للباح

 ث بالفروض والمتغيرات ذات العالقة والتي تتوافق مع مشكلة البحث.البحث وعنا ره، وأوحت للباح

 مفهوم استشراف المستقبل وأهميته: -ب

ته ففي نذ نشسميُعد المستقبل المراحل التي يمر بها الزمن )الماضي والحاضر والمستقبل( فهو شغل الفكر اإلنساني 

لمستقبل اتفكير حول ق، والالتغير بليئاً ويسخذ أجياالً ليثبت ويتعم الماضي كان قادراً على توقع مسار حياته بشكل روتيني حيث كان

ي التلكبيرة تغيرات الكن الحرس العالمية الثانية والمن يتكلمون عن المستقبل كحالمين، بقي مجمد لفترة طويلة وكان ينظر إلى 

ار والعلمتاس بدأ الكولتغيير كل أوجه الحياة، جعلت العالم يتغير بتسار  لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري وشمل هذا احدتت 

جها ي نحتايفكرون بشكل أكثر جدية حول ماذا إن حصل في المستقبل؟ وكيف ي لط له؟ وما هي المستلزمات أو األدوات الت

جاهات هذه االت ةلى قوع باالعتماد لدراسة المستقبل؟ وما هي المنهجيات؟ لنكون مستعدون لمواجهته وتحديد البدائل واختيار أفضلها

  (17:  2004)ال دري، سعيد،والتستير بها وتوجيهها نحو األفضل

ً يؤول إلى  ياغة مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تش واستشراف المستقبل هو ً منظما الم مل المعجهداً علميا

 ً لى عتركيز وذلك عن طريق ال الرئيسية ألوضا  معينة أو مجموعة المجتمعات عبر مدة  منية تمتد ألكثر من عشرين عاما

 حيثة، نسانيالمتغيرات التي يمكن تغييرها بواسلة القرارات أي أنه تصور مستقبلي يمكننا من است الص عنا ر التوقع اإل

 : ( 340:  2006)إلياس، بلكا، 

حاضر ي والن الماضاالستشراف هو تللع نحو المستقبل لتوقع طبيعة وأهمية التلورات المستقبلية باست دام معلومات م -1

 . (30: 2005العزاوي، عواطف، )بمحاولة التنبؤ ببعض ما قد يحدث في المستقبل 

 تعتمد التنبؤات على ما يمتلكه العقل من قدرات )التفكير، ال يال، البصيرة، الحدس، الرليا(.  -2

 اتسا  المدى الزمني لالستشراف.  -3

 ذه االتجاهات. تحديد اتجاهات التغير ومحاولة التستير به -4

مات والذي للمنظ ويُعد الوعي بالمستقبل واستشراف آفاقه وفهم تحدياته فر ة من المقومات الرئيسية في  ناعة النجاح

تتركز واكبتها، ورات وماستلزم من الجميع االهتمام باستشراف المستقبل من أجل تحديد رلية مستقبلية تمكنه من مالحقة تلك المتغي

 : ( 32:  2008عامر، طارق،)بما يلي أهمية االستشراف

لقيادة أسلوس لدراسة المستقبل والدراسات المستقبلية تمثل األسلوس المعلوماتي الذي تقوم عليه عملية الت ليط فهي تزود ا -1

 الم للين بشتى  ور المستقبليات البديلة مما يترتط عنها اختيار أفضلها. 
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مكن أو بل المقبلية أن تنتقل من إطارها الماضي والحاضر إلى توقع  ورة المستقتمكن الم للين وبفضل األساليط المست -2

لفها ؤدي إلى ت شكالت تالمرغوس فيه بدقة لتحقيق هذا المستقبل واالستعداد له ولمتللباته وتحدياته حتى ال تفاجس بصعوبات وم

 عن عصرها. 

لمية، )تقنية، ع لشاملةار بما يحمله من سرعة متزايدة في التغييرات إن المستقبل سريع بإنجا اته العلمية والتكنولوجية ومتغي -3

ة من واالستفاد الغد يشةاقتصادية، اجتماعية( والمنظمة التي لم تكن مستعدة لمواكبة تلك التغيرات سيفقدها القدرة على معا

  .(34: 2003 كي ، أحمد وآخرون، ) إنجا اته

ضل ما ذلك بفلمستقبل تساعد المنظمات على  نع مستقبل أفضل لمنظماتها وويمكن القول إن الدراسات االستشرافية ل

 : (28:  2008كورنيش، ادوارد، ) تؤمنه من منافع من أهمها

 لحيلولة دون وقوعها. تشاف المشكالت قبل وقوعها والتهيؤ لاك 

 المنظمة. كتشاف مسارات جديدة يمكن أن تحقق ما تصبو إليه الالقدرات والموارد  النظر في إعادة 

  .بلورة االختيارات الممكنة والمتاحة وترشيد عملية المفاضلة بينها 

 األسس المنهجية في استشراف المستقبل:  -ج

ها بهناك مجموعة من األسس المنهجية التي يجط أن تقوم عليها عملية استشراف المستقبل وينبغي أن تتصف 

 : (32:  2008عامر، طارق،)وهي

 ا مع بعضهما توفرمن أوضا  سياسية؟ اقتصادية، اجتماعية، ... إلخ تفاعلهم لألمور: holisticلكلية الشمولية والنظرية ا -1

 رلية شاملة. 

 أي تفادي اإلفراط في التبسيط والتجريد للظواهر المدروسة.  :Complexityمراعاة التعقيد  -2

آليات  في فهم است الص دروس تفيد بمنلق المحاكاةقرارة لتجارس اآلخرين وخبراتهم و القراءة الجيدة للماضي والحاضر: -3

 التلور وتتابع المراحل وقرارة الحاضر واالتجاهات العامة السائدة. 

ن تفي دها يندر ألكمية لوحافاألساليط النوعية لوحدها أو األساليط  :المزيج بين األساليب النوعية والكمية في العمل المستقبلي  -4

 تقبلية وإنما المزج بين األسلوبين يؤدي إلى نتائج أفضل. بمتللبات إنتاج دراسة مس

 . و ادعارتهاقاتها أمن خالل التعرف على البدائل وعدم استبعاد بدائل معينة لمجرد رفض الدراسة لمنلل:الحيادية والعلمية  -5

 فهو أمر تفرضه طبيعة الدراسات المستقبلية.  عمل الفريق واإلبداع الجماعي: -6

ددة عملية متع بل أنها والتتابع وهذه الدراسات واألبحاث ال تنجز دفعة واحدة : الذاتي والتصحيح المتتابع للتحليالتالتعلم  -7

 المراحل يتم بها إنضاج التحليالت وتعميق الفهم وتدقيق النتائج. 

 ل واختيارهه للبدائ لط واستكشاففينبغي على اإلنسان في بنائه لل :اإلدراك الكامل بأن أفضل المعرفة هو معرفة المستقبل  -8

  لمستقبلية.احداث لألهداف أن ينجو نحو معرفة المستقبل منللقاً من القرارة الجيدة للماضي والحاضر وكيف سيؤتر على األ

 ويمكن تناول أهم أبعاد استشراف المستقبل وفق مايلي:

العليا  بل اإلدارةة من قكون عليه في المستقبل، وتُوضع الرليعبارة عن بيان تصدره المؤسسة لما تنوي أن ت الرؤية المستقبلية: -أ

 سة أن تصبحالمؤس للمساعدة على الت ليط والتوجيه، ويمكن القول إن مصللح الرلية يجيط عن كثير من األسئلة مثل؛ ماذا تريد

 تعتبر أساسو، اليةى الصورة المثة، حتى تصل إلعليه؟ وإلى أين ستصل في مسيرتها؟ وتحدد الرلية خللها المستقبلية في التنمي

 .(189 : 2003، ديسلر،جاري)أي تلور تسعى المؤسسة لتحقيقه، ويجط أن تتصف الرلية بالوضوح، والبساطة واإليجا 
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م بمتابعة ة، حيث يهتراتيجييُعد التحليل اإلستراتيجي أحد المكونات الهامة لعمليات اإلدارة اإلست التحليل البيئي اإلستراتيجي: -ب

التهديدات والفرص ووتحليل التغيرات البيئية الداخلية وال ارجية للمؤسسة، لتفر  في النهاية عن تحديد مواطن القوة والضعف 

 2003يل،ترونج، ميشأرمس) البيئية الحالية والمتوقعة، مما يؤدي في النهاية إلى تحديد طبيعة ال يار اإلستراتيجي المالئم للمؤسسة

:64). 

قع بكل ة الواهو نشاط إبداعي ومسار فكري ت ليلي شمولي متعدد الرلى واألبعاد ينللق من دراس ستراتيجي:التفكير اإل -ج

عبد ) منشود.أبعاده ومظاهره ويرسم رلى وأهداف مستقبلية ويضع برامج وخلط عملية تساعد على االنتقال إلى المستقبل ال

 (. 38:  2015المتعال واللحان،

ئل حديد البداقبل وتعملية استشراف المستقبل تهدف إلي محاولة المعرفة التامة باتجاهات المست وعلي ذلك يمكن القول أن

ات مية التلورعة وأهواختيار أفضلها باالعتماد على قوة هذه االتجاهات والتستير بها وتوجيهها نحو األفضل، من خالل توقع طبي

شراف ل الستة التنبؤ ببعض ما قد يحدث في المستقبل؛ مما يجعالمستقبلية باست دام معلومات من الماضي والحاضر بمحاول

 المستقبل دوراً مؤتراً في تحقيق الريادة اإلستراتيجية.

 : وأبعادهاالريادة اإلستراتيجية  :ثانياً 

 الدراسات السابقة لمتغير الريادة اإلستراتيجية : -أ

 يد في اإلدارةاإلستراتيجية باعتبارها مدخل جد ( إلى التعرف على مفهوم الريادية2017هدفت دراسة )قايد ،فاطمة، 

لتلرق نافسية؛ والى التاإلستراتيجية؛ مع بيان الجهد الذي تبذله المؤسسات في تبني هذا المفهوم بشكل يساعد على تعزيز القدرة ع

روح االبتكار وبيجية ستراتإلى الريادية اإلستراتيجية كمدخل لتلوير المؤسسات. وتو لت الدراسة إلى أنه ينبغي ربط اإلدارة اإل

ة إلستراتيجيايادية المبادرة والم اطرة، فاست دام هذه العنا ر ينمي الثقافة التنظيمية للمؤسسة، وضرورة تقديم تصور عن الر

افسية ا التنضمن اإلطار االستراتيجي للمؤسسة، مع ضرورة  ياغة رليا ذات توجه ريادي من أجل تحقيق استدامة في قدراته

 ق شراكة من خالل دعم التحالف االستراتيجي.وتحقي

الة، الرلية، الرس)( إلى التعرف علي طبيعة العالقة بين التوجه اإلستراتيجي بسبعاده 2013هدفت دراسة )محمد، سعيد، و

ا رة. لمعبيئة لاألهداف،القيم، اإلستراتيجية( وإستراتيجيات الريادة في منظمات األعمال في ظل ال صائص اإلستراتيجية لل

ريادة، اتيجيات البإستر وتو لت الدراسة إلى ضرورة تعزيز الثقافة التنظيمية للعاملين بهدف استيعاس التوجة اإلستراتيجي وعالقته

 ة.مع ضرورة توفير الدعم المادي لتمويل األفكار واألنشلة اإلبداعية للعاملين لتحقيق الريادة اإلستراتيجي

دار فسية وتحسين أ( إلى تلوير إستراتيجيات للريلدة تساهم في تحقيق الميزة التنا2008هدفت دراسة )السكارنة، بالل و

 واالبتكار إلبدا اشركات االتصاالت في األردن. وتو لت الدراسة إلى أنه علي الشركات محل البحث أن تبادر إلي التركيز علي 

ادة تحقيق الريليات لالتركيز علي المبادأة والم اطرة كآ للعاملين، والتركيز علي التفرد في ال دمات واألعمال، باإلضافة إلي

 اإلستراتيجية.

ي فنظمة ريادية ( إلى التعرف علي الكيفية التي يؤتر بها اإلبدا  في تكوين مTino, Michalski, 2004هدفت دراسة )و

دمات تلوير ال  مثل فيمات المغامرة تتظل المنافسة الشديدة بين المنظمات العالمية.وتو لت الدراسة إلي أن عنا ر النجاح للمنظ

 فسية.للتنا والمنتجات والموارد وال دمات والمنتجات، ومساهمة اإلبدا  في تلوير المنافسة والقدرة علي تحقيق الميزة

( إلى التعرف علي الكيفية يتم بها تلوير المشاريع والريادة فيها Alexander, Osterwakler 2004هدفت دراسة )و 

اإلنترنت واإلستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتو لت الدراسة إلي أن عنا ر النجاح للمنظمات تتشكل كمشاريع 

 من خالل العالقات مع العمالر من خالل إستراتيجية المعلومات وتلوير الثقة بالعمالر للو ول إلي الريادة.
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ناول تث إلى هذه البحوث والدراسات هي التي دعت الباح باستعراض الدراسات السابقة يمكن القول أن إجمالي نتائج

  هذا ث موضوموضو  هذا البحث ليكون امتدادا لهذه البحوث والدراسات، وأن هذه الدراسات واألبحاث هي التي حددت للباح

 البحث وعنا ره، وأوحت للباحث بالفروض والمتغيرات ذات العالقة والتي تتوافق مع مشكلة البحث.

 يادة اإلستراتيجية وتعريفاتها: نشأة الر -ب

لية لكن عموضمن التوجه االستراتيجي السائد في األدبيات فإن منظمات األعمال ال تتنافس على أسواق حالية، 

جية من ستراتيالمنظمات الريادية هي أكثر ميالً لالن راط في ممارسات اإلدارة االوالمنافسة اآلن هي حول المستقبل، 

 .( (Barney, & Arikan, 2001:127لبيعتها أكثر تحفظاً ت التي هي بالمنظما

( والتي Entreprendre، هي كلمة إنكليزية األ ل تم اشتقاقها من الكلمة الفرنسية )Entrepreneurshipالريادة و

 عن ذلك بين( وهي تمثل مفهوم الوسيط في العملية التجارية، فضالً  –( وتعني )النقل prendre( و)Enterبدورها تنقسم إلى )

 & ,Boiton)) وأ بحت تعني المقاول Entrepenureترجمت إلى اللغة الفرنسية )المتعهد( وعندما انتقلت إلى اإلنكليزية 

Thompson, 2004:54),. 

( فهي حقل معترف به حديثاً وليس من المستغرس أن تكون Strategic Entrepreneurshipأما الريادة اإلستراتيجية )

ً للقرن الحادي والعشرينإحدى مجاالت اإل ً مهماً وحرجا  ,Hitt. & Sexton) دارة اإلستراتيجية وريادة األعمال وتعد مفهوما

2002:9),) . 

 1999عام  ته إلىويمكن التسكيد على أنها حقل حديث جداً ترجع بدايا ،وتعد إحدى المداخل الجديدة في الفكر اإلداري

ذا الحقل ظهر (. إال أن االهتمام األكاديمي بهCovin and Miles, 1999, Zahra et al, 1999تحديداً إلى كتابات كل من )

ً مع القضية االستثنائية عام  تحت عنوان الريادة  Strategic Management Journalبإ دار مجلة  2001رسميا

 . (,(Genic, 2012:75اإلستراتيجية

ت صصة مومن تم ظهرت أول دورية ، إلستراتيجيةبو فه بداية تركيز االهتمام على الريادة ا Kimuliينظر له و

( SEوبنيت ) 2007(  در العدد األول منها عام Strategic Entrepreneurship Journalبالريادة اإلستراتيجية تحت عنوان )

 : (,(Klein,. & Foss, 2012:9حول فكرتين أساسيتين هما

 يم المشاريع )األعمال(.  ياغة اإلستراتيجية وتنفيذها وتتضمن سمات عقلية لتنظ -1

 البحث عن الفر ة والبحث عن الميزة.  -2

لى إباإلضافة  مستقبلوالريادة اإلستراتيجية هي مجال فرعي لريادة المنظمة التي تتضمن األنشلة الريادية، وتركز على ال

قة ى بنار الثالق وعلومبدعين بشكل خذلك تركز في المقام األول على األعمال الداخلية، وعلى كيفية أن يكون العاملون مبتكرين 

الت ليط ولسلوك والمسؤوليات. ومن خالل ذلك تتوقع المنظمات الريادية أن تحسن من أدار األعمال، ويرتبط األدار بكل من ا

  ((Meyer, & Heppard, 2000:45 االستراتيجي

تسالل ابة على الاإلج غرضستراتيجية المصممة لالتي تقوم عليها الريادة اإلستراتيجية تتمثل بمفهوم اإل يةالفكرة األساسو

ً كنقلة التقار للري ؟لماذا تتفوق بعض المنظمات على مثيالتهااآلتي:  إلدارة اادة مع فالريادة اإلستراتيجية قدمت أساسا

 . (Mathebula, P, 2011:25)اإلستراتيجية

)البحث عن  Explorationالمنشود بين االستكشاف ومحصلة للتكامل بين هذين الميدانين المهمين. وبلوغ حالة التوا ن 

 ( بين الريادة واإلستراتيجيةSynergy)سلوكيات البحث عن الميزة(. وناتج عملية التدالس ) Exploitationواالستثمار  الفر ة(

(Genic K. Y., et al,2012:20) ((1) Luke, & Verreynne, 2010a:13)( )Lima, A. et al,2009:140) . 
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لى مفهوم لو ول إالرغم من كثرة عدد البحوث والدراسات التي تعاملت مع موضو  الريادة اإلستراتيجية، إال أن اوعلى 

وا الموضو  لذين تناولحثين امقبول من قبل الباحثين عموماً ما  ال بعيد عن المنال وجزراً من التفسير المنلقي لهذه الحالة كون البا

ه. فهناك ي مفهومفوكل واحد منهم كان يحمل أفكاراً معينة عن الريادة اإلستراتيجية عكسها جالوا من خلفيات علمية متنوعة، 

ه من ك من تناول، وهناباحثون تناولوا هذا المصللح من  اوية المنظور الريادي، وهناك من تناوله من  اوية المنظور االستراتيجي

 .(Sokolova, Liubov,2011:19) لسياسة االقتصادية اوية نظرية التعقيد، وجادل على تناوله من  اوية منظور ا

 ً م ال ا ة لمفاهيلوهذا ما يالحظ من خالل تمعن النظر في المفاهيم الواردة في الجدول التالي، الذي يبين استعراضا

 بالريادة اإلستراتيجية من وجهة نظر عدد من الكتاس والباحثين في هذا المجال. 

جال كما ذا المهبالريادة اإلستراتيجية من وجهة نظر عدد من الكتاس والباحثين في  ويمكن استعراض المفاهيم ال ا ة

 مبين في الجدول التالي: 

 ( مفاهيم الريادة اإلستراتيجية من وجهة نظر عدد من الكتاب والباحثين1/1جدول )

 المفهوم الصفحة السنة الباحث م

1 Hitt et al 2001 480 ور استراتيجينشاط ريادي يؤدي على وفق منظ 

2 Hitt et al 2003 416 

 هو عمل ريادي ذو منظور استراتيجي، إذ أن العمل الريادي الذي

يست دم المنظور االستراتيجي يساعد في تش يص الفرص المالئمة 

سية أكثر الستغاللها ومن تم تسهيل استغالل الفرص ل لق ميزة تناف

 مستدامة التي تقود إلى تعظيم خلق الثروة. 

3 
Dess & 

Lupkin 
3003 304 

ممارسات يست دمها االستراتيجيون في إنشار المشاريع الجديدة 

ة للمنظمة، وهي تكامل الريادة والمعرفة وباإلدارة اإلستراتيجي

ت ويستليع رجال األعمال الناجحون من مالحظة التفاوت في إمكانا

العاملين اآلخرين وهم قادرون على إيجاد الوسائل لتحويل هذه 

 إلمكانات إلى العمل الفعلي والواقعي. ا

4 Sathe 2003 2 

ل ستغالتشير إلى تحقيق التكامل بين اإلجرارات الريادة التي تسعى ال

 الفر ة واإلجرارات اإلستراتيجية التي تلتمس ميزة في التصميم

 وتنفيذ استراتيجيات المنظمة التي ت لق الثروة. 

5 Christensen 2004 305 
جيه د من التغييرات في التسويق أو التو يع وإعادة توإحداث المزي

 تلوير المنتج وتشكيل العمليات.

6 Cooper 2007 145  .سلوك الريادي والعوامل المؤترة في ذلك السلوك 

7 Lassen 2007 110 
قصد بجية إدارة الموارد الريادية أو األنشلة الريادية بلريقة استراتي

 الحصول على ميزة تنافسية. 

8 
Ireland & 

Web 
2007 50 

ة هي تكامل مجال ريادة البحث عن الفرص مع مجال البحث عن الميز

ي ف ذة لتشكيل الريادة اإلستراتيجية للتعامل مع أعمال المنظمة المت

شاف الكتاستغالل االبتكارات الجديدة التي تنتج من جهود المنظمة في ا

 المستمر للفرص. 

9 Morris et al 2008 194 

ذي رلية مباشرة وتنظيم واسع االعتماد على السلوك الريادي ال هي

يجدد المنظمة بصورة مستمرة ويصيغ عملياتها من خالل التعرف 

 واستغالل الفر ة الريادية. 

10 Godhwani 2008 1 

 جهود المنظمة الموجهة بشكل متزامن نحو كل من استثمار الميزة

ة قاعد المستقبلية التي تشكلالتنافسية الحالية واستكشاف اإلبداعات 

 للميزات التنافسية المستقبلية. 

11 
Kuratko & 

Audertsch 
2009 7 

 جديدهي الليف الواسع من الظواهر الريادية التي تنتج عن العمل ال

المضاف إلى المنظمة، وتشترك كل أشكال الريادة في عرض سلسلة 

 اإلبداعات المنظمة للحصول على الميزة التنافسية. 

12 Kraus & 2009 46  فلسفة إدارية حديثة تحفز على الرشاقة اإلستراتيجية والمرونة
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 المفهوم الصفحة السنة الباحث م

Kauranen  واالبتكار واإلبدا  المستمر، وهذه الفلسفة تستعمل لتحويل العاملين

 الموجهين من قبل اإلدارة إلى عاملين رياديين. 

13 
Hinkler et 

al 
2009 3 

  يادةير وتعزيز استجابتها للتغي الكيفية التي تستليع بموجبها المنظمة

 . اعيةالرغبة في تحمل الم اطرة واالن راط في ات اذ القرارات اإلبد

14 Luke 2009 31 

 هي عبارة عن نشاط ريادي يوجه األعمال التجارية وتسديتها وفق

منظور استراتيجي من شسنها تلوير خبرة تستند إلى المهارات 

رية نقل المعرفة )المهارات الجوهالجوهرية والموارد باإلفادة من 

 . ديدةجوالموارد( وتلبيقها لتقديم سلع وخدمات أو الدخول إلى أسواق 

15 
Kyrgidou & 

Huges 
2010 47 

الت هي العملية التي تسهل جهود المنظمة لتحديد الفرص مع االحتما

من ل، والعالية المؤدية إلى خلق القيمة من خالل محتوى ريادة األعما

دتها قاع غاللها من خالل أعمال استراتيجية قياسية استناداً إلىتم است

للموارد والجانط الريادي يسهم في القابلية على تعريف الفرص 

 واستعداد المنظمات التبا  فرص جديدة. 

16 Kimuki 2011 26 
 ادرةهو ذلك السلوك الساعي إلى تقييم الفرص وتصميم استراتيجيات ق

 . على استغالل تلك الفرص

17 Mathebula 2011 6 

ت ميزاهي عبارة عن جهود المنظمة التي يتم توجيهها تجاه استثمار ال

ة التنافسية الحالية واستكشاف اإلبداعات التي تشكل أساس للميز

 التنافسية المستقبلية في وقت واحد. 

18 Sokolova 2011 7 
ت يراحل ممكن لمشكالت الكفارة المستدامة لبلوغ التكيف مع التغي

 . لسوقاالجذرية التي تواجهها المنظمة واإلبدا  لضمان التنافسية في 

19 
Foss & 

Lyngsie 
2011 9 

فرص الكيفية التي يسهل فيها القصد االستراتيجي للمنظمة تعظيم ال

 الريادية للحصول على الميزة. 

20 Yilmaz 2012 73 

رة واإلدا هو حقل حديث في عالم اإلدارة يعتمد على تكامل الريادة

ق لى خلمل عاإلستراتيجية لتقييم وتنفيذ االستراتيجيات الريادية التي تع

 الثروة 

21 Akande 2012 346 

 حديدعملية موجهة للقرارات اإلستراتيجية والجهود اإلدارية بقصد ت

 أفضل الفرص )ذات العائد المتوقع األعلى( الستثمارها من خالل

 التصرفات اإلستراتيجية. 

22 Gence 2012 73  .مدخل للتعاطي مع قضايا خلق الثروة 

23 Klein et al 2012 3 

لق خدراسة العاملين المساهمين في بنار المنظمة االقتصادية بقصد 

 ت اذالثروة في ظل ظروف عدم التسكد واستبدال المعيار التقليدي ال

 القرار )تعظيم الربح( باألنوا  األخرى لقواعد القرار. 

24 Siren et al 2012 20 
اف ستكشحالة الشد )التوتر( بين األنشلة اإلستراتيجية المنفصلة )اال

 واالستثمار(. 

25 
Krasniqi & 

Kume 
2013 267 

لوك ة بسالكيفية التي ترتبط بها ريادة األعمال واإلدارة اإلستراتيجي

لتي ئة اوأدار المنظمة الستغالل المزايا التنافسية للمنظمة ضمن البي

ت على المبادرة والبحث عن الميزة لتقديم منتجات وابتكاراتشجع 

البحث عن أسواق جديدة أو مركز تنافسي استراتيجي من أجل خلق 

 الثروة. 

26 Rensburg 2013 16  .توجه ريادي ممزوج بالقصد االستراتيجي 

27 Mujura 2014 1 

ياً ادتصهي وسيلة بار ة للتنمية االقتصادية في البلدان األقل نمو اق

LEDC  ًوالدول المتقدمة أكثر اقتصادياMEDC  لتمييز أعمال

دة لزيا ذريةالمنظمة حالياً في ظل البيئة االقتصادية والقيام بتغييرات ج

 اإلنتاج وخلق فرص عمل مستدامة وتنمية القدرات. 

 .(33-29 :2018، الجنابيو الياسري)المصدر:             
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العاملين ونظمات حظة أن تعريف الريادة اإلستراتيجية للمنظمات بسنه يشمل كالً من المخال ة لما سبق يمكن يمكن مال

 ةإلستراتيجياريادة ورجال األعمال والريادة اإلستراتيجية ال تعني بالضرورة نمو منظمات األعمال بل هي ظاهرة أهم، وتشمل ال

 . ,(Nambisan, et al 2015:2) االجتماعية وحتى المنظمات ال دمية

 أبعاد الريادة اإلستراتيجية:  -ج

دية، العقلية يادة الريايادية، القأربعة أبعاد: )الثقافة الرهي األبعاد الرئيسة للريادة اإلستراتيجية علي أن اتفق أغلط الباحثين 

 اإلستراتيجية للموارد( وتم اعتماد هذه األبعاد األكثر اتفاقاً، كما يلي: اإلدارة الريادية، 

 : Entrepreneurial Cultureريادية الثقافة ال -1

قصد بالثقافة الريادية هي واحدة من األفكار الجديدة واإلبدا  وال لر المتوقع، وتسهم في تشجيع التسامح عن بعض يُ 

 ,Hitt صاألخلار أو الفشل، والترويج للتعلم وتحفيز العملية اإلدارية على االستمرار باإلبدا  واعتبار التغيير المتحرك باتجاه الفر

& Hoskisson, 2011:32)) . 

ة )أي يم المشتركام القأن التفسيرات األكثر شيوعاً التي تولدت من م تلف المؤلفين تعكس فكرة أن الثقافة الريادية هي نظ

ير المعاي ا لوضعما هو مهم( واالعتقادات )أي كيف تعمل األشيار( التي تصيغ الهيكل التنظيمي للمنظمة واإلجرارات ألعضائه

 (.(Mohutsiwa, Moshe, 2012:17)السلوكية )أي طريقة إكمال العمل في المنظمة

جيع لجديدة وتشافكار تتميز الثقافة الريادية الفاعلة بتسهيل جهود المنظمة إلدارة الموارد استراتيجياً، إذ تتضمن األو

ن خالل مقل للفرص. مر كنالية واإلدارة والتغيير المستالم اطرة أو تحمل الفشل وترويج التعلم وتبني اإلبداعات بالمنتج و/أو العم

ن الفرص المستمر ع البحث األهمية المتزامنة للسلوكيات الساعية ورار الفر ة والميزة، ولهذا السبط تتبنى الثقافة الريادية وتدعم

 . (19Mc Grath, & Macmillan, 2000:) الريادية الممكن استغاللها مع الميزة التنافسية المستدامة

ً أساسياً ضمن إطار المنافسة والذي يساع رعة البتكار وسد في اإن وجود الثقافة الريادية في المنظمة المتعلمة يعد شيئا

التنظيمي   دم التعلمية تستاالستجابة للتلورات التكنولوجية والمتغيرات البيئية لتحقيق جدارة ديناميكية تنافسية والمنظمات الرياد

 : (Ireland, & Simon, 2003: 70) وتعرف الثقافة الريادية من خالل ست خصائص هي، موارد محدودةإليجاد مهارات و

 افتراضات مشتركة أساسية.  -1

 اخترا ، اكتشاف، تلوير من قبل مجموعة معينة.  -2

 عملية تعلم كيفية التعامل مع مشكلة التكيف ال ارجي وطرق التكامل الداخلي.  -3

 لما يعتقدون أنه  حيح. العمل بشكل جيد  -4

 يمكن تدريس هذه السلوكيات والتصرف لألعضار الجدد في المجموعة.  -5

 النظر للرلية الصحيحة والتفكير والشعور بعالقات تلك المشاكل.  -6

 : Entrepreneurial Cultureالقيادة الريادية  -2

 تقبليةلية مسر لوط للمنظمات ويجط أن تكون ذات القيادة الريادية هي ذلك الفعل الذي يحدد الهدف واالتجاهات وال

(House, Morten, 2000:33). 

لفر ة االبحث عن  يد علىالقيادة الريادية هي القدرة على التستير على اآلخرين إلدارة الموارد استراتيجياً من أجل التسكو

  (.Kimuli, & Nakyegwe, 2011:57) وسلوكيات البحث عن الميزة التنافسية

 بط القيادة الريادية الفاعلة في إنجاح جميع األحجام للمنظمات سوار أكانت  غيرة أم متوسلة أم كبيرة الحجموترت

:(390Daily, et al, 2002) . 
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على  جل التسكيدأجي من وهناك نو  من القيادة الريادية لها القدرة في التستير على اآلخرين إلدارة الموارد بشكل استراتي

الت التي يع الحاويجط أن يكون القائد الريادي لديه رلية وقدرة على تحليل جم ،وسلوكيات البحث عن الميزةالبحث عن الفرص 

رجل الذي كون المن شسنها أن تؤتر على المستقبل، ويتم اتباعها من أجل تحقيق النجاح وأن رجل األعمال ليس بالضرورة أن ي

 . ((Covin, & Slevin,2002:310 تنظيم العمل وتدريط عامليهيست دم رلوس األموال، بل الرجل الذي يعرف كيفية 

ات ذه السلوكيرك، وهوالقيادة الريادية يمكن أن تولد سلوكيات ريادية لمجموعات العمل المتماسكة معاً وترتبط بهدف مشت

لية بادرة والرى المقدرة علتشجع وتعز  التغيير واالبتكار بين المرلوسين والقادة االستراتيجيين الذين يجط أن يكون لديهم ال

 ارة الفريقفي إد والتحول ألن دورهم الرئيس يتمثل بقدرتهم على تشكيل المنلق الديناميكي، والذي يتحقق من خالل وجود تنو 

 لىعاالعتماد  يس فقطالذي يوفر م تلف ال برات والمواهط التي تسمح بالتنافس في هذه البيئة التنافسية. وتحتاج هذه القيادة ل

الثقافي وستراتيجي دعم االاإلبدا  واالبتكار الجذري ولكن أيضاً غرس المبادرة في عقلية المنظمات والثقافة الريادية، ودون هذا ال

 .(Urban, Boris, 2010:59) سيكون هناك سبط للتقليد في وحدات األعمال والمشاريع الحالية واألنظمة المستقبلية

 : Entrepreneurial Mindsetالعقلية الريادية  -3

حية لعقل من ناات. فاقبل التلرق إلى مفهوم العقلية الريادية البد من التعرف أوالً على العقل وما يتداخل معه من مفرد

إلنسان من ايحفظ  اللغة مشتقة من عقله بمعنى ربط وتاقة ليحفظه عن اإلفالت. وفي هذا السياق يللق العرس على العقل على ما

 موجبات الردي. 

ة قد يصعط ة بينيوتتداخل المعرفة بالعلم تارة وبالفهم وبالعقلية والدراية تارة أخرى، إال أن المالحظة وجود مساف

 تش يصها بدقة بين العقلية وما يتداخل معها. 

 : Strategic Resources Managementاإلدارة اإلستراتيجية للموارد  -4

(، غير ملموسةيمكن تقسيمها إلى نوعين هما )الموجودات الملموسة والموجودات المنظمة التي أن الموارد إلى تشير 

ر ليات وتوافوالعم والموارد الملموسة، هي أشيار مادية مثل األرض والبنايات والمصانع والمعدات وطاقة المصنع والتكنولوجيا

تجارية، ال ة ورة العالم ن مثل تقة المستهلك،المواد ال ام. أما غير الملموسة هي أشيار غير مادية توجد عن طريق القادة والعاملي

 .(Hill, & Jones, 2008: 98) والثقافة وسمعة المنظمة، ومهارة اإلدارة، والمعرفة التي يمتلكها العاملون والملكية الفكرية

 لدور استشراف المستقبل في تحقيق الريادة اإلستراتيجية الدراسة الميدانية

 دراسة الميدانية لاإلجراءات المنهجية لأوالً: 

 الميدانية الدراسةوعينة مجتمع  -أ

ال شك أن خدمات االتصاالت باتت أحد الركائز األساسية للمجتمعات الحديثة ال سيما في ظل التلورات الهائلة التي تشهدها 

وشاهداً على نهضة  المصرية لالتصاالت شريكا أساسياوالشركة العالم،   ناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على مستوى 

تشكيل مستقبل وتتمحور رلية الشركة في ، قلا  االتصاالت، وعنصراً فاعالً في دفع عجلة التنمية الشاملة التي شهدتها مصر

خدمات االتصاالت في مصر والمنلقة من خالل التركيز على خدمة العمالر بمستوى احترافي، وجذس الكفارات المميزة وتعظيم 

تلتزم الشركة بكونها أفضل مشغل متكامل لحلول االتصاالت في مصر، في حين تكرس عليها المساهمين، حيث  لقيمة التي يحصلا

مواردها لبنار غد أفضل لموظفيها وللمجتمع المحلي وذلك من خالل ممارساتها التجارية الصادقة والسريعة في التجاوس مع جميع 

يتللعون إلى دعم السوق بسفكار مبتكرة وخدمات جديدة ألف موظف  50، والشركة المصرية لالتصاالت يعمل بها المتغيرات

ترضي طموح كافة المست دمين، واالنلالق إلى آفاق جديدة، وأن يظل فهم وتلبية احتياجات عمالئها ومتللباتهم هو الدافع الرئيسي 

 ( 2018معلومات الشركة المصرية لإلتصاالت، مركز) في استراتيجية الشركة
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ً نظااراً لكبااو سااتويات بجميااع الم عاااملينعينااة عشااوائية بساايلة ماان الإختيااار تم فااوتماتاال خصائااـصه  ر حجاام المجتمااع نساابيا

 ( 234: 2007)إدريس،  المعادلة التالية باست دامتحديد حجم العينة وتم ، ةالتنظيمي

2

2 )1(

e

Z  
  =n 

 :حيث أن

Z حصاائية هاو % وال لس المعياري المقابل لهذه الدرجاة مان الجاداول اإل95 = حدود ال لس المعياري عن مستوى تقة معينة وليكن

1.96. 

 %.50= نسبة الذين تتوافر فيهم ال ا ية موضو  الدراسة في مجتمع الدراسة  ח

 %.50( = نسبة الذين ال تتوافر فيهم ال ا ية موضو  الدراسة في مجتمع الدراسة -1ח)

2e  0.5قدير وهو يساوي = مقدار ال لس المسموح به عند الت. 

 n .حجم العينة = 

 مفردة. 384 يساوى بالتلبيق في المعادلة السابقة نجد أن حجم العينة

  :ءستقصاتصميم قائمة اإل -ب

تجاهات أفراد العينة إتضمنت مجموعة من العبارات تقيس  االتجاه على مقياس ليكرت خماسى ستقصارإتم تصميم قائمة  

 مستقبلستشراف الا وهى:متغيرات الدراسة، تجاه  عينةلقياس آرار واتجاهات التكونت من عدة مقاييس ، وتجاه متغيرات الدراسة

 (. التابع)المتغير  الريادة االستراتيجية، و()المتغير المستقل

  :أساليب المعالجة اإلحصائية -ج

الحصول عليها  البيانات التى تم وذلك لتحليل ،SPSS Ver.20الحاسط اآللى على حزم البرامج اإلحصائية  است دامتم 

 النسط لتو يفوات التكرار، " لقياس الثباتألفاخ كرونبامعامل ":  وهيساليط ألا بعض باست داماالستقصار، ائمة من خالل ق

 لى ال اإلنحدارات، بين المتغير رتباطاإلقوة وإتجاه رتباط لقياس االمعامل عينة، اللقياس اتجاهات المتوسلات عينة الدراسة، 

 . على المتغير التابع المستقل تستير المتغير لمعرفة بسيطال

 :"ألفا "معامل كرونباخ باستخدام ءثبات  ستمارة اإلستقصا قياس -د

ى مجتمع ظاهرة فالإال أنه يعتمد قبول القيمة حسط توطن  ،ن االعتماد عليها فى قياس الثباتال توجد قيمة تابتة يمك

باخ معامل كرون"  دامالثبات باست ت قيمة، وقد بلغتقيس الظاهرة ويعتمد عليها فى قبول درجة الثباتالدراسة وعدد العبارت التى 

ألداة القياس  جيد تبات%، ويعكس ذلك 72.8اإلستراتيجية  الريادةلمتغير  ت%، في حين بلغ69.3لمتغير استشراف المستقبل  "ألفا

  ستقصار.آرار عينة البحث تجاه قائمة اال إستقرارويلمئن إلى 

 ثانياً:  ختبار فروض البحث 

 الفرض الرئيس: 

 ت.لشركة المصرية لالتصاالل يوجد تستير ذو داللة احصائية الستشراف المستقبل في تحقيق الريادة اإلستراتيجية -1

 :يتم اختبارها كما يليبعض الفرو  الفرعية،  الرئيس وينبثق من هذا الفرض 

 :ل من الفرض الرئيسرعي األواختبار الفرض الف -1/1

 .الت"في تحقيق الريادة اإلستراتيجية للشركة المصرية لالتصا للرلية المستقبلة"يوجد تستير ذو داللة احصائية 
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  معامل االرتباط: -أ

 ( مصفوفة االرتباط للفرض الفرعي األول 1/2جدول )

 المتغير التابع  المعنوية معامل االرتباط  المتغير المستقل 

 الريادة اإلستراتيجية 0.000 (**)0.892 لمستقبليةالرلية ا

  0.01دال إحصائياً عند مستوى معنوية  **

، الريادة اإلستراتيجيةوبين الرلية المستقبلية بالنظر فى الجدول السابق يتضح وجود ارتباط طردي ذو داللة معنوية بين  

 الرلية المستقبلية اغةبصي ، حيث كلما  اد االهتمام0.01وى معنوية دالة إحصائياً عند مست 0.892فقد كانت قيمة معامل االرتباط  

 غيرين. ين المتب، وتدل على  حة العالقة االنحدارية وجوهرية العالقة الريادة اإلستراتيجية القدرة علي تحقيق كلما  ادت

 تحليل التباين : -ب

األول ( تحليل التباين للفرض الفرعي1/3جدول )    

 اختبار " ف "  متوسط المربعات  مربعات مجموع ال البيان

 المعنوية القيمة 15.570 77.849 االنحدار

 0.000 13.724 1.134 428.835 البواقي

، حيث تيجيةلريادة اإلستراالرلية المستقبلية وبين اوجود عالقة انحدارية بين بالنظر في جدول تحليل التباين السابق يتضح        

 .  0.01ذات دالة إحصائياً عند مستوى معنوية  13.724 كانت قيمة اختبار "ف"

 معامل التحديد: -ج

( معامل التحديد للفرض الفرعي األول 1/4) جدول  

 الخطأ المعياري 2R البيان

 0.46512 0.796 معامل التحديد

بنسبة إلستراتيجية ادة االري فسرالرلية المستقبلية تيعنى أن  ، وهو2R  =0.796يبين الجدول السابق أن معامل التحديد 

تجة عن وائية النار العش% ، أما النسبة الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل فى العالقة االنحدارية باإلضافة إلى األخلا79.6

 . سحط العينة ودقة القياس وغيرها

 معامل التأثير: -د

 ( معامل التأثير للفرض الفرعي األول 1/5جدول)

 ويةالمعن القيمة البيان

 Beta 0.243 0.000  معامل

الريادة رة علي تحقيق لقداؤتر في ت الرلية المستقبليةوهو يعنى أن ، 0.243يبين الجدول السابق أن معامل التستير بيتا = 

 %. 24.3بنسبة اإلستراتيجية 

 ، أي أنه:الفرعي األولمما سبق يتضح  حة الفرض 

  .الت"قبلة في تحقيق الريادة اإلستراتيجية للشركة المصرية لالتصا"يوجد تستير ذو داللة احصائية للرلية المست

 :من الفرض الرئيس اختبار الفرض الفرعي الثاني -1/2

 تصاالت".رية لالفي تحقيق الريادة اإلستراتيجية للشركة المص "يوجد تستير ذو داللة احصائية للتحليل البيئي اإلستراتيجي

  معامل االرتباط: -أ

 مصفوفة االرتباط للفرض الفرعي الثاني ( 1/6جدول )

 المتغير التابع  المعنوية معامل االرتباط  المتغير المستقل 

 الريادة اإلستراتيجية 0.000 (**)0.766 التحليل البيئي اإلستراتيجي
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  0.01دال إحصائياً عند مستوى معنوية  **

الريادة وبين التحليل البيئي اإلستراتيجي معنوية بين بالنظر فى الجدول السابق يتضح وجود ارتباط طردي ذو داللة  

ً عند مستوى معنوية  0.766، فقد كانت قيمة معامل االرتباط  اإلستراتيجية بالتحليل اد االهتمام ، حيث كلما  0.01دالة إحصائيا

ة بين رية العالقة وجوهة االنحداري، وتدل على  حة العالقتحقيق الريادة اإلستراتيجيةكلما  ادت القدرة علي  البيئي اإلستراتيجي

 المتغيرين. 

 تحليل التباين : -ب

 ( تحليل التباين للفرض الفرعي الثاني 1/7جدول )  

 اختبار " ف "  متوسط المربعات  مجموع المربعات  البيان

 المعنوية القيمة 7.904 47.425 االنحدار

 0.000 6.488 1.218 459.260 البواقي

تحقيق علي  وبين القدرة جيالتحليل البيئي اإلستراتيالسابق يتضح وجود عالقة انحدارية بين جدول تحليل التباين  بالنظر في       

 .  0.01ذات دالة إحصائياً عند مستوى معنوية  6.488، حيث كانت قيمة اختبار "ف" الريادة اإلستراتيجية

 معامل التحديد: -ج

 الثاني( معامل التحديد للفرض الفرعي 1/8جدول)

 الخطأ المعياري 2R البيان

 1.10372 0.587 معامل التحديد

لريادة ا فسري التحليل البيئي اإلستراتيجييعنى أن  ، وهو2R  =0.587يبين الجدول السابق أن معامل التحديد 

ألخلار ااإلضافة إلى ية ب% ، أما النسبة الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل فى العالقة االنحدار58.7بنسبة  اإلستراتيجية

 . سحط العينة ودقة القياس وغيرهاالعشوائية الناتجة عن 

 معامل التأثير: -د

 ( معامل التأثير للفرض الفرعي الثاني1/9) جدول

 المعنوية القيمة البيان

 Beta 0.624 0.000  معامل

ر في القدرة علي ؤتي يل البيئي اإلستراتيجيالتحل، وهو يعنى أن 0.624يبين الجدول السابق أن معامل التستير بيتا = 

 %. 62.4بنسبة تحقيق الريادة اإلستراتيجية 

 ، أي أنه:من الفرض الرئيس مما سبق يتضح  حة الفرض الفرعي الثاني

 تصاالت".رية لالفي تحقيق الريادة اإلستراتيجية للشركة المص "يوجد تستير ذو داللة احصائية للتحليل البيئي اإلستراتيجي

 :من الفرض الرئيس اختبار الفرض الفرعي الثالث -1/3

 ينص هذا الفرض على : 

 .تصاالت"في تحقيق الريادة اإلستراتيجية للشركة المصرية لال "يوجد تستير ذو داللة احصائية للتفكير اإلستراتيجي

  معامل االرتباط: -أ

 ( مصفوفة االرتباط للفرض الفرعي الثالث 1/10جدول )

 المتغير التابع  المعنوية معامل االرتباط  مستقل المتغير ال

 الريادة اإلستراتيجية 0.000 (**)0.739 التفكير اإلستراتيجي

  0.01دال إحصائياً عند مستوى معنوية  **
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الريادة  وبين لتفكير اإلستراتيجياارتباط طردي ذو داللة معنوية بين بالنظر فى الجدول السابق يتضح وجود  

ً عند مستوى معنوية  0.739، فقد كانت قيمة معامل االرتباط  يةاإلستراتيج لتفكير بااد االهتمام ، حيث كلما  0.01دالة إحصائيا

قة بين رية العال، وتدل على  حة العالقة االنحدارية وجوهتحقيق الريادة اإلستراتيجيةكلما  ادت القدرة علي  اإلستراتيجي

 المتغيرين. 

 تحليل التباين : -ب

( تحليل التباين للفرض الفرعي الثالث 1/11ول )جد    

 اختبار " ف "  متوسط المربعات  مجموع المربعات  البيان

 المعنوية القيمة 1.944 9.720 االنحدار

 0.000 1.479 1.315 496.965 البواقي

، اتيجية لريادة اإلستراوبين  تراتيجيلتفكير اإلساوجود عالقة انحدارية بين بالنظر في جدول تحليل التباين السابق يتضح        

 .  0.01ذات دالة إحصائياً عند مستوى معنوية  1.479حيث كانت قيمة اختبار "ف" 

 معامل التحديد: -ج

 ( معامل التحديد للفرض الفرعي الثالث 1/12) جدول

 الخطأ المعياري 2R البيان

 0.84661 0.646 معامل التحديد

تحقيق الريادة لي عفسر القدرة لتفكير اإلستراتيجي يايعنى أن  ، وهو2R  =0.646ل التحديد يبين الجدول السابق أن معام

ألخلار ااإلضافة إلى ب% ، أما النسبة الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل فى العالقة االنحدارية 64.6بنسبة اإلستراتيجية 

 . سحط العينة ودقة القياس وغيرهاالعشوائية الناتجة عن 

 معامل التأثير: -د

 ( معامل التأثير للفرض الفرعي الثالث 1/13) جدول

 المعنوية القيمة البيان

 Beta 0.406 0.000  معامل

تحقيق قدرة علي ؤتر في الالتفكير اإلستراتيجي ي ، وهو يعنى أن0.406يبين الجدول السابق أن معامل التستير بيتا = 

 %. 40.6بنسبة الريادة اإلستراتيجية 

 ما سبق يتضح  حة الفرض الفرعي الثالث من الفرض الرئيسى األول ، أي أنه:م

 .تصاالت"في تحقيق الريادة اإلستراتيجية للشركة المصرية لال "يوجد تستير ذو داللة احصائية للتفكير اإلستراتيجي

 ، أي أنه:ون قد تم إتبات  حة الفرض الرئيسوبإتبات  حة الفروض الفرعية يك

 .ر ذو داللة احصائية الستشراف المستقبل في تحقيق الريادة اإلستراتيجية للشركة المصرية لالتصاالتيوجد تستي -

 ً  تحليل نتائج الدراسة الميدانية : ثالثا

 :استشراف المستقبلنتائج الدراسة الميدانية لمتغير  تحليل ومناقشة -أ

 لاستشراف المستقب( نتائج الدراسة الميدانية لمتغير 1/14) دولج

الترتيب من  المتوسط العبارة م

 حيث األهمية

 الرؤية المستقبلية: -أ 1

ت تجاهاللتنبؤ بالمستقبل واستشرافه للتعرف علي اهناك رلية واضحة بالشركة 

 السوق. 

3.4774 8 
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ق تحقيليتم  ياغة األهداف االستراتيجية للشركة وفق أساليط ومنهجية علمية  2

 ماتسعى للو ول إليه مستقبالً.

2.2512 15 

ق هناك أهداف طويلة األجل تعبر عن رلية الشركة فيما ي ص تحقيق التفو 3

 والتميز. 

3.4365 2 

ة لشركايتم مراجعة مناهج وأساليط  العمل الم تلفة على مستوى جميع ادارات  4

 .المعرفة التامة باتجاهات المستقبلبشكل منتظم لضمان 

3.1979 4 

ع لوض مية ونوعية واللجور إلى األرقام واإلحصاراتتست دم الشركة أساليط ك 5

 . ورة واضحة لمستقبل الشركة

2.5848 14 

 التحليل البيئي اإلستراتيجي: -ب 6

لفرص تحليل المناخ ال ارجى الذى تعمل من خالله الشركة للتعرف على ايتم 

 .والتهديدات المتوقعة

3.9074 7 

ا ناخهلضعف لديها من خالل تحليل متقوم الشركة بالتعرف علي نقاط القوة وا 7

 التنظيمي.

2.8361 12 

 9 3.0652 .ها أو خارجهاعلى التجاوس مع التغيرات التي تنشس داخلالشركة قدرة  8

 11 2.9328 تقوم الشركة بتحليل أدائها لقياس مدى تحقيق األهداف الم لط لها. 9

ركات الش ة المتزايدة منتضع الشركة اإلستراتيجيات المناسبة لمواجهة المنافس 10

 العاملة في نفس المجال.

3.2539 3 

 التفكير اإلستراتيجي: -ج 11

 لبيقتهتم الشركة بمقترحات وتفضيالت العمالر وتضع الصالح منها موضع الت

 لزيادة قيمة رأس المال المرتبط باألفكار.

3.1216 6 

ت ارات والقدراهناك استراتيجية محددة لالستفادة من العاملين ذوى المه 12

 المتميزة لتحقيق الريادة اإلستراتيجية.

2.7311 13 

 ارنةهناك معايير متعددة لتحديد المكاسط المادية التي تحققها الشركة مق 13

 بالمكاسط الم للة.

3.0778 10 

تحرص الشركة علي اإلرتقار بتللعات العمالر وتضع مصلحة العمالر في  14

 مقدمة اهتماماتها.

3.5469 1 

مج برا تسعى إدارة الشركة الى نقل وتحويل المعارف والمعلومات الفعالة الى 15

 تنفيذية ذات كفارة تساهم في تحقيق الريادة اإلستراتيجية.

3.1530 5 

ً للمتوسط األعلى، وأن إتجاهات العينة تسرج   دملموافقة وعاحت بين بتحليل الجدول السابق، نجد أنه قد تم ترتيط العبارات تبعا

حو التوجه نويعكس ذلك اتجاهات إيجابية لدي عينة البحث ، (2.2512، 3.5469الموافقة، حيث تراوحت المتوسلات ما بين )

درجات( هي  3ن )فإن العبارات ذات المتوسط أقل م درجات( 3المتوسط العام ) وحيث أناإليجابي للشركة باستشراف المستقبل، 

 ينبغي معالجتها، وذلك كما يلي:في هذا البعد و عبارات تعكس نقاط ضعف

 أن تقوم الشركة بتحليل أدائها لقياس مدى تحقيق األهداف الموضوعة والم لط لها. -1

 أن تقوم الشركة بالتعرف علي نقاط القوة والضعف لديها من خالل تحليل مناخها التنظيمي. -2

 ة.لمتميزة لتحقيق الريادة اإلستراتيجيلالستفادة من العاملين ذوى المهارات اأن تكون هناك استراتيجية  -3

 األرقام واإلحصارات لوضع  ورة واضحة لمستقبل الشركة.أساليط كمية ونوعية و أن تست دم الشركة -4

 تقبالً.أن يتم  ياغة األهداف االستراتيجية للشركة وفق أساليط ومنهجية علمية لتحقيق ماتسعى للو ول إليه مس -5

 الدراسة الميدانية لمتغير الريادة اإلستراتيجية:تحليل ومناقشة نتائج  -ب

 الريادة اإلستراتيجية( نتائج الدراسة الميدانية لمتغير 1/15جدول )

الترتيب من  المتوسط العبارة م

 حيث األهمية

 الثقافة الريادية: -أ 1

والعوامل المؤترة  السائدة تهتم الشركة بالتعرف على مكونات الثقافة التنظيمية

2.8833 17 
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 ستثمارها فى تحقيق الريادة اإلستراتيجية. العليها 

 18 2.7240 االبتكار واإلبدا  من اإلستراتيجيات األساسية للشركة. 2

 14 3.1198 المبادرة وتحمل الم اطر يعتبر من ممارسات الشركة. 3

 11 3.4860 تشجع اإلدارة العاملين على التعبير عن أفكارهم وآرائهم . 4

 15 3.1021 الشركة تركز علي الريادة بشكل أساسي.والمعتقدات التى تحكم القيم  5

 القيادة الريادية: -ب 6

بة النسللقيادة رلية مستقبلية لما يجط أن تكون عليه األمور مستقبال سوار ب

 للشركة أو العاملـين .

4.6380 1 

 5 3.9375 لدي القيادات القدرة علي  نع وات اذ القرارات اإلستراتيجية.   7

 10 3.4870 قدرة القيادات على التعامل مع مشكالت العمل وحلها بلرق ابتكاريه. 8

 2 4.0156 ي.جماعمدي قدرة القيادات على المعاملة  العادلة للموظفين وتشجيع العمل ال 9

حقيق اس تمدي سعي القيادات إلي تنمية العاملين و يادة مهاراتهم باعتبارهم أس 10

 ستراتيجية.الريادة اإل

2.2240 20 

 العقلية الريادية: -ج 11

 هناك مؤشرات لمدى تلبية رغبات وتللعات العمالر تراجع باستمرار.

3.8436 6 

 8 3.5938 .البيئةن مدى تاتير الشركة فى المجتمع وتتوافر القياسات الال مة لبيا 12

تعلم ال كافة فرص تسعى الشركة الى تحقيق الريادة اإلستراتيجية من خالل اتاحة 13

 للعاملين.

2.9583 16 

ى  نع فتها يتم االستفادة من القرارات اإلستراتيجية السابقة والتي أتبتت فاعلي 14

 القرارات اإلستراتيجية الحالية للشركة.

3.4323 12 

ت جاالتلبق الشركة االستراتجيات األساسية لتلوير وتحسين األدار فى جميع م 15

 عمل الشركة.

3.1901 13 

 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد: -د 16

يق تحق تعمل الشركة على االستثمار األمثل للموارد المتاحة والذي يعتمد على

 مفهوم الريادة اإلستراتيجية.

3.5156 9 

 قدر نها خفض الفاقد الى أقلتسعى الشركة الى ات اذ االجرارات التى من شس 17

 .ممكن

3.7370 7 

 4 3.9948 ليات وطرق التشغيل لضمان تحقيق معدالت أدار عالية.يتم مراقبة العم 18

ة يتم التسكد من تحقيق التلوير المستمر لعمليات الشركة لتحقيق الرياد 19

 اإلستراتيجية.

2.6302 19 

نافسة الم مدي توفر الموارد المادية والبشرية الال مة لزيادة قدرة الشركة على 20

 ة.وتحقيق الريادة اإلستراتيجي

3.9974 3 

ً للمتوسط األعلى، وأن إتجاهات العينة افقة ت بين الموتسرجح بتحليل الجدول السابق، نجد أنه قد تم ترتيط العبارات تبعا

لبحث نحو (، ويعكس ذلك اتجاهات إيجابية لدي عينة ا2.2240، 4.6380وعدم الموافقة، حيث تراوحت المتوسلات ما بين )

 3توسط أقل من )درجات( فإن العبارات ذات الم 3، وحيث أن المتوسط العام )لريادة اإلسترتيجيةباالتوجه اإليجابي للشركة 

 درجات( هي عبارات تعكس نقاط ضعف في هذا البعد وينبغي معالجتها، وذلك كما يلي:

 تسعى الشركة الى تحقيق الريادة اإلستراتيجية من خالل اتاحة كافة فرص التعلم للعاملين.أن  -1

 تحقيق الريادة اإلستراتيجية.لتهتم الشركة بالتعرف على مكونات الثقافة التنظيمية السائدة  أن -2

 أن يكون االبتكار واإلبدا  من اإلستراتيجيات األساسية للشركة. -3

 التسكد من تحقيق التلوير المستمر لعمليات الشركة لتحقيق الريادة اإلستراتيجية. -4

 سساس تحقيق الريادة اإلستراتيجية.كية العاملين و يادة مهاراتهم أن تسعي القيادات إلي تنم -5

 :التوصياترابعاً : النتائج و

 النتائج : -أ
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 تتمثل أم نتائج البحث فيما يلي :

 .يوجد تبات جيد ألداة القياس ويلمئن إلى إستقرار آرار واتجاهات عينة البحث تجاه قائمة االستقصار  

 صاالت.رلية المستقبلة في تحقيق الريادة االستراتيجية للشركة المصرية لالتيوجد تستير ذو داللة احصائية لل 

 تصاالت.مصرية لالفي تحقيق الريادة االستراتيجية للشركة ال يوجد تستير ذو داللة احصائية للتحليل البيئي االستراتيجي 

 التصاالتجية للشركة المصرية لفي تحقيق الريادة االستراتي يوجد تستير ذو داللة احصائية للتفكير االستراتيجي. 

 التوصيات : -ب

ستشراف ا هجيةتفعيل من التي يمكن من خاللها ية أمكن للباحث وضع بعض التو ياتالميدانومن خالل الدراسة النظرية 

 كما يلى:وذلك ، بالشركة المصرية لالتصاالتالمستقبل في تحقيق الريادة اإلستراتيجية 

 علي اباإلعتماد أساس تعتمد علي استشراف المستقبل والتنبؤ به للشركة ياديذات توجه ر مستقبليةرلية   ياغة ً لتحليل ا

ط عيمها ونقالقوة وتداها للتعرف علي نقاط أدارتحليل نتائج  الستكشاف الفرص المستقبلية والتهديدات المتوقعة، مع اإلستراتيجي

 .ة؛ بما يمكنها من تحقيق الريادة اإلستراتيجيالضعف للتغلط عليها

 نهجية ضمن م ةالشركة أساليط كمية ونوعية واللجور إلى األرقام واإلحصارات لوضع  ورة واضحة لمستقبل الشرك است دام

 .الريادة اإلستراتيجية تبني المنهجيات المناسبة لبيئة عملها لتحقيقعلمية وعملية تعمل علي 

 لمال اارهم رأس باعتب ذوى المهارات والقدرات المتميزةلالستفادة من العاملين  واضحة للشركةمستقبلية  استراتيجية وضع

 تحقيق الريادة اإلستراتيجية.الفكري وأساس 

  من  مرهباعتبا طرةرة والم اوروح المباد لالبتكار واإلبدا  داعمة بالشركة لتكون تقافة ريادية الثقافة التنظيمية السائدةتعديل

 اإلستراتيجية. تحقيق الريادةل اإلستراتيجيات األساسية للشركة

 راتيجي تعتمد علي االستشراف اإلست قيام الشركة بتلوير خلة إستراتيجية مدروسة وموضوعة على أسس علمية سليمة

 .رق والعمالعلي االستجابة السريعة لمتللبات السوهذه ال لة تعتمد  ، وأنيلتزم بها جميع العاملين للمستقبل، علي أن
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