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إهداء
إلى شهداء فلسطين األبرار.
إلى والدي ووالدتي حفظهما هللا تعالى.
إلى فلذات أكبادي فرح ،عبد هللا ،مصطفى ،سارة ،الذين أسأل هللا تعالى أن يجعلهم ذخ اًر لإلسالم
والمسلمين.

إلى زوجتي الغالية رفيقة الدرب والحياة.
إلى إخوتي وأخواتي.
إلى كل من يفكر ويبحث لالرتقاء بالعلم في كل مكان.
ال المولى عز وجل التوفيق والسداد أن ينفع به
إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع ،سائ ً
المجتمع الفلسطيني بأسره.

الباحث
ب

شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى
آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين .الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا.
امتثاالً لقوله تعالى" :لئن شكرتم ألزيدنكم" سورة إبراهيم ( ،)7فإنني بداي ًة أشكر هللا العلي القدير الذي أمدني برعايته
وتوفيقه إلتمام هذه الرسالة ،فالحمد هلل الذي وفقني إلنجاز هذا الجهد المتواضع ،فإن أخطات فمن نفسي وان

أصبت فمن هللا وحده ،وما توفيقي إال باهلل.
انطالقاً من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم " من ال يشكر الناس ال يشكر هللا" ،فإنني أتوجه بالشكر والعرفان

إلى الدكتور /رامز عزمي بدير والدكتور /خليل إسماعيل ماضي لتفضلهما باإلشراف على هذه الرسالة ،واللذان لم
يبخال على بالجهد والتوجيه ،فكانا نعم المرشدان والموجهان ،حيث كان التساع أفقهما العلمي وتوجيهاتهما المنهجية
الفضل الكبير في إنجاز هذه الرسالة منذ أن كانت فكرة إلى أن أصبحت رسالة متكاملة.
كما وأتقدم بعظيم الشكر والتقدير إلى األستاذة الدكتورة /نهاية عبد الهادي التلباني ،على تشريفه لي كمناقش
داخلي ،والشكر موصول إلى الدكتور /وسيم إسماعيل الهابيل ،على تشريفه لي كمناقش خارجي ،وعلى توجيهاتهما
السديدة ونصائحهما العلمية القيمة التي بال شك ستثري الدراسة وتغنيها.
وأتقدم كذلك بخالص الشكر والعرفان للصرح التعليمي والتربوي الشامخ جامعة األزهر-بغزة ،وأخص بالذكر عمادة
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية-قسم إدارة األعمال ،ممثلة بأساتذتي الكرام.

كما وأتوجه بالشكر لجميع شركات صناعة األغذية بقطاع غزة قيد الدراسة ،لما قدموه لي من تسهيالت وتعاون
كان له بالغ األثر في إنجاح هذه الرسالة .وال يفوتني أن أتقدم بالشكر لجميع األساتذة الذين ساهموا في تحكيم
االستبانة ،لما كان إلرشاداتهم من النفع والفائدة .وكذلك الشكر موصول لشركة بدري وهنية بمديريها وعامليها لما
قدموه من دعم وتسهيالت إلتمام هذا العمل.

الباحث
ت

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات اإلستراتيجية في
شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة .استخدم الباحث المنهج " الوصفي التحليلي" ،وقد صممت األستبانة
كأداة لجمع البيانات ،و تم استخدم أسلوب المسح الشامل الستطالع آراء مجتمع الدراسة ،والتي بلغت ()150
مفردة ،لرؤوساء مجالس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ومدراء الدوائر في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة
أعضاء اتحاد الصناعات الفلسطينية بغزة ،وقد بلغت االستبانات المستردة ( )133استبانة بنسبة استرداد (.)88.7%
خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،والتي من أهمها:
أن مستوى الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة بأبعادها (الحاجة
إلى اإلنجاز ،المبادرة ،الثقة بالنفس ،االستقاللية وتحمل المسؤولية ،اإلبداع ،المخاطرة ،والتحكم الذاتي) ،مرتفع
بدرجة كبيرة وبوزن نسبي ( .)82.26%وأن مستوى التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة
بقطاع غزة مرتفع وبوزن نسبي ( .)78.73%ووجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α ≥ 0.05
لكل من خاصيتي اإلبداع والثقة بالنفس لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة
األغذية العاملة بقطاع غزة حيث أن ( )26.6%من التغير في التوجهات االستراتيجية تم تفسيره من خالل العالقة
الخطية بينها وبين خاصيتي اإلبداع والثقة بالنفس ،بينما تبين ضعف تأثير المتغيرات األخرى .وعدم وجود فروق
قي متوسطات استجابات المدراء في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة حول الخصائص الريادية
والتوجهات اإلستراتيجية تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية( الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة،
المؤهل العلمي ،الحالة اإلجتماعية).
قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات ،والتي من أهمها:
ضرورة تبني شركات صناعة األغذية بقطاع غزة الخصائص الريادية وتعزيزها ومحاولة االستفادة منها في رفع
فاعلية الق اررات التي تحقق لها النمو واالستمرار في بيئة الصناعة .وتوفر المرونة الكاملة لدى متخذي القرار
بشركات صناعة األغذية بشأن تبني النمط المالئم من التوجهات االستراتيجية للشركة والذي يتناسب مع مواردها
التنظيمية .تفعيل دور اتحاد الصناعات الغذائية وو ازرة الصناعة الفلسطينية في تعزيز الخصائص الريادية والتوجهات
االستراتيجية من خالل عقد ورش عمل ومؤتمرات وندوات علمية بهذا الخصوص.

ث

ABSTRACT
This study aimed to explore the impact of entrepreneurial characteristics of top
management in adopting strategic orientations in working food manufucturing
companies in Gaza strip. The researcher used the descriptive analytical approach. A
questionnaire was designed as a tool to collect the data. Census was used to explore
the opinions of the study population of 150 person of chairmen, excutive managers,
and directors of departments in working food manufacturing companies which are
members of Palestinian Food Industry Union in Gaza strip. Responses were 133
which represent a response rate of 88.7%.
The research has concluded with a number of results, among which:
The level of entrepreneurial characteristics for the top level management in working
food manufacturing companies in Gaza strip is very high (82.26%), and the level of
strategic orientations in these companies is high (78.73%). The study showed, there
was an impact at a significant level (α ≥ 0.05) of innovation and self-confidence
propensities in adopting strategic orientations in working food manufacturing
companies in Gaza strip, whereas 26.6% of the change in strategic orientations was
explained throughout the linear relationship between strategic orientations and
innovation and self-confidence propensities, and there was no effect from other
variables. Meanwhile there were no significant differences in the responses of top
level management of working food manufacturing companies in Gaza strip in both
of " entrepreneurial characteristics" and " strategic orientations " due to
demograophic variables(gender, age, job title, experience, scientific background,
martial status).
The research has introduced a set of recommendations, among which:
The necessity to adopt and reinforce the entrepreneurial characteristics by the top
level management of food manufacturing companies employ it in improving the
decisions effectiveness that may contribute in the growth and sustainability of these
companies in the industrial environment. Provide more flexibility to the decision
makers in food manufacturing companies in adopting the proper type of strategic
orientatios that may fit its organizational resources. Activation the role of Palestinian
food industry union and ministry of Palestinian industry to reinforce the
entrepreneurial characteristics and strategic orientatios throughout making
workshops, conferences, and scientific seminars.
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مقدمة
في ظل التغيرات التكنولوجية واالجتماعية واالقتص ا ا ااادية المس ا ا ااتمرة والمتزايدة في بيئة األعمال ،أص ا ا اابحت الريادة
المتعلقة بالشا ااركات والخصا ااائص الريادية لألفراد موضا ااوع اهتمام متخذي الق اررات والقيادات اإلدارية ليس فقط في
مجال فهمهم للموضااوع بل يتعدى ذلك بقدرتهم على صااياغة اإلسااتراتيجيات المناساابة وتبني األنماط اإلسااتراتيجية
المالئمة لنجاح منظمات األعمال واس ااتمرار الميزة التنافس ااية لها ،إذ مثلت الريادة أحد أهم عوامل النجاح الحاس اامة
لمنظمات األعمال اليوم ،لذا لكي تنجح المنظمة يجب أن تضع الرؤية التي تشجع على النمو باألعمال الريادية.

وحدت التغييرات البيئية المحيطة بمنظمات األعمال اليوم القيادات اإلدارية إلى التماس أنجح األنماط اإلستراتيجية

وأكثرها مالئمة لمنظماتهم بقصا ا ااد مسا ا ااايرة ومجاراة تلك التغييرات والعمل على احتوائها والتكيف معها ،إيماناً منهم
بأنها األداة الفاعلة في تطوير مجموعة من اآلليات لترجمة األفكار والمفاهيم إلى إسا ا ا ا ا ااتراتيجيات تقوم بتنفيذها من

أجل بلوغ األداء المتميز والمستدام وتحقيق الميزة التنافسية مقارنة بالمنافسين في بيئة الصناعة.

وتعتبر الريادة س اامة أس اااس ااية من س اامات االقتص اااديات المعاصا ارة ،فالتطور التكنولوجي وتقدم االتص اااالت وازدياد

المعرفة وانتقال االقتص ا ا اااد إلى اقتص ا ا اااد معرفي مترابط س ا ا اااهمت في ازدياد دور األفكار الريادية وتطلبت إشا ا ا اراك
الجميع بتنوعهم الثقافي والحض ا اااري لغر

تبني النجاح والتقدم على مختلف المس ا ااتويات .ففي منظمات األعمال

تعتبر الريادة سمة ضرورية لنجاح وتطور هذه األعمال (القاسم.)2 :2013 ،

و يمثل توافر الخصا ا ا ا ا ا ااائص الريادية لدى اإلداريين مدخالً لتعزيز السا ا ا ا ا ا االوك الريادي وعلى النحو الذي أفض ا ا ا ا ا ااى
بالمنظمات المعاص ا ا ا ا ارة إلى محاولة إقرارها مطلباً لمدارائها ومتجهاً فاعالً لترسا ا ا ا اايخ حيويتها كونها تجسا ا ا ا ااد جوانب
ش ا ااخص ا ااية وتعكس منطلقات س ا االوكية ذات مديات اس ا ااتراتيجية تؤش ا اار حقيقة وواقعية الفعل اإلنس ا اااني وقدرته على

االبتكار وتحمل المخاطر(النوفل وآخرون.)12 :2011 ،

حيث يؤكد ناصا ا اار والعمري ( )141 :2011على أن لخصا ا ااائص الفرد وسا ا ااماته الشا ا ااخصا ا ااية أثر في سا ا االوكه
وتوجهاته وأدائه .ولعل من أبرز هذه الخصااائص تلك الخصااائص المتعلقة بالريادة وساالوكياتها التي تدفع األفراد

بشااكل عام إلى تحديد التوجهات المسااتقبلية واألعمال الريادية التي تسااهم بإيجابية في تس اريع نمو قطاع األعمال
و دفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع.

أص اابح من أنش ااطة ومهمات اإلدارة اإلس ااتراتيجية امتالك إدارات منظمات األعمال المعاصا ارة التوجه اإلس ااتراتيجي
لدوره الداعم في تعزيز إسا ا ا ااتراتيجيات الريادة ،باإلضا ا ا ااافة إلى إمتالك المدراء القادرين على اكتشا ا ا اااف واسا ا ا ااتغالل

الفرص بشكل متواصل وبالتالي نقل المنظمة كلياً أو جزئياً إلى حالة كينونة جديدة ،وعليه فإن التوجه االستراتيجي
إلدارة المنظمة يعد القوة المحركة لالنتقال بالمنظمات إلى الريادية(محمد.)260 :2013 ،

وتعتبر الص ا ا ا ااناعات الغذائية من أقدم الص ا ا ا ااناعات المميزة في فلس ا ا ا ااطين ،وتعود نش ا ا ا ااأته الحديثة إلى مطلع القرن

العشرين عندما تأسست بع

المصانع الغذائية ومعامل الحلويات والسكاكر ،والتي اتسع نطاقها حتى غدت توفر
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معظم السلع الغذائية األساسية للمجتمع الفلسطيني .ويمتاز قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية بالحيوية وقابليته
للتطور نظ اًر لكونه ص ا ا ا ا ااناعة تحويلية ،تعتمد في األس ا ا ا ا اااس على موارد يتوفر جزء كبير منها من منتجات القطاع
الزراعي الفلسااطيني ،كما ويوفر القطاع الغذائي فرص عمل أكثر من أي من القطاعات الصااناعية األخرى ،حيث
يشاغل حالياً أكثر من  15000عامل وعاملة في مختلف التخصاصاات ،ويشاكل ناتج القطاع ما نسابته  %24من

الناتج المحلي .هذا وتحتل الصناعات الغذائية الفلسطينية موقعاً حيوياً ضمن القطاع الصناعي الفلسطيني بشكل
عام وضاامن قطاع الصااناعات التحويلية بشااكل خاص ،فقد بلغ عدد المؤس اسااات في صااناعات المنتجات الغذائية

والمشااروبات في الضاافة الغربية وقطاع غزة ( )2343منشااأة وتمثل  %14من اجمالي الشااركات الفلسااطينية(موقع

اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية.)2015/3/8 ،

لذلك يبقى االهتمام بقطاع صا ا ااناعة األغذية وتطويره هدفاً أسا ا اااسا ا ااياً لتحقيق النمو اإلقتصا ا ااادي لقطاع الصا ا ااناعة
الفلسا ا ا ااطيني من خالل توفر الخصا ا ا ااائص الريادية لدى مديري هذه المنظمات لدفعها نحو التطور والتقدم والنمو.
ومن هنا جاءت الدراسة الحالية للتعرف على أثر الخصائص الريادية في تبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات
صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة من وجهة نظر اإلدارة العليا فيها.
أوالً :مشكلة الدراسة
إحتلت الص ا ااناعات الغذائية أهمية بالغة بالنس ا اابة لإلقتص ا اااد الفلس ا ااطيني ،فقد س ا اااهمت بأكثر من  %24من قيمة

اإلنتاج ،وحوالي  %22من إجمالي الصادرات الفلسطينية ،حيث بلغت الصادرات الغذائية الفلسطينية  170مليون

دوالر خالل العام  2012أي ثاني قطاع تصا ا ااديري بعد الحجر والرخام ،لذا فإن الصا ا ااناعات الغذائية تحتل أهمية
بالغة نظ اًر لقدرتها على التصا ا اادير وسا ا ااد جزء كبير من إحتياجات المسا ا ااتهلك الفلسا ا ااطيني .وتشا ا ااير بيانات الجهاز

المركزي لإلحص ا ا ا ا ا ا اااء أن العااائلااة الفلسا ا ا ا ا ا ااطينيااة تنفق مااا يقااارب  %36من ميزانيتهااا على الغااذاء ،ممااا يتيح لهااذه
الصااناعات أن تنمو بشااكل كبير في ظل هذا الحجم الكبير للطلب المحلي كذلك فإن أهمية هذه الصااناعات تزداد
نتيجة ارتباطها الش ا ا ااديد بكثير من األنش ا ا ااطة اإلقتص ا ا ااادية األخرى(موقع اتحاد الص ا ا ااناعات الغذائية الفلس ا ا ااطينية،

.)2015/3/8

وفي ض ا ااوء تحديد وبلورة مش ا ااكلة الد ارس ا ااة وتكوين الفرض ا اايات قام الباحث بالد ارس ا ااة االس ا ااتكش ا ااافية ،للوص ا ااول إلى
مجموعة من البيانات األولية والبيانات المكتبية التي من شاأنها أن تعزز من ظواهر الشاعور بمشاكلة الد ارساة والتي

جاءت على النحو التالي:

 .1قام الباحث بإعداد اس ااتبانة كد ارس ااة اس ااتكش ااافية أولية يمكن من خاللها الوقوف على أهم نقاط القوة والض ااعف

المتعلقة بالقضية البحثية للدراسة والتي تتمثل في "التوجهات االستراتيجية" ،ومن أجل الوصول بهذه االستبانة

إلى الصا ا ااورة التي تتحقق من خاللها األهداف المطلوبة من الد ارسا ا ااة قام الباحث باالطالع على مجموعة من
3

البحوث والد ارسااات ذات الصاالة بموضااوع الد ارسااة ،إلى أن وصاالت االسااتبانة في صااورتها النهائية إلى ()14
فقرة تتعلق بمدى بالتوجهات االسااتراتيجية في شااركات صااناعة األغذية بقطاع غزة ،وتم توزيع االسااتبانة على
( )20ش ا ااخص من اإلدارة العليا في تلك الش ا ااركات في محافظات قطاع غزة الس ا ااتطالع آرائهم حول القض ا ااية
البحثية لهذه الدراسة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول ( :)1المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات االستبانة

المتوسط

الوزن

3.65

73.00

12

3.16

62.16

13

4.35

87.00

1

3.75

75.00

11

4.35

87.00

2

4.10

82.00

5

.7

يصعب تحديد موارد الشركة بسهولة من قبل المنافسين

3.75

75.00

10

.8

تسعى الشركة الستهداف عمالء معينين لتحقيق ميزة تنافسية لها

3.89

77.89

9

4.00

80.00

6

3.95

79.00

7

2.65

53.00

14

4.20

84.00

3

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.9

الفقرة
تسعى الشركة إلى توسيع حصتها في السوق على حساب األرباح
تستخدم الشركة مختلف تقنيات التحليل البيئي عند تحديد الخيارات

االستراتيجية

تبادر الشركة في تقديم منتجات جديدة إلى السوق بالمقارنة مع

المنافسين

تلجأ الشركة عند اتخاذ الق اررات إلى استخدام أسلوب ماذا-لو في

تحديد أعمالها المستقبلية

تقوم فلسفة الشركة على أن البحث والتطوير لتقديم منتجات مميزة

يعتبر ضرورياً من أجل االستمرار

تعمل الشركة بشكل مستمر على أن تكون مواردها المختلفة

محفزات لإلبداع

تقوم الشركة بمناقشة نقاط القوة ونقاط الضعف في المنافسين بشكل

منتظم

 .10تقوم الشركة بزيارة العمالء المهمين بانتظام واستمرار
.11
.12

تسمح الشركة بنقل ومشاركة المعلومات الخاصة بعمالئها بين
أقسامها المختلفة
تعتبر الشركة أن رضا عمالئها هو المحرك الرئيس الذي يؤدي

لتحقيق أهدافها

4

الحسابي النسبي%

الترتيب

.13
.14

تقوم الشركة بمراقبة وتحديد مستوى التزامها في تلبية رغبات
واحتياجات عمالئها

تقر الشركة بأن جميع موظفيها يساهمون في تلبية احتياجات
العمالء
جميع الفقرات معا

4.15

83.00

4

3.90

78.00

8

3.85

77.05

يتضااح من جدول رقم ( )1والمتعلق بتحليل فقرات الد ارسااة االسااتطالعية لموضااوع الد ارسااة الحالية ،تبين أن هناك

مجموعة من النقاط والظواهر الهامة التي يمكن للباحث ذكر بعضها لتعزز من مشكلة الدراسة على النحو التالي:
 قصور في التوجه االستراتيجي نحو العمالء ،وعدم مشاركة العاملين واألقسام فيما يتعلق بالعمالء ورغباتهم
المختلفة التي يحتاجونها من شركات صناعات األغذية في محافظات غزة.

 قصا ااور نسا اابي حول اس ا اتخدام الشا ااركات لتقنيات التحليل البيئي المختلفة عند تحديد الخيارات االسا ااتراتيجية
لها.

 جاءت الفقرة "تسااعى الشااركة إلى توساايع حصااتها في السااوق على حساااب األرباح" في المرتبة الثانية عشارة
بوزن نسبي .%73

وفي ضوء ما تقدم من نتائج الدراسة االستكشافية ،فجاءت لتؤكد على أهمية بناء التوجهات االستراتيجية لشركات
صناعات األغذية في قطاع غزة واالهتمام بتبني أنماط محددة لها ،مع وجود ضعف وقصور في بع

التي تتعلق في بناء التوجهات االستراتيجية في تلك الشركات كما هو موضح سابقاً.

الجوانب

 .2وفي مقابلة أجراها الباحث مع (محمد عايش )2016/5/25 ،مدير مكتب غزة إلتحاد الصا ا ا ا ا ا ااناعات الغذائية
الفلسطينية والتي أكد فيها على وجود ضعف في التوجهات االستراتيجية المستقبلية لشركات صناعة األغذية،

وعدم التزام هذه الش ا ا ا ا ا ااركات بالتخطيط اإلس ا ا ا ا ا ااتراتيجي ومواكبة التطور التكنولوجي وتطبيق مباد التحسا ا ا ا ا ااين
المستمر على المجاالت الوظيفية وقصور االهتمام بالكوادر والكفاءات البشرية.

 .3وقد قام الباحث بإجراء مقابلة أخرى مع كل من (هاني البراوي )2016/5/25 ،رئيس قس اام الص ااناعة الغذائية

بو ازرة اإلقتص ا اااد الوطني ،و(أس ا ااامة البلعاوي )2016/5/25 ،مدير عام الد ارس ا ااات والتخطيط في الو ازرة آنفة

الذكر وقد أكدا على أن هناك بع

الشااركات قد فشاالت في االسااتمرار في قطاع الصااناعات الغذائية لضااعف

أو لعدم وجود رؤية مستقبلية لديهم وافتقار مديريها للتوجه اإلستراتيجي ،باإلضافة إلى عشوائية العمل اإلداري
وعدم توفر خطة استراتيجية لدى هذه الشركات.

 .4وحسا ا ااب تقرير الجهاز المركزي لالحصا ا اااء الفلسا ا ااطيني( )2015فقد انخفضا ا اات نسا ا اابة مسا ا اااهمة الصا ا ااناعات
التحويلية في قطاع غزة في الربع األخير للعام  2014في الناتج المحلي اإلجمالي لتص ا ا ا اال إلى  % 4.3عن
5

العام  ،2013كما وانخفضا ا اات القيمة المضا ا ااافة للصا ا ااناعات التحويلية للعام  2014بمقدار  %8.3عن العام
.2013

 .5وقد أظهر تقرير اتحاد الص ا ا ا ااناعات الفلس ا ا ا ااطينية ( )2009بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،بأن
شركات القطاع الصناعي عام ًة بما فيها شركات صناعة األغذية تعاني من نقص للتقنيات واألنظمة االدارية
الحديثة ،وض ا ا ااعف في الكفاءات االدارية والتوجهات اإلس ا ا ااتراتيجية لهذه الش ا ا ااركات ،ووجود تحديات تتمثل في
عدم قدرة هذه المنظمات على النمو والتوسع.

كما وأكدت الد ارسااات العلمية المختلفة على أهمية الريادة والساامات الريادية في منظمات األعمال كوساايلة لتحسااين

القدرة على اكتش ا اااف واس ا ااتغالل الفرص وخلق القيمة في بيئة تتص ا ااف بالتعقيد الش ا ااديد والمتس ا ااارع ومنها(القاس ا اام،

2013؛ إس ا ا ا ا ااماعيل2010 ،؛ الش ا ا ا ا اايخ وآخرون2009،؛ Jaafar,et..al, 2010؛ .Al-(Habib, 2012وبعد
المراجعة األولية التي قام بها الباحث للد ارس ااات ذات العالقة ،تبين أن الد ارس ااات التي تناولت الخص ااائص الريادية

وبناء على ما تقدم من نتائج الد ارس ا ا ا ا ا ا ااة
في بيئة االعمال الفلسا ا ا ا ا ا ااطينية ال زالت محدودة .واسا ا ا ا ا ا ااتناداً لما ذكر،
ً
االس ا ا ا ااتطالعية الدقيقة(البيانات األولية ،والبيانات الثانوية) ،إض ا ا ا ااافة إلى عمل الباحث في موقع وظيفي متقدم في
نفس المجال  ،والذي من شا ا ااأنه أن يعزز من ظواهر الشا ا ااعور بمشا ا ااكلة الد ارسا ا ااة الحالية  ،فبالتالي يمكن للباحث

صياغة المشكلة من خالل السؤال الرئيس التالي:

ما أثر الخصــائص الريادية لإلدارة العليا في تبني التوجهات اإلســتراتيجية في شــركات صــناعة األغذية العاملة

بقطاع غزة؟

ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما مدى توفر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة؟

 .2ما مدى توفر التوجهات اإلس ا ا ااتراتيجية في ش ا ا ااركات ص ا ا ااناعة األغذية العاملة بقطاع غزة من وجهة نظر
اإلدارة العليا؟

 .3هل توجد عالقة ذات داللة إحصا ااائية عند مسا ااتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين الخصا ااائص الريادية(الحاجة
لإلنجاز ،المبادرة ،الثقة بالنفس ،االس ااتقاللية وتحمل المس ااؤولة ،اإلبداع ،المخاطرة ،والتحكم الذاتي) وتبني
التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة؟

 .4هل يوجد أثر ذو داللة إحص ااائية عند مس ااتوى داللة ( )α ≥ 0.05للخص ااائص الريادية(الحاجة لإلنجاز،
المبادرة ،الثقة بالنفس ،االسااتقاللية وتحمل المسااؤولة ،اإلبداع ،المخاطرة ،والتحكم الذاتي) مجتمعة معاً في
تبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة؟
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 .5هل يوجد فروق ذات داللة إحص ا ا ا ا ااائية عند مس ا ا ا ا ااتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوس ا ا ا ا ااطات اس ا ا ا ا ااتجابات
المبحوثين حول الخص ا ا ا ا ااائص الريادية تعزى للخص ا ا ا ا ااائص الديمغرافية التالية(العمر والجنس و المس ا ا ا ا اامى
الوظيفي والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخدمة في العمل الحالي والحالة االجتماعية)؟

 .6هل يوجد فروق ذات داللة إحص ا ااائية عند مس ا ااتوى ( )α ≥ 0.05بين متوس ا ااطات اس ا ااتجابات المبحوثين
حول تبني التوجهات االسا ا ااتراتيجية في شا ا ااركات صا ا ااناعة األغذية العاملة بقطاع غزة تعزى للخصا ا ااائص

الديمغرافية التالية ( العمر والجنس و المسا اامى الوظيفي والمؤهل العلمي وعدد سا اانوات الخدمة في العمل
الحالي والحالة االجتماعية)؟
ثانياً :متغيرات الدراسة

 .1المتغير المستقل :الخصائص الريادية ( ،)Entrepreneurial Characteristicsويتفرع منه:
أ .الحاجة إلى اإلنجاز ()Need for Achievement

ب .المبادرة ()initiation

ت .الثقة بالنفس ()Self-Confident

ث .االستقاللية وتحمل المسؤولية ()Independency
ج .اإلبداع ()Innovativeness

ح .المخاطرة)Risk-taking propensity( .

خ .التحكم الذاتي ()Internal Locus of Control
 .2المتغير التابع :التوجهات اإلستراتيجية لشركات صناعة األغذية العاملة ( Strategic Orientations for
.)Food Manufacturing Companies in Gaza Strip
 .3المتغيرات الديمغرافية :العمر-الجنس-المسمى الوظيفي-المؤهل العلمي-عدد سنوات الخدمة في مجال العمل
الحالي-الحالة االجتماعية .ويمثل الشكل التالي نموذجاً توضيحياً لمتغيرات الدراسة.
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المتغيرات الديمغرافية :العمر-الجنس-المسمى الوظيفي-عدد سنوات الخدمة-المؤهل العلمي-الحالة اإلجتماعية

المتغير المستقل
الخصائص الريادية
 -الحاجة لإلنجاز

المتغير التابع

 -المبادرة

التوجهات اإلستراتيجية

 -الثقة بالنفس

لشركات صناعة

 االستقاللية وتحمل المسؤولية -اإلبداع

األغذية

 -المخاطرة

 التحكم الذاتيشكل رقم ( :)1متغيرات الدراسة

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على سلطان2016 ،؛ فارس2016 ،؛ البلعاوي2015 ،؛ القاسم2013 ،؛ Al-Damen,
2015؛ Al-Habib, 2012؛  Karimi, et..al, 2011لتحديد أبعاد الخصائص الريادية ،مقراش2015 ،؛ جالب2013 ،؛
Reulink, 2012؛  Hakala, 2012لتحديد أبعاد التوجهات اإلستراتيجية

وقد اعتمد الباحث في تحديد أبعاد متغيرات الدراسة على مصدرين ،وهما:
 .1الكتب التي ناقشت الريادة والخصائص الريادية والتوجهات اإلستراتيجية.
 .2الدراسات السابقة التي تناولت الخصائص الريادية ،والتوجهات اإلستراتيجية ،جدول( )2وجدول ()3
يوضحان أبعاد متغيرات الدراسة.

جدول( :)2يوضح الدراسات السابقة الخاصة بأبعاد المتغير المستقل (الخصائص الريادية)

الدراسات السابقة التي تناولت أبعاد
الخصائص الريادية
دراسة (سلطان)2016 ،

أبعاد الخصائص الريادية
التحكم الااذاتي ،الحاااجااة إلى اإلنجاااز ،تحماال المخاااطر ،الثقااة
بالنفس ،التواصل مع اآلخرين ،االستقاللية ،التخطيط ،مستوى
عال من الطاقة ،المثابرة وااللتزام
8

دراسة (فارس)2016 ،
دراسة (البلعاوي)2015 ،
دراسة ()Al-Damen, 2015
دراسة (المومني)2014 ،
دراسة (دهليز ومقداد)2013 ،
دراسة (القاسم)2013 ،
دراسة (حسين)2013 ،
دراسة ()Dudnik, 2013

الثق ا ااة ب ا ااالنفس ،المب ا ااادرة ،اإلب ا ااداع ،الح ا اااج ا ااة إلى اإلنج ا اااز،
االستقاللية وتحمل المسؤولية ،المخاطرة
الحاجة إلى اإلنجاز ،الحاجة لالسا ا ا ا ا ا ااتقاللية ،اإليمان الذاتي،

المخاطرة ،اإلبداع

الحاااجااة إلى اإلنجاااز ،الثقااة بااالنفس ،المبااادرة ،االسا ا ا ا ا ا ااتقالليااة

وتحمل المسؤولية ،تحمل المخاطرة ،الخبرة.

الثقااة بااالنفس ،المبااادرة ،حااب اإلنجاااز ،االسا ا ا ا ا ا ااتقالليااة وتحماال

المسؤولية ،اإلبداع ،المخاطرة

االسا ا ا ا ا ااتقاللية ،الحاجة إلى اإلنجاز ،التحكم الذاتي ،المخاطرة،
تحمل الغمو

 ،الثقة بالنفس

الثقااة بااالنفس ،المبااادرة ،حااب اإلنجاااز ،االسا ا ا ا ا ا ااتقالليااة وتحماال
المسؤولية ،اإلبداع ،والمخاطرة.
المخاااطرة ،الثقااة بااالنفس ،رغبااة النجاااح ،التفاااؤل ،الحاااجااة إلى
اإلنجاز
الحاجة لإلنجاز واالس ا ا ااتقاللية والحاجة إلى الطاقة والقدرة على

التحمل والمخاطرة والوعي بالسوق واإلبداع والمرونة

دراسة ()Al-Habib, 2012

اإلبداع ،وتحمل المخاطر ،والرقابة ،ومستوى الطاقة

دراسة (زكر)2011 ،

المبادرة ،اإلبداع ،اغتنام الفرص ،الرؤية

دراسة (ناصر والعمري)2011 ،
دراسة (النوفل وآخرون)2011 ،
دراسة ()Karimi, et..al,2011
دراسة ()Zhang & Bruning, 2011
دراسة ()Suzani, et..al, 2010

التحكم ال ااذاتي ،الح اااج ااة إلى الط اااق ااة ،الح اااج ااة إلى اإلنج اااز،
تحمل الغمو

والمخاطرة ،الوعي بمرور الوقت ،الثقة بالنفس

الثقة بالنفس ،المبادرة ،تحمل المسؤولية واالستقاللية،المخاطرة،
التفاؤل ،والقيادة
الكفاااءة الااذاتيااة ،الحاااجااة إلى اإلنجاااز ،االسا ا ا ا ا ا ااتقالليااة وتحماال
المخاطرة
الحاجة لإلنجاز ،الحاجة إلى المعرفة ،التحكم الذاتي
الثقااة بااالنفس ،تحماال المسا ا ا ا ا ا ااؤوليااة واالسا ا ا ا ا ا ااتقالليااة ،اإلبااداع،

المخاطرة ،رغبة في النجاح ،االبتكار ،القيادة ،التحكم الذاتي
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الثقة بالنفس ،حب اإلنجاز ،االبتكار ،اإلبداع ،المبادرة ،القدرة
على بناء شا ا ا ا ا ا اابكة عالقات مع جهات مختلفة ،االسا ا ا ا ا ا ااتقاللية

دراسة (الشيخ وآخرون)2009 ،

وتحمل المس ااؤولية ،القدرة على وض ااع الخطط ،اغتنام الفرص،
المخاطرة.

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة المتعلقة بالخصائص الريادية

جدول( :)3يوضح أبعاد المتغير التابع (التوجهات االستراتيجية)

أبعاد التوجهات االستراتيجية في إطارين
المدخل السلوكي

مدخل السمات التنافسية

(التوجه االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي التحليلي ،المسا ا ا ا ا ا ااتقبلي ،التوجهات االسا ا ااتراتيجية نحو الزيائن ،التوجه نحو السا ا ااوق،

اإلب ا ااداعي ،المخ ا اااطرة ،االسا ا ا ا ا ا ااتب ا اااقي ،الع ا اادائي ،التوجااه نحو الموارد ،التوجااه الريااادي ،التوجااه التكنولوجي،
االستقاللي ،االستجابي ،الدفاعي ،المنقب).

التوجه نحو التعلم ،التوجه اإلبداعي ،التوجه نحو المنافس،

التنسا ا ا ا ا ا اايق بين الوظ ا ااائف ،التركيز على المنتج ،التوج ا ااه

بالتكلفة.

الدراسات السابقة

الدراسات السابقة

؛القاام،اااااا 2013؛  Hussain, et..al, 2015؛ Hakala, 2011؛ Deshpande, et..al, 2013
الكالبي 2013؛ المجاااملي 2012؛ أبو طااا Zhou؛ Altindag, et..al, 2011؛ Reulink, 2012
؛  Hassan, 2010؛2012Yucel, 2011؛ M & Mahmoud,؛ جااااال 2013؛ & Li, 2010
Md؛ المنمصرة 2008؛ Yang, et..al, Lee & Lim, 2009؛ Theodosio, et..al, 2012؛ 2014
Dahan & shoham, 2014؛ 2012
Saad & Mazzarol, 2007
المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة المتعلقة بالتوجهات االستراتيجية

قام الباحث باختيار األبعاد المتعلقة بالخص ا ا ا ا ا ااائص الريادية من خالل الد ارس ا ا ا ا ا ااات الس ا ا ا ا ا ااابقة حيث أن معظم هذه
الد ارسا ا ا ا ا ا ااات اشا ا ا ا ا ا ااتملت على أبعاد هذه الد ارسا ا ا ا ا ا ااة .وتبنى الباحث المدخل السا ا ا ا ا ا االوكي في اختيار أبعاد التوجهات

االستراتيجية حيث أنه أحدث النماذج التي درست التوجه اإلستراتيجي (مقراش ،)89 :2015 ،باإلضافة إلى أن

التوجه اإلس ااتراتيجي ض اامن إطار المدخل الس االوكي يتض اامن التوجهات االس ااتراتيجية التنافس ااية حيث يعتبر بمثابة

المظلة الكبيرة التي تندرج تحتها جميع التوجهات االستراتيجية األخرى(.)Herath & Mahmood, 2013: 431
ثالثاً :فرضيات الدراسة

تم صياغة الفرضيات في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤالتها واشتملت على التالي:
10

 .1الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين الخصائص
الريادية (الحاجة لإلنجاز ،المبادرة ،الثقة بالنفس ،االسا ا ا ا ا ا ااتقاللية وتحمل المسا ا ا ا ا ا ااؤولة ،اإلبداع ،المخاطرة ،والتحكم
الذاتي) لدى اإلدارة العليا و تبني التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة.
وينبثق من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية التالية :

أ .توجد عالقة ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاصااية الحاجة إلى اإلنجاز لدى
اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

ب .توجد عالقة ذات داللة إحصاائية عند مساتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاصاية المبادرة لدى اإلدارة العليا
وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

ت .توجد عالقة ذات داللة إحص ااائية عند مس ااتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاص ااية الثقة بالنفس لدى اإلدارة
العليا و تبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

ث .توجد عالقة ذات داللة إحصا ا ا ااائية عند مسا ا ا ااتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاصا ا ا ااية االسا ا ا ااتقاللية وتحمل
المسؤولية لدى اإلدارة العليا و تبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

ج .توجد عالقة ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاصااية اإلبداع لدى اإلدارة العليا
و تبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

ح .توجد عالقة ذات داللة إحص ا ا ااائية عند مس ا ا ااتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاص ا ا ااية المخاطرة لدى اإلدارة
العليا و تبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

خ .توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاصية التحكم الذاتي لدى اإلدارة
العليا و تبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

 .2الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05للخصائص الريادية
(الحاجة لإلنجاز ،المبادرة ،الثقة بالنفس ،االسا ا ا ا ا ا ااتقاللية وتحمل المسا ا ا ا ا ا ااؤولة ،االبداع ،المخاطرة ،والتحكم الذاتي)
مجتمعة معاً لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة.

 .3الفرضــية الرئيســة الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسااطات

اسا ا ا ااتجابات المبحوثين حول الخصا ا ا ااائص الريادية تعزى للخصا ا ا ااائص الديمغرافية التالية(العمر-الجنس-المسا ا ا اامى

الوظيفي-المؤهل العلمي-عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي-الحالة االجتماعية).
 .4الفرضــية الرئيســة الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسااطات
استجابات المبحوثين حول تبني التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة تعزى للخصائص
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الديمغرافية التالية(العمر-الجنس-المسمى الوظيفي-المؤهل العلمي-عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي-
الحالة االجتماعية).
ربعاً :أهداف الدراسة

تهاادف هاذه الاد ارس ا ا ا ا ا ا ااة إلى التعرف على أثر الخص ا ا ا ا ا ا ااائص الرياادياة لادى اإلدارة العليااا في تبني التوجهاات

اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة.
وينبثق من الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية:

 .1الكش ا ااف عن مدى توفر الخص ا ااائص الريادية لدى اإلدارة العليا في ش ا ااركات ص ا ااناعة األغذية العاملة بقطاع
غزة.

 .2التعرف إلى التوجهات اإلس ا ااتراتيحية في ش ا ااركات ص ا ااناعة األغذية العاملة بقطاع غزة من وجهة نظر اإلدارة
العليا.

 .3اختبار طبيعة العالقة بين الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا والتوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة
األغذية العاملة بقطاع غزة.

 .4قياس أثر الخصا ا ااائص الريادية لدى االدارة العليا مجتمعة معاً في تبني التوجهات اإلسا ا ااتراتيجية في شا ا ااركات
صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة.

 .5تحديد الفروقات بين متوسااطات اسااتجابات المبحوثين حول الخصااائص الريادية في شااركات صااناعة األغذية
العاملة بقطاع غزة تعزى للخصائص الديمغرافية.

 .6د ارسااة الفروقات بين متوسااطات اسااتجابات المبحوثين حول تبني التوجهات اإلسااتراتيجية في شااركات صااناعة
األغذية بقطاع غزة تعزى للخصائص الديمغرافية.

 .7تقديم توصا اايات لتعزيز الخصا ااائص الريادية لدى اإلدارة العليا والتوجهات اإلس ا اتراتيجية في شا ااركات صا ااناعة
األغذية العاملة بقطاع غزة.

والجدول التالي يوض ا ااح التناس ا ااق والترابط بين مش ا ااكلة الد ارس ا ااة وتس ا اااؤالتها وأهدافها ومؤشا ا ارات قياس ا ااها من خالل

خطوات علمية ومنهجية موضوعية متسلسلة.

جدول رقم( :)4العالقة بين أهداف الدراسة وتساؤالتها ومؤشرات قياسها

م
1

تساؤالت الدراسة

أهداف الدراسة

مدى توافر الخصاا ا ااائص الريادية الكشا ا ا ا ا ا ااف عن م ا ا اادى توافر بع

مؤشرات القياس
المعا ا ااالجا ا ااات اإلحصا ا ا ا ا ا ا ا ا ااائيا ا ااة

لدى اإلدارة العليا في شا ا ا ا ا ا ااركات الخصا ا ا ا ا ا ا ااائص الرياااديااة لاادى (المتوسا ا ا ا ا ااطات والتك اررات واالنحرافات
12

صا ا ا ااناعة األغذية العاملة بقطاع اإلدارة العلي ااا في شا ا ا ا ا ا اارك ااات المعي اااري ااة) ،ومق ااارن ااة نت ااائجه ااا بنت ااائج

غزة.

ص ا ا ا ا ا ا اناااعااة األغااذيااة العاااملااة د ارس ا ا ا ااات س ا ا ا ااابقة فلس ا ا ا ااطينية وعربية
ومحلية.

بقطاع غزة.

التوجه ا ااات اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيحي ا ااة في الا اتا اع اارف إل ااى الا ات ااوجا اه ا ا ااات بع
2

المعا ا ااالجا ا ااات اإلحصا ا ا ا ا ا ا ا ا ااائيا ا ااة

شااركات صااناعة األغذية العاملة اإلسا ا ا ا ا ااتراتيحية في شا ا ا ا ا ااركات (المتوسا ا ا ا ا ااطات والتك اررات واالنحرافات
بقط ا ا اااع غزة من وجه ا ا ااة نظر ص ا ا ا ا ا ا اناااعااة األغااذيااة العاااملااة المعي اااري ااة) ،ومق ااارن ااة نت ااائجه ااا بنت ااائج

اإلدارة العليا.

بقطا اااع غزة من وجها ااة نظر د ارسا ا ا ا ااات سا ا ا ا ااابقة فلسا ا ا ا ااطينية وعربية
ومحلية.

اإلدارة العليا.

هل توجد عالقة بين الخصائص اختبا ااار طبيعا ااة العالقا ااة بين قياس درجة االرتباط من خالل (معامل

الري ا ا ااادي ا ا ااة ل ا ا اادى اإلدارة العلي ا ا ااا الخصا ا ا ا ا ا ا ااائص الرياااديااة لاادى االرتباط) ،وربط نتائج اختباره ومقارنة

3

والتوجها ااات اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيجيا ااة في اإلدارة الاعالاي ا ا ااا والاتااوجاه ا ا ااات النتائج ،بنتائج الدراسات السابقة.

شااركات صااناعة األغذية العاملة اإلسا ا ا ا ا ااتراتيجية في شا ا ا ا ا ااركات
بقطاع غزة.

ص ا ا ا ا ا ا اناااعااة األغااذيااة العاااملااة
بقطاع غزة.

ه ا اال يوج ا ااد أثر للخص ا ا ا ا ا ا ا ا ااائص قياس أثر الخصائص الريادية ق اي ا ا اااس األثاار ماان خااالل (م اع ا ا ااام ا ا اال

4

الرياااديااة مجتمع ااة معا ااً في تبني م اج ات ام اع ا ا ااة م اعا ا ا ااً فااي ت اب انااي االنحاادار المتعاادد باااسا ا ا ا ا ا ااتخاادام طريقااة

التوجه ا ااات اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي ا ااة في التوجهات اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية في  ،) Stepwiseوربط نت ا ااائج اختب ا اااره

ش ااركات ص ااناعة األغذية بقطاع شا ا ا ا ا ااركات صا ا ا ا ا ااناعة األغذية ومقااارنااة النتااائج ،بنتااائج الااد ارسا ا ا ا ا ا ا ااات
غزة.

السابقة.

بقطاع غزة.

هل يوجد فروقات بين متوسطات تا اح ا ا اادي ا ا ااد الا افا ااروق ا ا ااات با اي اان قاي ا ا اااس الافااروق باياان ماتااوسا ا ا ا ا ا ا اط ا ا ااات
اسا ا ا ا ا ا ااتج ا اااب ا ااات المبحوثين حول متوس ا ا ا ا ا ا اط ااات اسا ا ا ا ا ا ااتج اااب ااات اسا ا ا ا ا ا ااتج ا ا اااب ا ا ااات المبحوثين من خالل

5

(الخصائص الريادية ،والتوجهات المبحوثين حول الخصا ا ا ااائص معالجات إحصائية وهي( اختبار " "
اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيجيااة) في شا ا ا ا ا ا ااركااات ال ا ا اري ا ا ااادي ا ا ااة ،ال ا ا اتا ا ااوج ا ا اه ا ا ااات  Tلعينتين مسا ا ا ا ا ا ااتقلتين") و(التب ا ا اااين

ص ا ا ا ا ا ا اناااعااة األغااذيااة بقطاااع غزة اإلسا ا ا ا ا ااتراتيجية في شا ا ا ا ا ااركات األحادي لثالث متوسااطات أو أكثر) ،

تعزى للخصائص الديمغرافية.

ص ا ا ا ااناعة األغذية بقطاع غزة وربط نتائج تلك االختبارات ومقارنتها،
تعزى للخصائص الديمغرافية .بنتائج الدراسات السابقة.
المصدر :من إعداد الباحث
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خامساً :أهمية الدراسة

 أهمية الدراسة العلمية:
 .1تتمثل أهمية هذه الد ارس ا ا ا ااة من خالل أهمية الموض ا ا ا ااوع الذي يتناول الخص ا ا ا ااائص الريادية لإلدارة العليا
وأثرها في تبني التوجهات اإلس ا ا ا ا ااتراتيجية ،حيث تعتبر هذه الد ارس ا ا ا ا ااة على حد علم الباحث األولى التي

تتناول أثر الخصااائص الريادية لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات اإلسااتراتيجية في شااركات صااناعة

األغذية في قطاع غزة.

 .2إثراء المكتبة العربية بنوع جديد من الد ارسااات في مجال الخصااائص الريادية وأثرها على تبني التوجهات
اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية.

 .3تتوقع هذه الد ارسا ا ا ا ا ا ااة أن يفتح المجال لمزيد من الد ارسا ا ا ا ا ا ااات واألبحاث في مجال الخصا ا ا ا ا ا ااائص الريادية
والتوجهات اإلستراتيجية.

 أهمية الدراسة العملية:

 .1تقديم توص ا اايات ترتقي بمس ا ااتويات أداء اإلدارة العليا في ش ا ااركات ص ا ااناعة األغذية من واقع الخص ا ااائص
الريادية بما يسا ا اااهم في تحس ا ا اين بناء توجهاتها االسا ا ااتراتيجية لتعزيز القدرة التنافسا ا ااية لديها وبالتالي حجم

مشاركتها في نمو اإلقتصاد الفلسطيني.

 .2مساعدة اإلدارة العليا لشركات الصناعات الغذائية على اتخاذ إجراءات فعلية في بناء توجهات إ ستراتيجية
لزيادة نموها ومشاركتها في إجمالي الناتج المحلي.

 .3يكتسا ا ا ا ا اب الباحث المعرفة المتعمقة في الخص ا ا ا ا ااائص الريادية لدى اإلدارة العليا وأثرها في تبني التوجهات
اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة وهذا سوف يطور المسار الوظيفي له.

 .4يتوقع الباحث أن تسا ا اااهم الد ارسا ا ااة في عملية تعميق الخصا ا ااائص الريادية لدى اإلدارة العليا في شا ا ااركات
صناعة األغذية إتجاه المتغيرات المبحوثة لتبني توجهات إستراتيجية أفضل في المدى البعيد.

 .5تقديم د ارسا ا ا ا ا ا ااة شا ا ا ا ا ا اااملة ومتكاملة عن أثر الخصا ا ا ا ا ا ااائص الريادية لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات
اإلستراتيجية في شركات الصناعات الغذائية بمحافظات قطاع غزة.

 .6تتم هذه الد ارسا ااة على شا ااركات لها دورها الحيوي في نمو اإلقتصا اااد الفلسا ااطيني وتسا اااهم في توفير فرص
عمل للمواطنين.

سادساً :حدود البحث

سوف تقتصر حدود البحث على ما يلي:
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 .1الحد المكاني :تتمثل في شا ا ا ا ا ااركات صا ا ا ا ا ااناعة األغذية العاملة بقطاع غزة أعضا ا ا ا ا اااء اتحاد الصا ا ا ا ا ااناعات
الفلسطينية بغزة.

 .2الحد الزماني :العام الدراسي .2016-2015

 .3الحد البشري :اإلدارة العليا لشركات صناعة األغذية بقطاع غزة ،متمثلة في رئيس مجلس اإلدارة والمدير
التنفيذي ومدراء الدوائر لهذه الشركات.

 .4الحد الموضـــــــوعي :بحث أثر الخصا ا ا ا ااائص الريادية لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات اإلسا ا ا ا ااتراتيجية
لشركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة.
سابعاً :مصطلحات الدراسة
 .1الريادة( :)Entrepreneurshipهي مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها ش ا ا ا ا ا ااخص أو مجموعة من
األشااخاص من أجل إيجاد مشااروع ريادي جديد بهدف تقديم شاام مميز يحقق رغبات الزبائن ويحقق قيمة

مضاا ا ا ا ااافة ،تضا ا ا ا ا اااف إلى الخدمة أو الطريقة أو اإلجراءات أو المنتج (حجازي ،العاني ،جواد ،وارشا ا ا ا ا اايد،

.)26 :2010

ويعرف الباحث الريادة إجرائياً :بأنها التفرد واالبتكار واإلبداع في خلق وتقديم منتج أو خدمة أو طريقة

أو ممارسة أو إجراءات من خالل فن تحديد واقتناص الفرص واستغاللها.

 .2الريادي( :(Entrepreneurهو الشااخص الذي يبحث عن خلق قيمة بواسااطة إنشاااء أو توساايع النشاااط
االقتصااادي من خالل تحديد واسااتغالل منتجات أو عمليات أو أساواق جديدة( Ahmed & Seymour,
)2008: 14
ويعرف الباحث الريادي إجرائياً :هو ذلك الشا ااخص المبادر المبدع الواثق بنفسا ااه الذي يتحمل المسا ااؤولية
والمخاطر ويمتلك القدرة على توجيه األمور والسا ا اايطرة عليها وينظر إلى األشا ا ااياء من حوله بنظرة مختلفة

عن اآلخرين.

 .3الخصــــائص الريادية( :)Entrepreneurial Characteristicsهي القدرات والس ا اامات الش ا ااخص ا ااية
التي يمتلكها الريادي ،ويحتاجها إلدارة منشأته بنجاح ،بما يعني تحديد طرائق تصرفه في مختلف المواقف
التي يواجهها أو األدوار التي يقوم بها تبعا لنوع المهام المطلوب منه تنفيذها(حسين.)76 :2013 ،

ويعرف الباحث الخصـــائص الريادية :تلك القدرات والسااامات الشا ااخص ااية والسا االوكية التي يتمتع بها مدراء
ش ا ا ا ا ااركات ص ا ا ا ا ااناعة األغذية العاملة بقطاع غزة باالض ا ا ا ا ااافة إلى المهارات اإلدارية التي تمكنهم من إدارة
مشروعاتهم بنجاح.
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 .4التوجهات اإلســــــتراتيجية( :)Strategic Orientationsعرف (2005: 335( Menguc & Auh
التوجه اإلسا ا ا ااتراتيجي بأنه مجموع توجهات المنظمة التي تقوم بتنفيذها لتوليد سا ا ا االوكيات مناسا ا ا اابة وتحقيق
مستويات أداء متفوقة بالمقارنة مع المنافسين.

ويعرف الباحث التوجهات اإلســــــتراتيجية :بأنها تمثل الرؤى والغايات العامة لش ا ا ا ااركات ص ا ا ا ااناعة األغذية

العاملة بقطاع غزة والتي يعبر عنها بمجموعة من االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجيات المختلفة (التوجه نحو الزبون ،التوجه
نحو المنافس ،التوجه نحو الريادة ،التوجه التكنولوجي) ،التي ينتج عن تبنيها وتنفيذها ممارس ا ا ا ا ااات وأفعال

سليمة تقودها إلى تحقيق ميزة تنافسية عن االخرين.

 .5شركات الصناعات الغذائية( :)Food Manufacturing Companiesهو المصاانع الذي يسااتخدم
اآلالت والتكنولوجيااا في اإلنتاااج ،ويختلف عن المعماال الااذي يعتمااد على األدوات التقليااديااة والياادويااة في

اإلنتاج (الشمري.)7 :2015 ،

 .6الصناعات الغذائية( :)Food Manufacturingتقع الصناعات الغذائية الفلسطينية حسب" التصنيف
الصا ااناعي الدولي الموحد ( " )ISICتحت اسا اام(:صا اانع المنتجات الغذائية والمشا ااروبات رقم  )10وتشا اامل
عدداً من الص ا ااناعات الفرعية منه(موقع اتحاد الص ا ااناعات الغذائية الفلس ا ااطينية1010 :)2015/3/15 ،
إنتاج وحفظ اللحوم ومنتجاتها 1030،تجهيز وحفظ الفواكه والخض ا ااروات 1040 ،ص ا اانع الزيوت والدهون

النباتية والحيوانية 1050 ،صا ا ا ا ا ا اانع منتجات الحليب واأللبان 1060 ،صا ا ا ا ا ا اانع منتجات طواحين الحبوب

وصاانع النشاااء 1070 ،صاانع منتجات المخابز 1073 ،صاانع الكاكاو ،والشااوكوالتة والحلويات السااكرية،

 1074صا اانع المعكرونة والشا ااعيرية 1079 ،صا اانع منتجات األغذية األخرى غير المصا اانفة في موضا ااع

آخر 1080 ،صنع أعالف حيوانيه محضرة 1100 ،صنع المشروبات الخفيفة والمياه المعدنية.
خالصة الفصل األول

ناقش الباحث في هذا الفصاال مشااكلة الد ارسااة والتي تمثلت في أثر الخصااائص الريادية لدى اإلدارة العليا في تبني

بناء على عدد من الد ارسا ا ا ااات
التوجهات االسا ا ا ااتراتيجية في شا ا ا ااركات صا ا ا ااناعة األغذية العاملة بقطاع غزة ،وذلك ً
السااابقة .كما اسااتعر الباحث المتغيرات الرئيسااية للد ارسااة والتي تمثلت في الخصااائص الريادية بأبعادها الساابعة
(الحاجة إلى اإلنجاز ،المبادرة ،الثقة بالنفس ،االس ااتقاللية وتحمل المس ااؤولية ،اإلبداع  ،المخاطرة ،والتحكم الذاتي)

كمتغير مس ااتقل ،وتبني التوجهات االس ااتراتيجية في ش ااركات ص ااناعة األغذية كمتغير تابع .كما اس ااتعر

الباحث

فرض اايات الد ارس ااة ،وناقش أهمية الد ارس ااة من النواحي العلمية والعملية ،وأهميتها للباحث .وتناول أهدافها وحدودها
المكانية ،والزمانية ،والبش ا ا ا ا ا ا ارية والموضا ا ا ا ا ا ااوعية .وفي نهاية الفصا ا ا ا ا ا اال األول أوضا ا ا ا ا ا ااح الباحث المفاهيم المتعلقة

بالمصااطلحات الرئيسااية في الد ارسااة مثل الريادة ،الريادي ،الخصااائص الريادية ،التوجهات االسااتراتيجية ،شااركات

صناعة األغذية ،صناعة األغذية.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

مقدمة
المبحث األول :الخصائص الريادية
المبحث الثاني :التوجهات االستراتيجية
المبحث الثالث :العالقة بين الخصائص الريادية والتوجهات االستراتيجية
المبحث الرابع :قطاع الصناعات الغذائية في فلسطين
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مقدمة

يهدف هذا الفصاال إلى التطرق إلى أهم المفاهيم األساااسااية المتعلقة بالخصااائص الريادية والتوجهات االسااتراتيجية

وشااركات صااناعة األغذية العاملة بقطاع غزة وذلك من أجل تكوين صااورة أو فهم متكامل عن موضااوع الد ارسااة،

حيث يتكون هذا الفصل من أربعة مباحث هي :
 .1المبحث األول :الخصائص الريادية

تناول الباحث عدداً من المفاهيم أهمها مفهوم الريادة ،تعريف الريادي ، ،أدوار الريادي ،األنماط الريادية،

الخصائص الريادية من حيث التعريف وتحديد أبعادها ،وأخي اًر خالصة المبحث األول.

 .2المبحث الثاني :التوجهات االستراتيجية

تناول الباحث في هذا المبحث مقدمة عن اإلدارة االستراتيجية ومفهوم إ ستراتيجية المنظمة ،ثم استعر

التطور التاريخي والمفهوم للتوجه اإلس ااتراتيجي ،أهمية التوجه اإلس ااتراتيجي ،أبعاد التوجه اإلس ااتراتيجي في

إطار المدخل السلوكي للمنظمات ومدخل السمات التنافسية ،ثم تطرق إلى تصنيفات التوجه اإلستراتيجي،
باإلضا ا ااافة إلى التحديات التي تواجه التوجهات اإلسا ا ااتراتيجية ،وتعر

للمنظمات ،وفي الختام خالصة المبحث الثاني.

إلى فوائد التوجهات اإلسا ا ااتراتيجية

 .3المبحث الثالث :العالقة بين الخصائص الريادية والتوجهات االستراتيجية
تناول الباحث العالقة بين الخص ا ا ا ا ااائص الريادية والتوجهات االس ا ا ا ا ااتراتيجية من خالل اس ا ا ا ا ااتع ار

الدراسات التطبيقية في نفس السياق ،ثم خالصة المبحث الثالث.

بع

 .4المبحث الرابع :قطاع صناعة األغذية في قطاع غزة

تناول الباحث أهمية قطاع الص ا ا ااناعات الغذائية في فلس ا ا ااطين ،ثم مكونات قطاع ص ا ا ااناعة األغذية ،أهم

الصااناعات التحويلية في األ ارضااي الفلسااطينية ،ثم اسااتعر

قطاع غزة واسا ا ا ا ااتعر
الرابع.

الباحث أهم الصااناعات الغذائية العاملة في

الباحث المعوقات التي يواجهها قطاع الصا ا ا ا ااناعة الغذائي ،ثم خالصا ا ا ا ااة المبحث
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المبحث األول
الخصائص الريادية
مقدمة:
تعد الريادة والخصا ااائص الريادية من الحقول الهامة والواعدة في اقتصا اااديات الدول إذ تسا اااهم مسا اااهمة فاعلة في
تطوير التنمية االقتصااادية الشاااملة لكونها النواة األولى في بناء منظمات األعمال بشااقيها العامة والخاصااة ،حيث

اس ا ا ااتطاعت العديد من منظمات األعمال أن تمزج ما بين الخص ا ا ااائص الريادية لدى بع

العاملين لديها وتحقيق

توجهاتها وأهدافها بعيدة المدى بآليات عملها واجراءاتها الكثيرة والرساامية والتي تصاال إلى حد بيروقراطية ثقيلة من
خالل إيجاد الريادة الذاتية والمتمثلة بكونها سا ا ا ا ا ا االوك ريادي يلعبه األفراد والوحدات التنظيمية الفرعية في منظمات

األعمال .فقد وجد العديد من مديري المنظمات أن تعزيز قدرة المنظمة ونجاحها يعتمد إلى تنمية وتطوير الريادة

الذاتية المعبر عنها بالخصائص الريادية لألفراد(المومني.)336 :2014 ،

ابتداء بتعريف الريادة وتحديد
لذا يناقش الباحث في هذا المبحث عدداً من المواضيع المتعلقة بالخصائص الريادية
ً
مفهومها ،تعريف الريادي ،أدوار الريادي ،األنماط الريادية ،الخصائص الريادية وأبعادها.
أوالً :مفهوم الريادة
قد يتص ا ا ااور البع أن مفهوم الريادة ،مفهوم مرتبط بآخر المس ا ا ااتجدات التكنولوجية ،بينما مص ا ا ااطلح الريادة تعود
جذوره إلى بدايات الثورة الص ا ااناعية في دول أوروبا الغربية ،ففي عام  1776كتب آدم س ا ااميث في كتابه الش ا ااهير
ثروة األمم أنااه "ليس كرم الخباااز وطيبتااه هي التي تاادفعااه لتوفير الخبز ،باال دافعااه واهتمااامااه الااذاتيااان همااا اللااذان

يدفعانه لتوفير الخبز" ومن وجهة نظره فإن الرياديين هم ساافراء االقتصاااد الذين حولوا الطلب إلى مردود فيه أرباح

( .)UNDP & word bank,2005وتش ا ا ا اامل الريادة اإلدارية من يدير الموارد المختلفة لتقديم ش ا ا ا اايم جديد ،أو

يبتكر مشا ا ا ا ا ا ااروعاً جديداً ،لتشا ا ا ا ا ا اامل بذلك منشا ا ا ا ا ا اام المشا ا ا ا ا ا ااروع الجديد ،والمدير الذي يدير الموارد بطريقة غير

تقليدية(الس ااكارنة .)35 :2007 ،وأش ااار (13 :2008( Lussierبأن الريادة نش اااطات تتض اامن خلق منتوج جديد

أو عمليات جديدة ،أو الدخول في أسواق جديدة ،أو خلق مشاريع جديدة .وبين االتحاد األوربي أن ريادة األعمال

هي األفكااار والطرق التي تمكن من خلق وتطوير نش ا ا ا ا ا ا اااط مااا عن طريق مزيج من المخاااطرة واإلبااداع واالبتكااار

والفاعلية وذلك ض ا اامن مؤسا ا اس ا ااة أو ش ا ااركة أو قائمة( .)Avanzini,2009: 3وقد تعر

الكتاب والدارس ا ااين في

مجال اإلدارة واالقتص ا ا اااد إلى مفهوم الريادة على نحو واس ا ا ااع ومتميز وكل منهم عرف هذا المفهوم حس ا ا ااب مجال

تخص اصااه ونوع عمله ،لذلك فإن الدارس والباحث في موضااوع الريادة يواجه تحديات كبيرة في توضاايح أو إعطاء

تعريف محاادد للريااادة ،حيااث ارتبط تعريف الريااادة وتحااديااد مفهومهااا بااالنظريااات االقتص ا ا ا ا ا ا اااديااة من جهااة وبطبيعااة
النموذج االقتصا ا ا ا ا ا ا ا ااادي السا ا ا ا ا ا ا ا ااائ ا ااد في البل ا ااد من جه ا ااة اخرى(إس ا ا ا ا ا ا ام ا اااعي ا اال .)70 :2010 ،وتعرف الري ا ااادة
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( )Entrepreneurshipلغوياً بأن أصل الريادة هي :روداً ورياداً وتعني راد الشم أي طلبه ،و ارد األر
حولها من المراعي والمياه ليرى هل هي زائلة أم ال(معجم الرائد.)407 :2010،

تفقد ما

و عرفها العاني وآخرون ( )26 :2010بأنها مجموعة اإلجراءات التي يقوم بها شخص ،أو مجموعة أشخاص أو

شااركة معينة أو قطاع معين أو حتى شااعب معين ،إليجاد قيمة مضااافة تضاااف إلى المنتج أو الخدمة أو الطريقة

أو اإلجراءات وبشا ا ا ا ا ااكل مميز .وتحتاج الريادة إلى قدرة على إدارة المشا ا ا ا ا ااروعات وتنظيمها ،فبدونها ال يتمكن من
تنظيم وادارة المشا ا ا ا ا ا ااروع ولذلك تعرف الريادة على أنها القدرة والرغبة في تنظيم وادارة األعمال ذات الصا ا ا ا ا ا االة بها

(النجار والعلي.)2010 ،

ويعد مفهوم الريادة مفهوماً قديماً واستعمل ألول مرة في اللغة الفرنسية في بداية القرن السادس عشر ،وقد تضمن
المفهوم آنذاك معنى المخاطرة وتحمل الص ااعاب التي رافقت حمالت االس ااتكش اااف العس ااكرية ،ودخل مفهوم الريادة

إلى النش اااطات االقتص ااادية في مطلع القرن الثامن عش اار من قبل ( )Richard Cantillonالذي وص ااف التاجر

الذي يشا ااتري سا االعاً بسا ااعر محدد ،لبيعها في المسا ااتقبل سا ااعر ال يعرفه مسا اابقاً بأنه "ريادي" ،ويعود الفضا اال ألحد

الصا ا ااناعيين وهو ( )J.B.Sayالذي رأى في الريادي مقدرة فائقة على اإلدارة (شا ا ااعيب وعواطف .)2 :2011 ،وال
تقتصا ا ا ا اار ريادة األعمال على التطوير والتحديث واسا ا ا ا ااتخدام األفكار المبدعة في تقديم منتج أو خدمة متميزة غير
مسبوقة باستخدام مباد اقتصادية بحتة كترشيد استهالك الموارد وزيادة اإلنتاج ،ولكن تمتد لتشمل تحقيق الكفاءة

االقتصا ااادية ،لذلك فهي عملية تتضا اامن إنشا اااء مشا ااروع عمل جديد يقدم فعالية قيمة اقتصا ااادية مضا ااافة من خالل

إدارة الموارد بكفاءة وأهلية متميزة لتقديم شاام جديد أو ابتكار نشاااط اقتصااادي واداري جديد (الشااميمري والمبيريك،

 .)23 :2011وعرفها  (2011: 139( Rachman, et..alعلى أنها عملية إنشا ا ا ا ا ا اااء شا ا ا ا ا ا اام جديد ذو قيمة،
وتخصاايص الوقت والجهد والمال الالزم للمشااروع وتحمل المخاطرة المصاااحبة واسااتقبال المكافئة الناتجة بما يحقق

تراكم الثروة.

لذلك اتجهت التعريفات اتجاهات مختلفة ،فمنها ما يعد ريادة األعمال تحمل المخاطرة والمجازفة المحس ا ا ااوبة برأس

المال الجر  ،ومنها ما يعزيها إلى االبتكار كركيزة أساااسااية لنجاح ريادة األعمال ،ومنها من يرى أن أهم مرتكزات

ريادة األعمال هي المرابحة واسا ا ا ا ا ااتغالل فرص الربح وتالفي التهديدات ،بينما يتجه آخرين إلى أن الريادة الناجحة

تعتماد على مهاارات وقدرات وخبرات الريادي في مجاال عملاه ،في حين يرى تعريف آخر أن أهم محاددات نجااح

رائد األعمال هى القدرة على االبتكار والقيادة واستغالل فرص الربح (أبو قرن.)10 :2015 ،

وأكد البلعاوي ( )15 :2015على أن الريادة مجموعة من النشااطات المتعلقة ببدء األعمال أو تطويرها والتخطيط

لها وتنظيمها وتحمل المخاطر واإلبداع في إدارتها ،وضا اامان نموها واسا ااتمرارها .أما بالنسا اابة للريادة في حقل إدارة

األعمال ،فيطلق هذا المص ااطلح على كل من ينش اام مش ااروعاً جديداً ،أو يقدم فعالية مض ااافة لالقتص اااد (س االطان،
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 . .)3 :2016ويعرف الباحث الريادة على أنها التفرد واالبتكار واإلبداع في خلق وتقديم منتج أو خدمة أو طريقة
أو ما ا ا ام ا ا ااارس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة أو إجا ا ا اراء م ا ا اان خا ا ا االل ف ا ا اان تا ا ا اح ا ا اادي ا ا ااد واقا ا ا اتا ا ا ان ا ا اااص الا ا ا اف ا ا اارص واسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اتا ا ا اغ ا ا اااللا ا ا اه ا ا ااا.
ثانياً :الريادي
يعرف الريادي في اللغة الفرنس ا ا ااية هو الذي يأخذ أو يتوس ا ا ااط ما بين ش ا ا اايئين ،ولديه القدرة على أخذ موقع ما بين

المورد والزبون ،وكذلك القدرة على أخذ المخاطرة ،والعمل على تحويل الموارد من مس ااتوى أدنى إلى مس ااتوى أعلى

من اإلنتاجية ،وهناك مجموعة من الصا ا ا اافات المترابطة التي البد أن تتوافر لنجاح الريادي وهي  :الرغبة في إدارة

األعمال واالس ا ااتم اررية والمثابرة على العمل واإليمان الذاتي ودوافع نفس ا ااية وش ا ااخص ا ااية والقدرة على إدارة المخاطرة
والقاادرة على التااأقلم مع الفرص والبيئااة الخااارجيااة والقاادرة على التااأقلم مع الغمو

والمبااادرة وقاادرة على اإلنجاااز

والدقة والوضوح وادراك الوقت واالبتكار واالنفتاح واألفق الواسع والدوافع المادية(.)Peggy, 2000:14

ويبرز الفرق بين الريادي على مسا ا ا ااتوى المنظمات أو األفراد ،فعلى مسا ا ا ااتوى المنظمات هو الذي لديه القدرة على
اإلبتكار واإلبداع وأخذ المخاطرة في تقديم منتجات وخدمات جديدة ،وأما على مسااتوى األفراد فهو الشااخص القادر
على تقييم واغتنام الفرص من أجل مخاطرة جديدة ،كما البد أن يكون لديه خص ا ا ا ا ا ااائص القائد اإلداري الخاص ا ا ا ا ا ااة
والتي تتطلب المرونة واالبتكار وأخذ المخاطرة والرؤية الثاقبة في طرح المنتجات ،وال يص ا اانع الريادي ق ار اًر عقالنياً

في بع

األحيااان وانمااا يعتمااد على الحاادس والبااديهااة الصا ا ا ا ا ا ااحيحااة ،وهااذا مااا يميز كفاااءة وفاااعليااة الريااادي عن

غيره(.)Swedberg, 2007:10
وتأتي كلمة الريادي في اللغة اإلنجليزية لتعطي مص ا ا ا ا ا ااطلحاً ذا داللة خاص ا ا ا ا ا ااة ،ورغم ثراء اللغة العربية فإن كافة

الترجمات لهذا المصا ا ا ا ا ااطلح اتسا ا ا ا ا اامت بالقصا ا ا ا ا ااور في التعبير عن المدلول المراد باللغة اإلنجليزية ،ففي القواميس
واألدبيات اإلدارية ترجمت إلى المبادر-الملتزم-المنظم-المخاطر-المخطط-المروج-ص ا ا ا ا ا ا ااائد الفرص-ص ا ا ا ا ا ا ااانع

الفرص-المبدع اإلنتاجي ،أو المسا ا ا ااتثمر للتعبير عن الراغب في بدء مشا ا ا ااروع خاص أو امتالك مشا ا ا ااروعاً بالفعل
ويريد أن يديره بص ااورة ص ااحيحة وس االيمة (ش االبي .)2: 2008 ،وعرف (2008: 8( Ahmed & Seymour

الريادي بأنه الش ا ااخص الديناميكي الذي يتص ا اارف على أس ا اااس توقعاته لتقلبات الس ا ااوق ويتحمل عمل الاليقين في
ديناميكية عمل الس ا ااوق .ورائد األعمال هوالش ا ااخص المبادر ،الذي يقبل النجاح والفش ا اال ،ويتحمل المخاطر ،ولديه
القدرة على إدارة الموارد والعاماين واألصا ا ااول ليجعل منها شا ا اايئاً ذا قيمة ،يقدم من خاللها شا ا اايئاً مبدعاً(السا ا ااكارنة،

.)19 :2008
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ولقد اعتمدت أغلب الد ارس ااات التي تطرقت لموض ااوع الريادي على أس االوبين أس اااس اايين لتعريف الريادي هما(حمزة،
:)29 :2009
 .1األسا ا االوب الوظيفي :وهو يركز على أعمال الريادي وسا ا االوكياته ووظائفه ،وهذا األسا ا االوب يعرف الريادي
على حسب سلوكه وأفعاله حيث يصف وظائف الريادي التي على أساسه يتم تمييز الريادي عن غيره.
 .2األسلوب الوصفي :وهو الذي يؤكد على خصائص وصفات الريادي.
ولقد أس ااهمت التطورات الفكرية المعاصا ارة لإلدارة الحديثة بش ااكل واس ااع النطاق على إفراز العديد من المفاهيم التي
س اااعدت على إرس اااء القواعد والمرتكزات المعاصا ارة للفكر اإلداري الحديث وما نجم عنه من تطورات واس ااعة س اايما
مفهوم الريادة والريادي وغيرها من المفاهيم التي أثرت األنشا ا ااطة اإلدارية وجعلت منها علماً متسا ا ااارعاً في التطوير
والتحسين(إسماعيل.)71 : 2010 ،

فالريادي هو الشا ا ا ااخص الذي يمتلك القدرة على اكتشا ا ا اااف الفرصا ا ا ااة وادراكها ،وتحمل المخاطرة ،والعزم على البدء
بالمشااروع ،وتأمين المصااادر واإلمكانات الالزمة وتشااغيلها من أجل إضااافة قيمة إلى المنتج أو الخدمة أو الطريقة
واإلجراءات ،وايجاااد مااا هو جااديااد ومميز ،وبش ا ا ا ا ا ا اكاال يلبي حاااجااات الزبااائن ورغباااتهم ،وبحيااث تكون النتيجااة أمااا
الحصا ا ا ا ااول على الفوائد المعنوية والمادية ،أو التعر

للخسا ا ا ا ااارة المعنوية والمادية(العاني وآخرون.)26: 2010:

وأشااار  (2010: 602( Daftبأن الشااخص الريادي هو الشااخص الذي ينهمك في الريادة وبنشااغل بها من خالل
إدراكه لفكرة توفير منتج أو خدمة جديدة في األعمال وحملها إلى التطبيق العملي ،وهذا يتطلب إنفاق المال وبذل
الجهد المناسب واستثمار الوقت ،وتحمل مختلف المخاطر ،وتكوين شم جديد ذو قيمة.
وعرف مرص ااد الريادة العالمي الريادي بأنه الش ااخص الذي يقوم بإنش اااء مش ااروع تجاري وتش ااغيله وتحمل المخاطرة
بصا اارف النظر عن حجم المشا ااروع ،وفيما إذا كان المشا ااروع مسا ااجالً بصا اافة شا ااخصا ااية أو إعتبارية أو غير منظم

بناء على األدبيات اإلدارية هو ذلك الشخص المبادر والمبدع
(ماس .)9 :2014 ،ويرى الباحث تعريف الريادي ً
الواثق بنفسا ا ا ا ااه الذي يتحمل المسا ا ا ا ااؤولية والمخاطر ويمتلك القدرة على توجيه األمور والسا ا ا ا اايطرة عليها وينظر إلى
األشياء من حوله بنظرة مختلفة عن اآلخرين.
ثالثاً :أدوار الريادي:

أوضا ا ا ا ا ا ااح العاني وآخرون ( )30 : 2010أن الدور الذي يقوم به الريادي يختلف عن دور المدير ،حيث يمارس
الريادي األنشطة التالية:
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 .1ملكية المنظمة :يمتلك العديد من الرياديين منظمات خاصااة بهم ،وتتصااف المنظمات الحديثة بأنها تفرق
بين ملكية المنظمة ،وبين تشا ا ا ا ا ااغيلها وادارتها .واذا كان الريادي يملك المشا ا ا ا ا ااروع فإنه يمارس دور المدير
ودور مالك المشروع.
 .2إيجاد منظمة جديدة :يعتقد معظم الباحثين واألكاديميين بأن إيجاد منظمة جديدة هو ما يميز الشا ا ا ا ا ااخص
الريادي عن غيره ،ألنه يأخذ على عاتقه مهمة إيجاد وتش ا ااغيل جميع العناص ا اار المختلفة المكونة للمنظمة
والتي تشمل (األفراد ،الممتلكات ،مصادر اإلنتاج) ،واعطائها مسمى قانونياً.

 .3تقديم ابتكار إلى الســــو  :يعد االبتكار جزءاً مهماً من أنش ا ااطة الريادة وعنصا ا ا اًر أس ا اااس ا ااياً إليجاد الثروة،
خاصااة وأن تقديم االبتكار هو المهمة األساااسااية للمدير .واالبتكار ليس محصااو اًر فقط في تطوير منتج أو
إنتاج المنتج (بطريقة أقل تكلفة أو أكثر مالئمة) من أجل إضافة قيمة جديدة إلى المستهلك.

 .4تحديد الفرصــــة الســــوقية :الفرص ا ااة هي الفجوة في الس ا ااوق بين ما هو محتمل وبين ما هو موجود فعالً،
واس ااتغاللها بتقديم ما هو أفض اال وذي قيمة .إن الفرص متوافرة في كل األوقات ،وليس من الض ااروري أن
تعبر عن وجودها .فإذا تم اسغاللها فإن هذا يعني أنه تمت رؤيتها وتمييزها بشكل فعال .وتعد القدرة على

تمييز الفرص من العناصر المهمة لنجاح الريادي ،إضافة إلى قدرته على استغاللها بطريقة مناسبة.

 .5القدرة على اكتســــــاب التطبيقات واألســــــاليب والخبرات الجديدة :يتميز الريادي بالطريقة التي يمارس بها
أعماله نتيجة الخبرة أو القدرة على االبتكار أو اكتشاف الفرص الجديدة ،أو المعرفة ،والقدرة الخاصة على
اتخاذ القرار حول كيفية تحديد المصادر النادرة في حاالت محدودية المعلومات وعدم التأكد.
 .6القدرة على القيادة :تعد القيادة من المهارات التي يجب أن يتحلى بها الريادي عند تطوير مشا ا ا ا ااروعه ،إذ
تم اعتبارها عامالً مهماً لنجاح اإلدارة من خالل :ممارسا ا ااة دور القيادة في بناء اإلسا ا ااتراتيجية ،والتأكد من

فهم المرؤوسا ا ااين األهداف وادراكهم ألهميتها وتأييدهم لها ،والقدرة على تغيير الرموز والشا ا ااعارات ،والتأكيد
على وجهات النظر الجديدة ،والمرونة وحب خو
رابعاً :األنماط الريادية :

التجارب الجديدة.

وهي تتمثل في العديد من األنماط كما هو موضح في الجدول رقم( :)5المؤازرون ،الشطار ،المثابرون،

الباحثون ،المثاليون.
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جدول رقم( :)5األنماط الريادية وأبرز مؤشرات كل نمط

م

النمط

1

المؤازرونSustainers

2

الشطارJugglers

3

المثمبرونHard Workers

4

البمحثونSearchers

5

المثاليونIdealists

مؤشرات قياسه
الموازنة بين عملهم الخاص وحياتهم الش ااخص ااية وال يحبذون نمو العمل
ليصبح كبي اًر

يركز على معرفة كافة التفاص اايل مهما كانت ص ااغيرة مهما كانت القيود

والمحددات التي تعوقهم
يعملون سا ا ا ا اااعات طويلة بجد ومثابرة ويسا ا ا ا ااعون غلى زيادة حجم العمل

والكسب لمزيد من األرباح

يس ا ا ااعون لتملك عمل ألنه يمثل غايتهم األس ا ا اااس ا ا ااية ويحقق لهم الرض ا ا ااا

الكامل

يحبون العماال الجااديااد المباادع أو الااذي يشا ا ا ا ا ا ااعرون أن لااه معنى ومتعااة

شخصية

المصدر :العامري ،صالح ،والغالبي ،طاهر( ،)2007( ،اإلدارة واألعمال) ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان-األردن ،ص169

خامساً :الخصائص الريادية:

وتعرف الخص ا ا ا ااائص الريادية بأنها مجموعة من الخص ا ا ا ااائص والس ا ا ا االوكيات التي تؤش ا ا ا اار على مدى إمكانية تمتع

الش ااخص الذي يتص ااف بها بالريادية بدرجات قوية أو جيدة ،أو احتمالية لكونه ريادياً (ناص اار والعمري: 2011 ،
.)145

فيما أكد حمزة ( )24 :2009بأن الخصا ااائص الريادية هي القدرات والسا اامات الشا ااخصا ااية التي يمتلكها الريادي،
ويحتاجها إلدارة مشا ااروعه بنجاح ،وهي المهارات السا االوكية واإلدارية التي تمكنه من النجاح في مشا ااروعه ،ووفق

هذا التصور يمكن تصنيف خصائص الريادي على النحو التالي:
 .1السمات الشخصية للريادي:

كما اختلف الباحثون في تعريفهم للريادة وتحديد مفهومها فقد اختلفوا في تعددادهم لخصا ا ا ااائص الريادي وسا ا ا االوكه،
وقد ذكر بع

الباحثين الخصا ااائص الشا ااخصا ااية للريادي التي من أبرزها االسا ااتعداد والميل للمخاطرة والرغبة في

النجاح والثقة بالنفس واالندفاع نحو العمل واالسا ا ا ا ا ااتعداد الطوعي للعمل لسا ا ا ا ا اااعات طويلة وااللتزام والتفاؤل واتباع
المنهج النظمي(النجار والعلي.)13-10 : 2006 ،
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هذا وقد أوض ا ااح  (2010 : 607( Daftأن الس ا اامات الش ا ااخص ا ااية للريادي هي أكثر من ( )40س ا اامة عند العلماء
المختصين ،ولعل أبرزها يمكن تلخيصه في ست سمات كما يأتي:
أ .التحكم الــذاتي(الــداخلي) :إن مهم ااة ب اادء عم اال ج اادي ااد تتطل ااب من الفرد الري ااادي أن يكون ل اادي ااه إيم ااان
بالمستقبل وأنه قادر على الضبط والسيطرة على العوامل الخارجية المؤثرة به.
ب .مستوى مرتفع من الطاقة :تتطلب مهمة البدء بالعمل الريادي جهوداً عظيمة من العمل الشاق والمضني،
فاإلص ا ارار على العمل سا اااعات طويلة قد تصا اال إلى ( )70سا اااعة أسا اابوعياً ال يقدر عليه إال من توافرت
لديه سمة المستوى المرتفع من الطاقة.

ت .الحاجة إلى اإلنجاز :الريادي شاخص لديه دافعية إلشاباع الحاجة لإلنجاز بدرجة عالية ألنه بارع ومتفوق
يختار الظروف التي توفر له النجاح في عمله الذي يتصا ا ا ا ا ا ااف بالتحدي واألهداف الصا ا ا ا ا ا ااعبة ليحقق بها
درجات عالية من الرضا.
ث .تحمل الغموض :الريادي يتمتع بخصائص نفسية تمكنه من أن يكون شخصاً غير متأثر بالفوضى وعدم
التأكد ،وهذه السا ا ا ا ا ا اامة مهمة للريادي ألن الظروف غير المتأكدة والغامضا ا ا ا ا ا ااة والمعقدة هي ميزة األعمال

الريادية ،فالريادي يتحمل المخاطرة المحسوبة.
ج .الوعي بمرور الوقت :الريادي شخص غير صبور يتمتع بإحساس باالستعجال ،فهو يريد إنجاز األعمال
اليوم وكأن غداً لن ياتي ،فهو ينتهز اللحظة من الوقت لكونها لها معنى عنده.

ح .الثقة بالنفس :الريادي هو الشا ا ا ا ا ا ااخص الذي يبدأ العمل الحر بحيث يكون مدفوعاً بحماس النجازه ،لديه
الثقة بالنفس التي تقوده إلى كسب المزيد من الزبائن والتعامل مع التفاصيل الفنية وادامة حركة العمل.

وأضاف أحمد وبرهم ( )2010خصائص أخرى فضالً لما تقدم ،وهي:
أ .القدرة على المنافســة :يمتلك الريادي الناجح القدرة على المنافس ااة من خالل معرفة أين ومتى وكيف يبدأ
مشااروعه وبماذا يبدأه ،باإلضااافة إلى إتقان العمل بطريقة مبتكرة في ضااوء قدرته على تحمل تداعيات كل
جديد وثقته بنفس ا ا ااه وطموحه وقدرته على اإلبداع واالبتكار ،حيث تس ا ا اااعده هذه الس ا ا اامات على المنافس ا ا ااة
الفعالة وقبول التحديات والتغلب على الصعوبات.
ب .تحمل المســؤولية :يميل الريادييون إلى االس ااتقاللية في أعمالهم ،ولذلك ينجزون ويديرون أعمالهم بطريقة
متميزة وبروح من المسا ااؤولية العالية ،وتأتي المسا ااؤولية من الروح القيادية التي يتمتعون بها وبقدرتهم على
مواجهة المشكالت والتصدي لها ال الهروب منها.
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ت .الب حث عن الفرص الجديدة وال بديلة :يتميز الريااادي بااالقاادرة على البحااث عن الفرص الجاادياادة والبااديلااة
لمواجهة المشااكالت والخروج من األزمات ،فهو ال يسااتساالم للمعوقات ،وال ينتظر حدوث المعجزات ،حيث
يبحث باستمرار عن الفرص الجديدة لتحسين العمل أو تسويق منتجاته أو تطويرها بطريقة مبتكرة ،ويعتمد
على مصادر متعددة للحصول على أفكار جديدة.
ث .تعدد الجوانب :نظ اًر لتعدد صاافات الريادي وسااعة ثقافته ،فإن ساالوكه وتص ارفاته االقتصااادية تعكس قدرته
على إيجاد بدائل متعددة لحل مشا ا ا ااكلة واحدة والوصا ا ا ااول لهدفه من أقصا ا ا اار طريق ،حيث يتقن اسا ا ا ااتخدام

البدائل ويجد عدداًمن المصادر المعرفية والتمويلية.

وأشار المبيريك ( )2009إلى خصائص أخرى للرياديين منها ما يلي:
أ .المثابرة :تعني قدرة الريادي على وض ا ا ااع األهداف الواقعية القابلة لإلنجاز ،وتوافر العزيمة وااللتزتم طويل
األجل بتنفيذها.
ب .القدرة على اإلقناع :يمتلااك الريااادي القاادرة على إقناااع اآلخرين ،وحفزهم للتحرك في اتجاااه محاادد في جو
من اللباقة والمودة والمرونة.
ت .التعامل مع الفشل وتحمل المخاطر :يجيد الرياديون التعامل مع مواقف الفشل ويعتبرونها دروساً مستفادة
وخبرات مكتسا اابة بغ

النظر عن الخسا ااائر ،كما يسا ااعون للمخاطرة المحسا ااوبة ويرون فيها فرص مواتية

لتحقيق النجاح.
ث .القدرة على التفكير االبتكاري والمعرفة الفنية والعلمية :يتميز الريااديون بقادرتهم على التفكير االبتكااري
والتحليل االس ا ااتراتيجي للمواقف الحرجة التي يواجهونها ،مما يمنحهم قدرة على اس ا ااتخدام الموارد الخارجية
واالسا ا ا ا ااتفادة من خبرات اآلخرين ومسا ا ا ا اااعدتهم من أجل إنجاز األهداف المحددة بدقة وواقعية في ضا ا ا ا ااوء
تمتعهم بخبرات فنية تساعدهم على تحديد أوجه الخلل والقصور ،وفهم واستيعاب التقارير المالية والرقمية،
والحسا ا ا اااسا ا ا ااية والدقة في التعامل مع النقود لوضا ا ا ااع كل مبلغ مالي في محله ،باإلضا ا ا ااافة إلى تمكنهم من
المعرفة العلمية بفهم العلمليات والمصطلحات األساسية ألعمالهم.
 .2الخصائص السلوكية :وتشمل المهارات التفاعلية والتكاملية.
أ .المهارات التفاعلية :وهي المهارات اإلنس ا ا ا ااانية من حيث بناء وتكوين عالقات إنس ا ا ا ااانية بين العاملين
واإلدارة والمشاا ا ارفين على األنش ا ا ااطة والعملية اإلنتاجية والس ا ا ااعي إليجاد بيئة عمل تفاعلية تس ا ا ااتند إلى

التقدير واالحترام والمش ا ا ا ا اااركة في حل المش ا ا ا ا ااكالت وتنمية اإلبداع واقامة قنوات اتص ا ا ا ا ااال فعالة وهذه
المهارات توفر األجواء لتحسين األداء.
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ب .المهارات التكاملية :وهي تنمية المهارات التكاملية بين العاملين إذ تص ا اابح الش ا ااركة وكأنها خلية عمل
متكاملة وتضمن إنسانية األعمال بين الفعاليات وبين األقسام.

 .3الخصائص اإلدارية :وتشمل

أ .المهارات اإلنســـــانية :ونمثل المهارات الخاص ا ا ااة بالتعامل اإلنس ا ا اااني والتركيز على إنس ا ا ااانية العاملين
وظروفهم اإلنس ا ااانية والكيفية التي يتم فيها اس ا ااتثمار الطاقات خالل بناء بيئة عمل تركز على الجانب

السلوكي واإلنساني وانعكاس ذلك على األداء والتميز.

ب .المهارات الفكرية :يتطلااب من الريااادي امتالك مجموعااة من المهااارات الفكريااة الخاااص ا ا ا ا ا ا ااة وامتالك
المعارف والجوانب العلمية والتخطيطية والرؤية إلدارة المشا ا ا ااروع الصا ا ا ااغير وكيفية ارتكازه على األطر
والمفاهيم العلمية والمعرفية والقدرة على تحديد السا ا ا ا ا ااياقات والنظم وصا ا ا ا ا ااياغة األهداف على أسا ا ا ا ا اااس

العقالنية.

ت .الم هارات التحليل ية :ترتبط المهااارات التحليليااة مع المهااارات الفكريااة وتهتم بتفسا ا ا ا ا ا ااير العالقااات بين
العوامل والمتغيرات المؤثرة على أداء المشا ااروع وتهتم هذه المهارات بتحليل األسا ااباب وتحديد عناصا اار
القوة والض ا ا ا ااعف للبيئة الداخلية والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية ،كما تركز هذه المهارات على
تحديد السلوكيات الخاصة بالمنافسين وتصوراتهم المستقبلية.

ث .المهارات الفنية :وتتمثل بالمهارات األدائية ومعرفة طبيعة العالقات بين المراحل اإلنتاجية والمهارات
التصميمية للسلع ومعرفة كيفية أداء األعمال الفنية الخاصة فيما يتعلق بتصميم المنتج وكيفية تحسين

أداؤه وكل ما يرتبط بالجوانب الفنية والتشااغيلية ومعرفة كيفية تركيب األجزاء وصاايانة بع
وهذه المهارات تكون ذات تأثير كبير في بع

المشاريع ذات الطابع الفني.

المعدات،

بناء على األدبيات اإلدارية بأنها تلك القدرات والسا ا ا ا ا ا اامات
ويرى الباحث تعريف الخصا ا ا ا ا ا ااائص الريادية ً
الشخصية والسلوكية التي يتمتع بها الريادي باإلضافة المهارات اإلدارية التي تمكنه من إدارة مشروعه
بنجاح.
ويرى الباحث أن هناك اختالف في طبيعة تناول الخصا ا ا ا ا ا ااائص الريادية وأبعادها من باحث آلخر نظ ار الختالف

المبحوثين من د ارسا ا ا ااة ألخرى حيث أن بع

الد ارسا ا ا ااات المذكورة آنفاً قد أجريت على طلبة والبع

اآلخر على

فئة اإلدارة العليا ،باإلضا ا ا ااافة إلى اختالف بيئة التطبيق فمنها ما كان في شا ا ا ااركات خاصا ا ا ااة ،وأخرى في مدارس،
وثالثة في جامعات ،ورابعة في ش ا ا ا ا ااركات حكومية  .وفي ض ا ا ا ا ااوء ما تقدم يرى الباحث أن األكثر اس ا ا ا ا ااتخدماً لدى

الباحثين والكتاب واألكثر مالئمة لطبيعة الد ارس ا ااة ومجال التطبيق فيها كانت هذه الخص ا ااائص على النحو التالي:

الحــــاجــــة إلى اإلنجــــاز( ،)Need for Achievementالمبــــادرة( ،)Initativenessالثقــــة بــــالنفس(Self-
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 ،)confidenceاالســــــتقاللية وتحمل المســــــؤولية( ،)Need for Autonomyاإلبداع(،)Innovativeness

المخاطرة( ،)Risk-Takingالتحكم الذاتي(.)Internal Locus of Control
خالصة المبحث األول
اس ا ااتعر

الباحث في بداية هذا المبحث مفهوم ريادة األعمال من خالل سا ا اارد مجموعة من التعريفات المختلفة،

وخلص الباحث بأن الريادة هي مجموعة من اإلجراءات والنشا ا ا اااطات التي تنشا ا ا اام منتج جديد ذو قيمة وتتضا ا ا اامن

تخص ا اايص الوقت والجهد والمال الالزم لتحقيق نجاح المش ا ااروع مع تحمل المخاطرة المحس ا ااوبة واس ا ااتقبال المكافئة

حتى تتراكم الثروة ،ثم تطرق الباحث لتعريف الريادي حيث عرف بأنه ذلك الشا ا ا ا ا ا ااخص المبادر والمبدع الواثق
بنفسااه الذي يتحمل المسااؤولية والمخاطر ويمتلك القدرة على توجيه األمور والساايطرة عليها وينظر إلى األشااياء من

حولااه بنظرة مختلفااة عن اآلخرين .وتعر

الباااحااث إلى ماااهيااة األدوار التي يقوم بهااا الرياااديون ومن ثم األنماااط

الريادية وأبرز المؤشارات لكل نمط ،وثم الخصااائص الريادية التي تتوافر لديهم واألبعاد التي تمثل هذه الخصااائص
ومن ثم أخي اًر ملخص للمبحث األول.
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المبحث الثاني
التوجهات اإلستراتيجية
مقدمة
تس ا ا ا ااعى معظم المنظمات إلى تحقيق النجاح في عملياتها وأنش ا ا ا ااطتها وتكافح باس ا ا ا ااتمرار لبناء مركز إس ا ا ا ااتراتيجي
وتنافسا ا ا ا ااي متميز ،يضا ا ا ا اامن لها البناء والنمو وتحسا ا ا ا ااين األداء في ظل البيئة التي تعمل بها ،ولغر

إنجاز هذه

األهداف فإن األمر يتطلب من إدارة هذه المنظمات أن تمتلك توجها إستراتيجيا ،يالءم وضعها ويمكنها من تدعيم

موقفها التنافسي(زهية.)13 :2016 ،

ويعتبر التوجه اإلسا ااتراتيجي حجر األسااااس لنجاح أى منظمة ،حيث أنه المسا ااار الذي تسا ااترش ااد به المنظمات في
رحلتها إلى مسا ا ااتقبلها المنشا ا ااود ،فمن خالل توجهاتها تقوم المنظمات بوضا ا ااع أهدافها اإلس ا ا اتراتيجية .إذ أن التوجه

اإلس ا ا ا ااتراتيجي يجعل اإلدارة العليا في المنظمة تدرك تماماً ما هي غاياتها وما هي مجاالت نش ا ا ا اااطاتها الخارجية،
ومن هم المسا ا ا ا ا ا ااتفياادون من الخاادمااات التي تقاادمهااا ،وتفياادهااا في التعرف على بنيتهااا وهيكلهااا وبيئتهااا في الااداخاال
والسا ا ااياسا ا ااات التي تتبعها ،واألطر الفلسا ا اافية التي تحكم أسا ا اااليبها في اتخاذ القرار ،واحتياجاتها البش ا ا ارية والمادية،

والمتطلبات الشمولية للتطوير(.)Narver & Slater,2004: 334-347

وفي ضا ااوء ما سا اابق تناول الباحث في هذا المبحث األدبيات المتعلقة بد ارسا ااة كل من مفهوم اإلدارة اإلسا ااتراتيجية
واسا ا ا ا ااتراتيجية المنظمة ،التوجه االسا ا ا ا ااتراتيجي :التطور التاريخي والمفهوم ،أهميت التوجهات االسا ا ا ا ااتراتيجية ،أبعاد

التوجه اإلس ا ااتراتيجي ،تص ا اانيفات التوجه اإلس ا ااتراتيجي ،فوائد التوجه االس ا ااتراتيجي  ،تحديات التوجه االس ا ااتراتيجي،

العالقة بين الخص ا ااائص الريادية والتوجهات االس ا ااتراتيجية في ش ا ااركات ص ا ااناعة األغذية ،وأخي ار ملخص المبحث

الثاني.

أوالً :مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية واستراتيجية المنظمة
شهدت مفاهيم اإلستراتيجية تطو اًر كبي اًر خالل السنوات السابقة ،وذلك نتيجة للتغيرات والتطورات السريعة في البيئة

المحيطة للمنظمات ،مما أسهم في تزايد أهمية مفهوم اإلستراتيجية إذ عرفت على أنها عملية اتخاذ الق اررات طويلة

األجل الموجهة نحو تحقيق أهداف المنظمة من خالل د ارسا ا ا ااة عوامل القوة والضا ا ا ااعف في بيئة المنظمة الداخلية،
وربطهااا وتكيفهااا مع الفرص والتهاادياادات في البيئااة المحيطااة بااالمنظمااة ،ممااا يعزز موقفهااا التنااافسا ا ا ا ا ا ااي في مجااال

عملها(الصميدعي .)194 :2004 ،وتمثل اإلدارة االستراتيجية أعلى مستويات النشاط اإلداري ويضطلع بها عادة

مديرو المنظمة التنفيذيون وفريق العمل التنفيذي ،وتهدف إلى تزويد المنظمة بالتوجه العام الذي يحدد حركتها،
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هو توجاه ال يمكن عزلاه عن الموارد المتااحاة للمنظماة والظروف التي تعمال فيهاا وجملاة األهاداف التي تسا ا ا ا ا ا ااعى
لتحقيقها(أبو النصر.)65 :2009 ،
ويرى الباحث أن اإلدارة االس ااتراتيجية تش اامل جميع أوجه اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتنس اايق وتوجيه وقيادة ورقابة

ولكن على مسااتوى طويل األجل وعلى مسااتوى المنظمة ككل حيث تتضاامن اتخاذ الق اررات المتعلقة ببقاء المنظمة

وتفوقها في السوق أو سقوطها واختفائها من السوق ،ومن ثم فهي تحرص على استخدام الموارد التنظيمية المتاحة
أفض ا ا ا ا ا اال اس ا ا ا ا ا ااتخدام ممكن بما يتواءم مع متغيرات البيئة الداخلية والخارجية .حيث يتوقف مدى نجاح أو فش ا ا ا ا ا اال
المنظمات على ما تتبعه من اسااتراتيجيات ،فهي بحاجة إلدراك وضااعها الحالي واسااتشاراف مسااتقبلها ،وال يمكن أن

تدرك المنظمة مرادها إال عن طريق تحديد إس ا ا ااتراتيجية خاص ا ا ااة بها ،حيث تعتبر الخط العام الذي يرس ا ا اام مس ا ا ااار

عملها التي بها تترجم أهدافها وبرامجها إلى الواقع.

ثانياً :التوجه اإلستراتيجي :التطور التاريخي والمفهوم
على الرغم من أن البدايات األولى السااتعمال مصااطلح التوجه اإلسااتراتيجي  strategic orientationتعود إلى

إسا ا ا ااهام  (1978) Miles & Snowعندما صا ا ا اانفا التص ا ا ا ارفات اإلسا ا ا ااتراتيجية للمنظمات إلى منظمات (منقبة،
ومدافعة ،ومحللة ،ومسا ا ااتجيبة) ،إال أن أول من اسا ا ااتعمل هذا المصا ا ااطلح وفقاً لرأي  (1997: ii) Strempekو

 )2012: 8( Isoherranenهو  ،)1989( Venkatramanفي بحث نشا ا ا ا ا ا اار له في مجلة علم اإلدارة تحت

عنوان (التوجه اإلسااتراتيحي لمنظمات األعمال :التركيب ،واألبعاد ،والقياس) ،كأداة لتقييم وقياس األبعاد الرئيسااية

لإلس ا ا ا ااتراتيجية على مس ا ا ا ااتوى األعمال .غير أن المتتبع لهذا الموض ا ا ا ااوع يجد أن هناك ورقة عمل تم نش ا ا ا اارها في
 Massachusetts Institute of Technology/Sloan School of Managementمن ق بل األس ا ا ا ا ا ا اتاااذ

 (1986( Venkatramanمسا ا ا ا ا ا ااتن ااداً في ذل ااك إلى أطروح ااة دكتوراة ل ااه ك ااان ق ااد ق اادمه ااا ع ااام 1984م إلى
 Graduate School of Business/University of Pittsburghفي ورقته البحثية تطوير مقياس للتوجه

اإلس ا ا ا ااتراتيجي يتكون من ( )29فقرة موزعة على س ا ا ا ااتة أبعاد مهمة هي :هجومي ،ومحلل ،ومدافع ،ومس ا ا ا ااتقبلي،
واسا ا ااتباقي ،ومحبذ للمخاطرة ( .)Venkatraman,1986:10-12ولمصا ا ااطلح التوجه اإلسا ا ااتراتيجي معان كثيرة

وظفها الباحثون والدارس ا ا ا ا ااون على النحو الذي يتوافق مع غاياتهم وتوجهاتهم البحثية .حيث عرفه & Morgan
 (2003: 163) Strongعلى أنه تحديد موقع المنظمة على المدى الطويل في بيئة تنافسا ا ا ا ا ا ااية ،من خالل

التركيز على تخصا ا اايص مواردها ،حيث أن د ارسا ا ااة التوجه االسا ا ااتراتيجي تقدم صا ا ااورة أفضا ا اال للمدراء للفهم الجيد

للموارد التنظيمية وتأثيرها على أداء المنظمة.

وعرف  (2008( Higginsالتوجه اإلس ا ا ا ااتراتيجي بأنه " عملية يتم من خاللها تش ا ا ا ااكيل وص ا ا ا ااياغة إس ا ا ا ااتراتيجية

المنظمة" .فيما عرف  (2005: 335( Menguc & Auhالتوجه اإلس ا ا ااتراتيجي بأنه مجموع توجهات المنظمة
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التي تقوم بتنفيذها لتوليد ساالوكيات مناساابة وتحقيق مسااتويات أداء متفوقة بالمقارنة مع المنافسااين .بينما Zhou,
 )2005: 1049( et..al,فقد عرفوا التوجه االسا ا ا ا ااتراتيجي على أنه اتجاه المنظمة لخلق السا ا ا ا االوكيات السا ا ا ا االيمة

لتحقيق التفوق في األداء ،فالتوجه نحو السا ا ا ا ا ا ااوق والتوجه نحو اإلبداع يعتبران من أهم التوجهات االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية

للمنظمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل .أما  (2008: 765( Lau, et..alف أروا أن التوجه االسااتراتيجي هو

توجه األعمال واألهداف التي تس ااعى اإلدارة لتحقيقها داخل المنظمة .وأوض ااح كل من Wheelen & Hunger

) (2008: 133بأن التوجه اإلسا ا ا ااتراتيجي يتطلب من المنظمة أن تقرر توجهها وأن تطرح ثالثة أسا ا ا اائلة ،تعكس
مضمون التوجه اإلستراتيجي ،وعلى النحو اآلتي:

 هل على المنظمة أن تتوسع أو تتراجع أو تستمر في عملياتها الحالية من دون تغيير؟

 هل على المنظمة أن تركز على األنشطة الحالية الخدمية والصناعة أم تنوع في أنشطتها؟

 وعندما تريد المنظمة أن تحقق نمواً مس ا ااتهدفاً أو توس ا ااعاً على مس ا ااتوى وطني أو عالمي في هذا المجال
فهل تتجه نحو تبني ذلك من خالل تطوير اإلمكانات الداخلية؟ أم من خالل مص ا ا ا ااادر خارجية؟ عن طريق

استراتيجيات االكتساب أو الحيازة ،أو االندماج ،أو التحالفات.
ويرى  (2009: 645) Hynesأن التوجه االس ا ا ااتراتيجي باعتباره مجموعة من الس ا ا االوكيات ويس ا ا ااهر على تحقيق
إس ااتراتيجية المنظمة ،ويعتبر المس ااألة الحاس اامة التي يمكن أن تحدد نجاح أو فش اال أي منظمة ،كما يمكن اعتبار

التوجه االسا ااتراتيجي متغير يمكن التحكم والسا اايطرة فيه ،وبالتالي فإن المنظمات قد تسا ااعى إلى تحسا ااينه إذا كانت
هناك بوادر لتحسين األداء الكلي للمنظمة.

وأشار  (2010:36( Hassanإلى أن التوجه اإلستراتيجي هو أحد العوامل المؤثرة في تنفيذ التخطيط اإلستراتيجي،
بينما أكد  (2010:7( Hakalaعلى أن التوجه اإلس ااتراتيجي هو مباد توجه وتؤثر في نش اااطات المنظمة وتولد

الس ا ا ا ا االوكيات المقص ا ا ا ا ااودة لض ا ا ا ا اامان األداء المقص ا ا ا ا ااود للمنظمة وقابلية النمو .وأكد كل من Lau & Bruton

) (2010:2على أن التوجه االسا ااتراتيجي هو الفهم المعرفي واساااتيعاب وتفسا ااير البيئة الخارجية والموارد الداخلية.

وعرفه  (2011:316( Joachim, et..alبأنه خيار إس ا ااتراتيجي يوجه الطريقة التي تحص ا اال بموجبها المنظمة
على الموارد وتخصاصااها وتتنفع بها منها بقصااد الحصااول على القابليات الديناميكية المطلوبة للحصااول على ميزة

تنافس ااية .كما أن التوجهات االس ااتراتيجية يمكن اعتبارها مجموعة من القيم التي تس ااترش ااد بها المنظمة في مجالي

االسااتراتيجية والق اررات التي تخلق الساالوكيات السااليمة للتفاعل مع السااوق ،كما توفر للمنظمات القدرة على تحقيق

المزايا التنافسا ا ا ااية ( . (Liu, et..al, 2011: 382وأكدت أبو طه ( )15 :2012أن التوجه االسا ا ا ااتراتيجي يوفر
وبدرجة مسا ا ا اااوية جهودا هادفة وبعيدة األمد لحماية واسا ا ا ااتثمار موارد المنظمة وضا ا ا اامان قدر مناسا ا ا ااب من الرؤية

والمرونااة المطلوبتين للمااديرين ،لكي يكيفوا توجههم مع البيئااة ،وتلبيااة احتياااجاااتهااا .كمااا أن التوجااه االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي

يعطي المنظمات إرشادات حول متطلبات التحسين المستمر لألداء ،إذ أنه يعكس مستوى إدراك مديري المنظمات
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للبيئا ا ااة المحيطا ا ااة بمنظما ا اااتهم وردة أفعا ا ااالهم للتطورات والتغييرات البيئيا ا ااة .ويرى ( Deshpande, et..al
 (2012:629-630بأن التوجه اإلسا ا ا ااتراتيجي يمثل سا ا ا االوكيات إسا ا ا ااتراتيجية تنفذ من قبل المنظمة بقصا ا ا ااد القيام

باألفعال السليمة المساهمة في بلوغ األداء المتميز المستدام .ويمثل التوجه اإلستراتيجي منبهاً ينبه التسويقيين إلى
الفرص من خالل تركيز االنتباه على مظهر مهم من مظاهر بيئة المنظمة( Gray & Wert-Gray, 2012a:

 .)105ويشاير  (2013:136( Kim, et..alبأنه مورد تنظيمي يسااهم في التنبؤ بنجاح المنتجات الجديدة .فيما

بينه  (2013:54( Chow, et..alواسا ا ا ااطة أو أداة لتحويل قيمة رأس المال البشا ا ا ااري إلى أداء متميز .وأوض ا ا ااح

جالب( )44 :2013بأن التوجه اإلس ا ا ااتراتيجي للمنظمة يمثل فلس ا ا اافة تنظيمية تؤمن بها المنظمة تعمل على تنبيه
متخااذي القرار إلى الفرص البيئيااة من خالل تركيز االهتمااام على المظاااهر المهمااة في البيئااة بقاادر تعلق األمر

بميدان عمل تلك المنظمة .وأشااارت زهية ( :2016ه) إلى أن التوجه االسااتراتيجي هو منهج محدد تقوم المنظمة

بتطبيقااه للوصا ا ا ا ا ا ااول إلى األداء المتفوق والمسا ا ا ا ا ا ااتمر في سا ا ا ا ا ا ااير عملهااا .وترى مقراش ( )75 :2015أن التوجاه
االس ااتراتيجي للمنظمة يعبر عن المس ااار العام الذي اختارته المنظمة لتحقيق أهدافها العامة ،وذلك مع األخذ بعين

االعتبار ظروف البيئة الخارجية التي تنشط بها وكذلك مواردها المتاحة أي التقيد باإلمكانيات المتوفرة لديها.
ومما سبق يالحظ الباحث عدم وجود تعريف محدد للتوجه اإلستراتيجي للمنظمات غير أن هناك شبه اتفاق على

أن التوجه اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي يدور حول تنظيم العالقة بين المنظمة والبيئة التي يتعلق بها عمل تلك المنظمات من

أجل الوصا ا ا ا ا ااول إلى األداء المتميز .ويرى الباحث أن التوجه االسا ا ا ا ا ااتراتيجي يمثل الرؤى والغايات العامة للمنظمة
والتي يعبر عنها بمجموعة من االسا ا ا ااتراتيجيات المختلفة التي ينتج عن تبنيها وتنفيذها ممارسا ا ا ااات وأفعال سا ا ا االيمة
تقودها إلى تحقيق ميزة تنافسية عن االخرين.

ثالثاً :أهمية التوجه االستراتيجي
توجد عدة أمور زادت من أهمية التوجهات االس ا ا ا ااتراتيجية ودفعت الد ارس ا ا ا ااات والبحوث الحديثة إلى د ارس ا ا ا ااة ماهية

التوجهات االسا ا ااتراتيجية وعالقتها مع أداء تلك المنظمات ،ومن بين تلك األمور ما يلي ( Lau, et..al, 2008:

:)766
 .1يس ااتند التوجه االس ااتراتيجي على فهم وادراك وتفس ااير البيئة الخارجية والموارد الداخلية ،إذ أنه يمثل أولوية
تخصيص الموارد لتنمية ثروة المساهمين في المنظمة على المدى الطويل باعتباره الهدف النهائي.

 .2تطور التوجه في الفكر االسا ا ااتراتيجي إذ شا ا اامل االسا ا ااتثمارات المختلفة ،وتوزيع الموارد المالية وكذلك رأس
المال الفكري.

 .3يمثل التوجه االسااتراتيجي رغبة المنظمة في المنافسااة القوية بالسااوق ،وبالتالي كيفية االسااتعداد الكتشاااف
وتطوير الكفاءات ،المنتجات ،واألسواق.
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 .4التوجهات االس ا ااتراتيجية المختلفة تش ا اامل االس ا ااتثمارات في الموارد المالية ورأس المال البش ا ااري في الوقت
المتاسب.

كما أن  )2005: 1050( Zhou, et..alأكدوا أن للتوجه االستراتيجي أهمية لألسباب التالية:

 .1ال يوجد خيار إسااتراتيجي مفيد عالميا ،وتحتاج المنظمات دائما لفحص ود ارسااة الشااروط البيئية والتنظيمية
لتطوير إستراتيجيتها.

 .2يتأثر صا ا ا ااياغة التوجه االسا ا ا ااتراتيجي بمجموعة من العوامل البيئية مثل عدم يقين السا ا ا ااوق ،الخصا ا ا ااائص
التنظيمية للمنظمة ،مثل هيكلها التنظيمي ،الثقافة التنظيمية ،واألنظمة .في سا ا ا ااياقات مختلفة تكون بع

العوامل أكثر برو از وبالتالي ينبغي النظر إليها وأخذها بعين االعتبار.
رابعاً :أبعاد التوجه اإلستراتيجي:

صنف الباحثون التوجهات اإلستراتيجية للمنظمات في إطار توجهين رئيسسن هما(جالب:)43 :2013 ،
 .1التصرفات اإلستراتيجية للمنظمات :استهل  (1978) Miles & Snowقي كتابهما الشهير (إستراتيجية
المنظمة :الهيكل والعملية) الطريق أمام الباحثين في تص ا ا اانيف التصا ا ا ارفات اإلس ا ا ااتراتيجية إلى أربعة أنواع
هي :المنظمة المدافعة ،والمنظمة المنقبة ،والمنظمة المحللة ،والمنظمة المس ا ا ا ا ااتجيبة , .وتم تطوير مقياس

التوج ااه االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي إلى هجومي ،ومحل اال ،وم اادافع ،ومسا ا ا ا ا ا ااتقبلي ،واسا ا ا ا ا ا ااتب اااقي ،ومحب ااذ للمخ اااطرة
( .)Venkatraman,1986:10-12وتبعهم في ذلك عدد كبير من الباحثين في هذا التوجه السا ا ا ا ا ا اايما
) ، Isoherranen,2012،Hassan,2010المجالي2012 ،؛ أبو طه2012 ،؛ جندب .)2013 ،وفي
ضا ا ا ااوء ذلك يمكن للباحث عر

مجموعة من الد ارسا ا ا ااات العربية واألجنبية التي تناولت تلك األبعاد وفق

هذا اإلطار كما هو موضح بالجدول رقم (.)6

جدول( )6يوضح أبعاد التوجه االستراتيجي من وجهة نظر الباحثين في إطار التصرفات االستراتيجية للمنظمات

أبعاد التوجهات

الدراسات السابقة

االستراتيجية
استكشافي
تحليلي

)Storey & Hughes (2013); Kumar, et..al (2012
& Stephen & Olubusayo (2013); Heiens & Pleshko (2010); Lau
;)Bruton (2011); Johnson, et..al (2012); Storey & Hughes (2013
أبو ط ( )2012المجملي (Kumar, et..al (2012))2012

33

استجابي

Heiens & Pleshko (2010); Storey & Hughes (2013); Kumar, et..al
أبو ط ( )2012المجملي ((2012);)2012

دفاعي

& Basu & Gupta (2013); Stephen & Olubusayo (2013); Heiens
)Pleshko (2010); Storey & Hughes (2013); Kumar, et..al (2012
المجملي ( )2012أبو ط ()2012

مستقبلي

Basu & Gupta (2013); Stephen & Olubusayo (2013); Johnson, et...al
)(2012

استباقي

& Basu & Gupta (2013); Stephen & Olubusayo (2013); Heiens
المجملي ( )2012أبو ط ( )2012جند (Pleshko (2010);)2013

تنافسي عدائي

Basu & Gupta (2013); Stephen & Olubusayo (2013); Lau & Bruton
)(2011); Johnson, et..al (2012

إبداعي
مخاطرة

(جند

)2013

Basu & Gupta (2013); Stephen & Olubusayo (2013); Lau & Bruton
)(2011); Johnson, et..al (2012
المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة لبيان أبعاد التوجه االستراتيجي

 .2التوجه اإلستراتيجي حسب المدخل السلوكي:
يعكس التوجه االسااتراتيجي حسااب المدخل الساالوكي التوجهات اإلسااتراتيجية المنفذة من قبل المنظمة التي

ترش ا ا ااد النش ا ا اااطات الحقيقية والتي تؤدي إلى تحقيق أداء مس ا ا ااتمر ومرتفع .فالتوجهات اإلس ا ا ااتراتيجية قابلة

للتطبيق تشا ا ا ا ا ا اامل السا ا ا ا ا ا ااوق ،التكنولوجيا ،والتوجهات نحو البيع( .(Geo, et..al, 2007: 2بينما يرى
 )2008: 160( Jantunen, et..alأن التوجهات اإلسا ااتراتيجية تحت هذا المدخل تشا ااير إلى العمليات،

والممارس ااات ،المباد وأس اااليب اتخاذ القرار ،وترش ااد أنش ااطة المنظمة وال س اايما في س ااياق البيئة الخارجية

والتنمية التنظيمية .فالتوجهات اإلستراتيجية في إطار المدخل السلوكي هي محل اهتمام الدراسات وبحوث

اإلدارة اإلسا ااتراتيجية ،تنظيم المشا اااريع ،والتساااويق .وعلى الرغم من االهتمام الكبير بهذه التوجهات إال أنه

ال يوجد اتفاق في اآلراء حول طبيعة بناء وتركيب هذه التوجهات .فبع

المفكرين ينظرون إليها على

أنها انعكاس لفلسا ا ا ا اافة وثقافة إدارة المنظمة والتي توجه سا ا ا ا االوك المنظمة ،والبع

اآلخر يرى ويؤكد أنها

االس ااتجابة لمؤشا ارات الس ااوق واألنش ااطة التي تحتاجها المنظمة في تنفيذ اإلس ااتراتيجية .لذا نظر الباحثون
إلى التوجه اإلسا ا ا ا ا ااتراتيحي للمنظمات وفقاً للسا ا ا ا ا االوكيات اإلسا ا ا ا ا ااتراتيجية وقابلية تطبيقها وكان من أهم هذه
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التوجهات االساتراتيجية مايلي :التوجه نحو الزبون ،التوجه نحو الساوق ،التوجه بالموارد ،التوجه الريادي،
التوجه التكنولوجي ،التوجه نحو التعلم ،التوجه اإلبداعي ،التوجه بالمنافس ،التنساايق بين الوظائف ،التوجه

بالمنتج ،التوجه بالتكلفة .وفي ضا ااوء ما سا اابق يسا ااتعر

الباحث أهم تلك األبعاد التي تم تناولها من قبل

مجموعة من الباحثين كما هو موضح في الجدول رقم(.)7

جدول( :)7يوضح أبعاد التوجه اإلستراتيجي من وجهة نظر الباحثين في إطار المدخل السلوكي للتوجهات االستراتيجية

أبعاد التوجهات

الدراسات السابقة

االستراتيجية

التوجه نحو العميل

;)Dahan & shoham (2014); Deshpande, et..al (2013
Theodosio, et..al (2012); Zhou &Li (2010); Yang, et..al
)(2012); Altindag, et..al (2011

التوجه نحو السوق

& Reulink (2012); Hakala (2011); Liu (2011); M.A
;) Mahmoud (2014جال ()2013

التوجه نحو الموارد
التوجه نحو الريادة
التوجه التكنولوجي
التوجه نحو التعلم
التوجه اإلبداعي
التوجه نحو المنافس
التنسيق بين الوظائف
التركيز على المنتج
التوجه بالتكلفة

)Reulink (2012
;)Dahan & shoham (2014); Nasir (2013); Reulink (2012
;)Hakala (2011); Liu (2011); M. A & Mahmoud (2014
)Altindag, et..al (2011
Deshpande, et..al (2013); Adams, et..al (2013); Zhou &Li
(2010); Hakala (2011); Yang, et..al (2012); Altindag, et..al
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من الجدول أعاله يتضااح أن تركيز الباحثين في تناول أبعاد التوجه االسااتراتيجي قد انصااب بشااكل رئيس على

التوجه الريادي ،التوجه التكنولوجي ،والتوجه نحو المنافس ،والتوجه نحو العميل .ويرى الباحث ذلك إلى أهمية

تلك التوجهات في بيئة العمل المعاص ا ارة التي تركز بشا ااكل أكبر على تلك األبعاد والسا اايما في ظل وجود ثورة

اقتص ااادية وتكنولوجية ومعلوماتية هائلة تس ااعى في ظل ذلك جميع المنظمات لتبني أبعاد التوجه االس ااتراتيجي
التي يساعدها على التميز والنمو واالستمرار.
وس ا ا اايقوم الباحث بعر

بع

المفاهيم األس ا ا اااس ا ا ااية عن التوجهات االس ا ا ااتراتيجية وفق المدخل السا ا ا الوكي لها

متض ا ا ا ا اامناً ذلك( التوجه الريادي ،التوجه التكنولوجي ،التوجه بالمنافس ،والتوجه نحو الزبون ) لتكوين ص ا ا ا ا ااورة
واضحة حولها.

أ .التوجه الريادي:
حظي التوجه الريادي باهتمام خاص من لدن الباحثين في ميدان الريادة كونه يشكل قلب صياغة اإلستراتيجية
الريادية ( .)Sciascia, et..al,2009:32فالتوجه الريادي يعد أحد الموض ا ا ا ااوعات البحثية الرائجة في ميداني
الريادة واإلدارة اإلسااتراتيجية على حد س اواء أثناء العقدين األخيرين( ، )Huang, et..al,2011:3049وذلك

توخياً للمزايا الكثيرة التي يتضمنه والتي يمكن إجمالها باآلتي (:)Zhou & Li,2007:456
 ربحية عالية للمنظمات.

 زيادة مستوى الرضا الوظيفي.

 زيادة مستوى االلتزام التنظيمي.
وتعوذ جذور التوجه الريادي إلى كتابات  (1973) Mintzbergبتحديد ثالثة أنواع من اإلستراتيجية (الريادي،
والتخطيط والتكيفي) وكتابات  (1983) Millerعندما أوضا ا ا ا ا ا ااح أن المنظمة الريادية هي تلك المنظمة التى

تنخرط في تسا ااويق المنتج واإلبداع وتحمل المخاطرة ( )Todorovic, et..al,2011:129وما لبث أن تطور

المقصا ا ا ا ا ا ااود من وراء التوجه الريادي مع مرور الوقت حيث تطرق لمفهوم التوجه الريادي العديد من الباحثين

منهم ( )Rizzo,2009:27ليش ا ا ااير أن التوجه الريادي هو ص ا ا اايغة من ص ا ا اايغ التوجه اإلس ا ا ااتراتيجي بموجبها
تص ا ا ا ا ا اابح الريادة هي المنطق الس ا ا ا ا ا ااائد ،وأض ا ا ا ا ا اااف  )2009:182( Tang, et..alبأنه رغبة المنظمة لتبني
الس االوكيات االس ااتباقية واإلبداعية وتبني المخاطرة المحس ااوبة في محاولة منها لخلق واس ااتثمار الفرص البيئية.

وأكد  )2010:222) Tajeduniعلى أن التوجه الريادي هو عملية تنظيمية حرجة تسا ا ا اااهم في بقاء المنظمة

واألداء .وبين  (2012: 1713( Yuأن التوجه الريادي هو التوجه اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي للمنظمة الذي يتكون من
أنماط اتخاذ القرار ،والطرائق ،والممارسا ا ا ا ا ا ااات التي توصا ا ا ا ا ا ااف بأنها هجومية ،ومبدعة ،واسا ا ا ا ا ا ااتباقية ،ومحبذة

للمخاطرة ،واالسااتقاللية ،فيما يرى الكالبي( )227 :2013بأن التوجه الريادي هو اسااتراتيجية تدفع المنظمات
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لتحقيق ميزة تنافسا ا ااية باالعتماد على األنشا ا ااطة خاصا ا ااة اإلبداع ،وتحمل المخاطرة والمبادرة للدخول لألس ا ا اواق
الجديدة واالستحواذ على الفرص وتلبية حاجات ورغبات الزبائن.
ويرى الباحث أن التوجه الريادي هو أحد التوجهات االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية للمنظمات التي بموجبه يميل األفراد إلى

االنخراط في أخذ المخاطرة وتبني سا االوكيات اإلبداع واالسا ااتباقية أو االسا ااتكشا اااف والتنقيب عن الفرص البيئية

من أجل المساهمة في بلوغ األداء المتميز وبقاء واستمرار المنظمة.
ب .التوجه التكنولوجي:

هناك إدراك متنام بين المنظمات لدور التكنولوجيا في حماية وتعظيم الموقف التنافسي للمنظمة ( Joachim,

 )et..al,2011:36حيث يعد الوصااول إلى التكنولوجيا المناساابة المدخل الرئيس الذي تعتمد عليه المنظمات

في تشا ا ا ا ا ا ااجيع العم اال الري ااادي ( )Li & Kozhikode ,2009: 332وتتميز المنظم ااات ذات التوج ااه نحو

التكنولوجيا بعدة خصا ااائص يلخصا ااها  )2005: 45( Zhou, et..alبأربعة خصا ااائص هي :االلتزام بالبحث
والتطوير ،واكتس ا ا ا ا اااب تكنولوجيا جديدة ،وتطبيق آخر المس ا ا ا ا ااتجدات التكنولوجية ،واالنفتاح على األفكار .أما

 )2012: 49( Isoherranenفيلخصها بأربعة خصائص أيضاً هي  :االستثمار الكبير في البحث والتطوير،
والتوجااه نحو التطورات التكنولوجيااة الكبيرة ،وتبني التكنولوجيااا الجاادياادة ،والتركيز بعيااد األمااد على الممهاادات

التكنولوجية .وللتوجه التكنولوجي معان كثيرة أوردها الباحثون حيث أش ااار (2010: 36) Hakalaبأن التوجه

التكنولوجي هو رغبة المنظمة في االنتفاع من التكنولوجيا الجديدة أو المنتجات واإلبداع ،و أوض ا ا ا ا ا ااح Kim,
 (2013: 141( et..alأن التوجااه التكنولوجي يمثاال اسا ا ا ا ا ا ااتثمااار حقيقي في البحااث والتطوير ،واسا ا ا ا ا ا ااتعمااال

التكنولوجيا المتقدمة ،والمس ا ا ا ااح المس ا ا ا اابق للحص ا ا ا ااول على أنواع التكنولوجيا الجديدة المختلفة من داخل وخارج

ميدان الصاا ا ااناعة وتحقيق التكامل بينها .وبين  (2005:45) Zhou, et..alأن التوجه التكنولوجي هو تركيز

المنظمة على التكنولوجيا الجديدة ،ويعكس التركيز فلسا ا ا ا ا ا اافة الدفع التكنولوجي التي تقوم على فكرة إن الزبائن

يفض االون المنتجات المتقدمة تكنولوجياً .وعرفه  (2012: 631( Deshpande, et..alبأنه توجه يقوم على

أسا اااس أن النجاح يعتمد على تقديم سا االع وخدمات متقدمة تقنياً.

واعتبر (2011:36( Joachim, et..al

بأن التوجه التكنولوجي هو أحد الموارد التكنولوجية التي تعد كأداة تساااهم في بناء الميزة التنافسااية المسااتدامة.

ويرى الباحث أن التوجه نحو التكنولوجيا هو اقتناء المنظمات واس ااتعمال التكنولوجية المتقدمة وذلك من خالل
التطوير و البحث عن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في ميدان عمل تلك المنظمات.
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التوجه نحو المنافس:
يعتقد  (2009: 414) Rappأن التوجه نحو المنافس يشير إلى القدرة واإلرادة لتحديد وتحليل اإلجراءات التي

يقوم بها المنافس واالسا ا ا ا ا ا ااتجابة لها ،وهذا يشا ا ا ا ا ا اامل التغييرات التي يحدثها المنافس على مسا ا ا ا ا ا ااتوى المنتجات
والعمليات االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية .فالمنظمة ذات التوجه القوي نحو المنافس تجمع جميع المعلومات حول المنافس

وتقوم بنشا ا اارها قصا ا ااد االسا ا ااتفادة منها بطريقة جيدة .ويتوافق ذلك التعريف مع (2010: 858) Li & Zhou
اللذين أكدا أن التوجه نحو المنافس يركز على مراقبة المنافسا ا ا ا ا ا ااين والتعرف على المبادرات التسا ا ا ا ا ا ااويقية التي

يقومون بها ،إذ تتمكن المنظمة من مقارنة قدراتها والعرو

تتمكن المنظمة من تحديد الساا ا ا اابل الممكنة لترشاا ا ا اايد وتخفي

التي تقدمها مع تلك التي يقدمها منافس ا ا ااوها .كما
تكاليفها ،وكذا القدرة على وضا ا ا ا ااع طريقة فريدة

السا ااتغالل الفرص غير المسا ااتغلة من قبل المنافسا ااين لتحقيق المزيد من التميز .ويسا اامح التوجه نحو المنافس

للمنظمة بالتعرف على مركزها التنافسا ااي بشا ااكل أفضا اال عن طريق زيادة الفهم الواضا ااح لنقاط القوة والضا ااعف

للمنافساايين الرئيساايين الحاليين والمرتقبيين .مما يتيح للمنظمة فرص تطوير منتجات وخدمات من أجل وضااع

نفسها على نحو فعال لمواجهة المنافسة ا ا ا ا كما ويمكن للمنظمة أن تعمل على تغيير رغبات العمالء من خالل

رص ا ااد مدى نجاح أو فش ا اال منافس ا اايها ،مما يس ا اااهم في تطوير المنظمة منتجاتها وخدماتها المس ا ااتقبلية بطريقة

أفض ا ا اال نتيجة لتتبع منافس ا ا اايها في الس ا ا ااوق حتى تتمكن من التغلب عليهم( .)Brown, 2009: 1065عالوة

على ما س ا اابق فقد أكد  (2009: 1066( Zhou, et..alأن التوجه نحو المنافس يركز أس ا اااسا ا ااً على تحديد

المنافس ا ا ا ا ااين الحاليين والمرتقبين ،والتقنيات المس ا ا ا ا ااتخدمة من قبل المنافس ا ا ا ا ااين ،ويروا إن كانت المنتجات التي
يقاادمونهااا تمثاال بااديال جاادريااا من وجهااة نظر العمالء المسا ا ا ا ا ا ااتهاادفين .فااالتوجااه نحو المنااافس ياادرس عن كثااب

المنافس ا ااين بمحاولة فهم كل من نقاط القوة والض ا ااعف على المدى القص ا ااير .أما على المدى الطويل فبمحاولة
فهم قدرات واسااتراتيجيات المنافسااين الحاليين والمرتقبين .ويمكن للمنظمة اسااتخدام التوجه نحو المنافس كإطار
مرجعي لتحديد المزايا والعيوب التي تتصااف بها ،وهذا يساامح لها باسااتيعاب قوة المنافس عن طريق التقليد أو

المحاكاة ،أو إبطال قوة المنافس عن طريق تنبني اإلبداع .ويرى ال باحث أن المنظمات التي تتبنى هذا النوع
من التوجهات االس ااتراتيجية تقوم بتحديد منافس اايها الحاليين والمرتقبيين ود ارس ااة نقاط القوة والض ااعف الخاص ااة
بهم وفهم واستيعاب قدراتهم واستراتيجياتهم ونشر المعلومات الخاصة بهم في جميع األقسام اإلدارية بالمنظمة

من اجل العمل على شا ا ا ا ا ا احذ الهمم لتطوير المنظمة لخدماتها ومنتجاتها المس ا ا ا ا ا ااتقبلية وتحقيق ميزة تنافس ا ا ا ا ا ااية

واستباقية في السوق.
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ت .التوجه نحو الزبائن
عرف التوجه نحو الزبائن بأنه مدى س ااعي المنظمات في تركيز جهودها لخلق خدمات تتماش ااى مع احتياجات

زبائنها ،باإلض ااافة إلى بناء عالقات طويلة األمد مع هؤالء الزبائن .كما أن هذا التوجه يعتبر مهما في اإلدارة

التسويقية ويعد مصد اًر للميزة التنافسية (.)Kim, et..al, 2011: 880

وقد عرف التوجه بالزبائن على أنه مجموعة من المعتقدات التي تضا ا ا ا ا ا ااع اهتمامات الزبائن في الدرجة األولى

مع األخذ بعين االعتبار اهتمامات أصااحاب المصااالح( .)Kotler & Keller, 2005ويشااير التوجه بالزبائن
إلى قاادرة المنظمااة على تفهم ومعرفااة حاااجااات زبااائنهااا ورغباااتهم والعواماال المؤثرة في ق ارراتهم وسا ا ا ا ا ا االوكياااتهم

الش ا ا ا ا ا ا ارائيااة( .)Narver & Slater, 1990لااذا يعتبر التوجااه نحو الزبون أحااد أهم المااداخاال التي تعتماادهااا
المنظمات لالستمرار والنمو في بيئة التحديات التنافسية من خالل اعتماد األساليب واالستراتيجيات التي تسهم

في تحقيق التفوق ،حيث أن قيام المنظمات باالهتمام بزبائنها واالسااتماع إليه لمعالجة شااكواه من منظور إقامة
عالقة تفاعلية معه يسا ا اامح لها بالحصا ا ااول على معلومات خاصا ا ااة بحاجاته ورغباته واعتمادها كمقاييس جودة
تكتساااب بها المنظمة ميزة تنافساااية تسا ااهم في بلوغ التميز والتفوق على المنافسا ااين(رمضاااان باي.)1 :2013،

وبين  )2007:152( Macintoshأن التوجااه بااالزبااائن يعني أن تسا ا ا ا ا ا ااثمر المنظمااة وقتااا لمعرفااة احتياااجااات
ورغبات الزبائن .ومن المهم إرضا ا ا ا ا اااء الزبائن حتى ال يتس ا ا ا ا ا اربوا إلى منافسا ا ا ا ا ااين أخرين .وهذا يعني بأن على

المنظمة أن تذهب أبعد من توقعات الزبون وتركز على جعل الزبون مس ا ا اارو اًر .بينما Arndt & Karande

) (2012: 353فأكدا أن التوجه نحو الزيائن هو درجة محاولة مندوبي البيع مسا ا ا ا ا ا اااعدة الزبائن على اتخاذ

ق اررات الشراء التي تلبي حاجاتهم ورغباتهم على المدى الطويل .لذا يقتضي التوجه نحو الزبائن توفر مجموعة
عناصاار وهي التعاطف ،البيع باسااتخدام ضااغوط منخفضااة ،وكذلك االعتماد على أساالوب حل المشااكالت عند

البيع .فالتوجه نحو الزبائن يزيد من رضا ا ا ا ا ا اااهم ،والئهم وكذا توطيد الثقة بينهم وبين المنظمة المتعامل معها.

ويرى الباحث أن التوجه نحو الزبون يتضا ا ا ا ا ا اامن تعرف المنظمات على احتياجات ورغبات زبائنها وتلبيها وفق
هذه الرغبات ،ومناس ا اابة المنتجات والخدمات التي تقدمها وتوافقها واحتياجات الزبائن تلبية لرغباتهم ،وذلك من

خالل قيااام كااافااة الوحاادات التنظيميااة بااالمنظمااة بتجميع المعلومااات عن ح ااجااات ورغبااات الزبااائن الحاااليااة
والمستقبلية وتبادلها ونشرها عبر األقسام واالستجابة الفعالة لذلك.
خامساً :تصنيفات التوجه االستراتيجي
لقد تعددت أنماط التوجه اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي وتباينت وجهات النظر حول مفهومها ،فقد اختلف الباحثون في تبني
التوجهات اإلسا ااتراتيجية وتفسا اايرهم وتصا اانيفهم لها ،فمنهم من ذكر سا ااتة توجهات اسا ااتراتيجية ،ومنهم من ذكر
وتبنى أربعة توجهات استراتيجية وفيما يلي توضيح لذلك(المجالي.)16-15 :2012 ،
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 .1التوجهات االســـــتراتيجية ل  :Miles & Snow 1978وتتضا ا ا اامن التوجه االس ا ا ااتكشاا ا ااافي ،التوجه
التحليلي ،التوجه الدفاعي ،والتوجه االستجابي.

 .2توجهات  Venkatraman's 1989االســـــتراتيجية :وتش ا ا اامل التوجه العدواني ،التوجه التحليلي،
التوجه الدفاعي ،التوجه المستقبلي ،التوجه االستباقي ،و توجه المخاطرة.

 .3التوجهات االســـتراتيجية ل  :Morgan, 2009وتشا اامل التوجه العدواني ،التوجه التحليلي ،التوجه
الدفاعي ،التوجه المستقبلي ،التوجه االستباقي ،وتوجه الخطورة.
وفي ما يلي توضيح أكثر لكل توجه من هذه التوجهات االستراتيجية:
1.1

نموذج  Miles & Snowللتوجهات االستراتيجية

قام الباحثان بتعريف ثالثة أنواع اسا ااتراتيجية رئيسا ااية وأطلقوا عليها أسا ااماء  :مسا ااتكشا ااف (منقب) ، prospector

والمحلل  analyzerوالمدافع  .defenderباإلضافة إلى أنهما قاما بتعريف نوع رابع أسموه االستجابي ،reactor
وهذا التعريف يصا ا ااف الشا ا ااركات التي ال تتبع نمطاً تمييزياً واضا ا ااحاً .وأشا ا ااار 1980: ( Snow & Hrebiniak

 )317-336إلى أن هذا النموذج مفيد للباحثين  ،ألنه يدمج أبعاداً عديدة لتداخالت المنظمة مع بيئتها ،ويضا ا ا ااع

المنظمة في نظام كامل  .وقد لقي هذا التصا ا ا ا اانيف اهتماما في الد ارسا ا ا ا ااات التسا ا ا ا ااويقية واإلدارية على مر العقدين

الس ا ا ا ا ا ا ااابقيين .وقد أكدوا  (2011: 148) Avci, et..alأن هذا النموذج قد اشا ا ا ا ا ا ااتمل على أحد أبرز األنماط

االس ااتراتيجية التي تص ااف العالقة بين التوجه االس ااتراتيجي للمنظمة وأدائها .ويبين الجدول رقم ( )8توض اايحاً لهذا

النموذج:

جدول رقم ( :)8يوضح وصف التوجهات االستراتيجية ل 1978 Miles & Snow

الوصف

التوجه االستراتيجي

هي المنظمات التي يظهر توجهها وسا ا ا ا ا ا ااعيها نحو خلق ميزة تنافسا ا ا ا ا ا ااية من القيادة

السا ا ا ا ا ا ااوقيااة من خالل الريااادة في تقااديم منتجااات جاادياادة وكااذلااك في تطوير وابتكااار

التقنياات والمعلوماات .يقوم المنقبون بااسا ا ا ا ا ا ااتمرار بمراقباة البيئاة الخاارجياة رغباة في

المنقبون

االسااتجابة وبساارعة مبك ار ألي إشااارة للفرص واغتنام فرص الربح في كونهم أول من

دخل أو الرائد في إنتاج منتج جديد أو العمل ضا ا ا ا ا اامن نطاق سا ا ا ا ا ااوق جديدة .لديهم

مجال سا ا ااوقي واسا ا ااع ومنتجات مرنة ،ألنهم يقومون بتعديالت وتحسا ا ااينات مسا ا ااتمرة

لالسا ا ا ااتفادة من إدراكهم للفرص المتاحة ،لهذا السا ا ا اابب نجد أنهم يحتاجون متطلبات
تسويقية عالية ويعتمدون بشكل رئيسي على التكنولوجيا.
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على نقي

المنقبون فااإن المنظمااات الماادافعااة تكون توجهاااتهااا داخليااة .إذ يؤكاادون

على الفعالية ،يهتمون بالتنظيم الجيد للمنظمة ويركزون على الحفاظ على مكانتهم
المدافعون

ضمن مجموعة محدودة من المنتجات أو الخدمات .نتيجة لتركيزها الضيق ناد ار ما

تحتاج هذه المنظمات إلى إجراء تعديالت كبيرة في مجال التكنولوجيا ،هيكلها ،أو

طرق وأسا ا ا اااليب عملها ،وتركز جهودها إلى تحسا ا ا ااين فعالية عملياتها القائمة حاليا.

فالمدافعون ال يحبون المخاطرة ،إذ أنهم يميلون إلى أن يتخلوا عن منافسا ا ا اايهم في
مجال االبتكار ،ويبحثون فقط عن الفرص األكيدة في نطاق خبرتهم.

في ه ااذا النوع هن اااك مزيج بين توجه ااات ك اال من المنقبين والم اادافعين .ه ااذه
المنظمات قادرة على التركيز على الفعالية واإلنتاجية لما يكون الس ا ااوق مس ا ااتقر،

المحللون

كما في الوقت نفس ا ا ا ااه تتحرك بحذر في مجال جديد عن طريق الفحص الدقيق

واإلبداع عندما يكون الس ا ا ااوق ديناميكي أو مض ا ا ااطرب .إن االتجاه نحو الس ا ا ااوق

الجديد يتم عندما تثبت جدواه من قبل المنقبين .فهذه المنظمات تقوم بأداء كل ما
يقوم به المدافعون لكن باعتدال وفي نفس الوقت تقوم بتقليد وتأخذ أفكار منظمات

أخرى وتقوم بتسويقها بنجاح.

المنظمات في هذا النوع ليس لديها توجه المنتج -السا ااوق بشا ااكل ثابت بل وفقط
المتفاعلون

(االستجابيون)

تقوم باالسااتجابة للظروف التنافسااية وتكون مجبرة للقيام بذلك على نحو متضااارب

وطريقة غير مسااتقرة .إن هذا الساالوك غير المسااتقر والق اررات موجهة نحو المدى

القصير مقابل التوجه نحو المدى الطويل .إن هذا الصنف ال يحاول الحفاظ على

المكاسا ااب الفعلية من تعريف مجال المنتج \السا ااوق ،كما أنه ال يحاول االسا ااتفادة
من الفرص البيئية المقابلة للتحقيق أو أخذ المخاطر الحقيقية.
المصدرAvci, et..al, 2011: 148 :

1.2

توجهات  Venkatraman’sاالستراتيجية

قدم  (1989: 942-962( Venkatramanس ا ااتة توجهات رئيس ا ااية لتطوير مفهوم التوجه االس ا ااتراتيجي حس ا ااب

المنظمة المعنية ،كذلك عمل على ربط هذه التوجهات بمسا ا ااتوى هرمي ويشا ا ااير إلى المسا ا ااتوى الذي تمت د ارسا ا ااته
للمنظمة .والتوجهات االس ا ااتراتيجية الرئيس ا ااية الس ا ااتة هي  :العدوانية ،التحليل ،االس ا ااتباقية ،المس ا ااتقبلية ،النش ا ااطة،

والمجازفة .ويرى  (2010: 159) Velcuأنه يوجد س ااتة أبعاد للتوجه االس ااتراتيجي بغ

النظر عن خص ااائص

ومميزات بيئة األعمال التي تنشا ا ااط بها المنظمة وهي :العدائي ،المحلل ،المدافع ،المسا ا ااتقبلي ،المتفاعل ،ومتجنب

الخطر .بينما  )2004: 3( Hooper, et..alفقد أكدوا أنه تم وضع سبعة أبعاد للتوجه االستراتيجي سنة 1989
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من قب اال  Venkatramanوتم تع ااديله ااا من طرف الب اااح ااث  Chanوآخرون س ا ا ا ا ا ا ان ااة  ،1997لتعكس مميزات
االسا ا ااتراتيجية .هذه األبعاد تركز على المنافسا ا ااة القوية ،فضا ا ااال عن تركيزها على األس ا ا اواق ،وعلى الوسا ا ااائل التي

تعكس الغايات ،في مقابل تحقيقها الس االوك المقص ااود وتنفيذ االس ااتراتيجية بدال من التخطيط االس ااتراتيجي ،كما أن
التوجه االستراتيجي يعكس السياق أو الظروف المحيطة به.

أما  (2001: 2) Choyفرأى أن االسا ا ااتراتيجية متعددة األبعاد وظرفية ،وتشا ا اامل التكيف وتحديد موقع المنظمة
من الموارد الداخلية ،القدرات واألنش ااطة والمزج والتنس اايق بينها ،سا اواء في االس ااتجابة للتهديدات أو في اس ااتغالل

الفرص المتاحة في البيئة الخارجية للمنظمة .ولقياس بناء اإلستراتيجية توجد ثالث طرق وهي السرد ،التصنيف،
أو األساالوب المقارن .فاألساالوب المقارن يهدف لقياس الصاافات واألبعاد األساااسااية لبناء اإلساات ارتيجية ،إذ يمكن

التمييز بين سا ااتة أنواع من التوجهات اإلسا ااتراتيجية اسا ااتنادا إلى سا اامات اإلسا ااتراتيجية التنافسا ااية فنجد :عدوانية،
والتحليل ،الدفاعي ،المنفعة في المسا ا ااتقبل ،المتفاعل ،والمخاطرة .وفي ضا ا ااوء ذلك سا ا اايتطرق الباحث لكل نوع من

التوجهات االستراتيجية على حدا في الجدول رقم ( )9التالي:
جدول( :)9يوضح التوجهات االستراتيجية ل 1989 Venkatraman

الوصف

التوجهات االستراتيجية

هو توجه اس ا ااتراتيجي تس ا ااتخدمه المنظمة للحص ا ااول على أرباح ،وكس ا ااب حص ا اايلة

سا ااوقية أكبر ويشا ااير التوجه العدواني إلى الموقف الذي تتخذه المنظمة بخصا ااوص

الموارد ،ومن أجل الحصااول على مركز سااوقي مفضاال وبساارعة تفوق منافساايها ،إذ
يهادف التوجاه إلى تنمياة الموارد بسا ا ا ا ا ا اارعاة ،ولتحقيق هاذه األهاداف الباد من القياام

بتطوير السوق واالستثمارات لتحسين الحصة السوقية ،أما المركز التنافسي فيكون
التوجه العدواني

من خالل ابتكارات المنتج .وذلك من خالل إجراء تغييرات في بنية المنظمة .وفي

هذا النوع فإنه ليس من الضا ا ا ا ا ا ااروري والمهم أن تكون العالقة مع الموردين طويلة

األجل ،وذلك بساابب التغيرات الحاصاالة في البيئة التي تختارها الشااركات العدوانية،

حتى تتمكن المنظمة من التغلب على منافسيها ،ومن المحتمل أن تكون التجديدات
الجذرية نادرة في المنتجات التي ينتجها هذا التوجه ،وذلك بسا ا ا ا ا ا اابب الرغبة بزيادة

الحصة السوقية من خالل هذا التوجه
التوجه التحليلي

يش ا ا ا ا ا ااير التوجه التحليلي إلى القدرات على حل المش ا ا ا ا ا اااكل واتخاذ الق اررات من قبل

المنظمة ،وعلى جميع المس ااتويات .وبمعنى أن المنظمة التحليلية هنا ال تش ااير إلى

مكانها بين المنظمة االسا ااتكشا ااافية واالسا ااتباقية ،وانما تشا ااير إلى ميول المنظمة في
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البحث عن مفهوم جديد كامل األهمية الت خاذ أي قرار وهذا البعد االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي

مطابق للش اامولية كما اس ااتخدمها  Venkatraman’sإذ أن الش اامولية مؤش اار للدقة

الكبيرة في تخطيط الفرد ،وأيضا ا ا ا ا ااً تعني الش ا ا ا ا اامولية بأن يكون للمنظمة القدرة على

الثبات او االسااتم اررية الداخلية في تخصاايص الموارد الشاااملة فيما يتعلق بالمشااروع

المختار .وهذا يعني أن التوجه التحليلي حذر في ممارس ااته وذكي في الطريقة التي
تسا ا ا ا ا ااتخدمها المنظمة في ق اررات أعمالها ،والتي تؤدي إلى أداء عالى االسا ا ا ا ا ااتقرار.

وبالتالي سا ا ا اايؤدي إلى تطوير عالقات مع الموردين طويلة األجل ،وبسا ا ا اابب طبيعة
البعد التحليلي فإن اتخاذ الق اررات هو أمر روتيني من أجل الحص ا ااول على أفض ا اال
النتائج  ،وقوة هذا التوجه االس ا ا ااتراتيجي تكمن في إظهار هذا التوجه على أنه أكثر

توازناً من التوجهات الفعالة واالسااتباقية والتي تمكنه من تطوير ابتكارات وتجديدات

جذرية عند الحاجة إليها ،ومن المحتمل أن يقوم موردوهم بتقديم المساا اااعدة لتطوير

المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمة

يقوم التوجه الدفاعي بالتركيز على الفعالية والتكلفة المنخفضا ا ا ا ا ا ااة في اإلنتاج ،هذا

التوجه يشا اابه موقعاً عسا ااكرياً قد تسا ااتولي عليه وتتخذه منظمة ما اسا ااتراتيجياً للدفاع
عن مركزها .إن التركيز على التكلفة المنخفضااة والجودة سااوف يجعل من المحتمل

جداً اتجاه إعادة االستثمار في المنظمة لتطوير المنتجات أو العالقات مع الموردين
والتي قد توفر معاايير جودة عالياة وتخف

التكلفاة .وهذا التوجه يدل على األداء

المتين ضا ا اامن السا ا ااوق المختار .إذ يعمل هذا التوجه على تعظيم األداء المسا ا ااتدام

ض ا ا اامن الس ا ا ااوق التي تعمل به .فالمنظمة التي تمتلك قوة في التوجه االس ا ا ااتراتيجي
التوجه الدفاعي

الدفاعي تكون متحفظة في طبيعة عملياتها .وتقوم المنظمة بالتركيز على فعالية
العمليات لتوفير تكلفة منخفض ااة وجودة عالية  ،لوض ااع هذه الص اافات في المنتج ،

ومن الضا ا ا ااروري تطوير عالقات مع موردين موثوق بهم وذوي جودة ونوعية عالية
 ،وأن العالقة واالنتقال من مورد إلى آخر يزيد بش ا ا ااكل نموذجي من التكلفة ،وعليه

فإن العالقة طويلة األجل مع مورد ما سااوف تكون مهمة جداً .وبطريقة مماثلة فإن

العالق ااة مع ع اادد كبير من الموردين ليس أم اًر كفؤاً ،وانم ااا يكفي المنظم ااة عالق ااة
متينة مع عدد صاا ا ااغير منهم ،والجودة أمر رئيس ا ا ااي ألن التوجه الدفاعي يخدم فقط

قس ا ا ااماً من الس ا ا ااوق بمنتجات ض ا ا اايقة المجال وموردين قالئل ،مع اإلش ا ا ااارة إلى أن
التوجه الدفاعي يأخذ وقته لتأسيس نفسه في بيئته
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هو توجه آخر يضاهي التوجه االستكشافي في نظرية مايلز وسنو ( )1987من إذ

نظرتها إلى صا ا ااناعات جديدة أو فرص سا ا ااوقية جديدة ،وفيه أيض ا ا ااً تتبنى الشا ا ااركة
عمليااات جاادياادة .وفي هااذا النوع تقوم المنظمااات بااالجمع بين التوجهااات العاادوانيااة

والتحليلية معاً .فهي عدوانية في طرح منتجات جديدة للسا ا ا ااوق ،وتقوم بتحليل نتائج

كل فرصا ا ا ااة قبل تطويرها .وهذا يتضا ا ا اامن بأن التوجه االسا ا ا ااتراتيجي مطلوب ،حتى
التوجه المتفاعل

تكون هناااك قوة في المنظمااة حتى تسا ا ا ا ا ا ااتوعااب الحاااجااات السا ا ا ا ا ا ااوقيااة ،وفي التوجاه

االستباقي يهم المنظمة االستباقية استراتيجياً أنها تسير إلى األمام بمشاريع جديدة،
وأنها تريد أن تكون المنظمة األولى في الس ا ااوق .وأما بالتس ا اابة لعالقة الموردين في
هذا التوحه فإنها تكون على أس اااس قص ااير األجل وذلك بس اابب التغيرات الس ااوقية.
وفي المنظمة االس ا ااتباقية ،فإن التوجه الس ا ااوقي يكون متطو اًر جداً ،حتى يمكنها من

البقاء قريبة من الزبائن والسير قدماً وبسرعة نحو منتجات ابتكارية .وأن االبتكارات
في تطوير المنتجات ،تمثل نقطة القوة لهذا التوجه

يعمل هذا التوجه على مركز المنظمة طويلة األجل بدالًمن الفعالية قص اايرة األجل،
بكلمات أخرى كم هو مؤثر وكفء على المدى البعيد ،القيام بشا ا ا اراء معدات جديدة
بمعايير العائد على االسا ا ا ا ا ااتثمار وذلك مقابل زيادة فورية في األداء الحالي ،إال أن

هناااك مثاااالً جيااداً على ذلااك ،وهو خط إنتاااج جااديااد تم تركيبااه في مصا ا ا ا ا ا اانع لزيااادة
الكفاءة والفعالية  ،والتي سااتنتهي بمرور ساانة على تركيبه .الس اؤال هل ساايقوم خط

التوجه المستقبلي

اإلنتاج الجديد بتوليد وخلق عوائد كافية تبرر االستثمار طويل األجل لتحسين نظام

اإلنتاج الحالي للمنظمة أم البقاء على النظام الحالي دون تركيب خط إنتاج جديد،

والذي يميز التوجه المسا ا ا ا ا ا ااتقبلي هنا هو أن العمود الفقري التخاذ القرار يكمن في
طول األمااد أو اسا ا ا ا ا ا ااتراتيجيااة طويلااة األجاال .كمااا أن التوجااه المسا ا ا ا ا ا ااتقبلي كتوجااه

اسا ااتراتيجي سا ااوف يقدم منظمة ذات نظرة بعيدة األجل أو مسا ااتقبلية وسا ااةف تكون
ترتيبات الموردين لدى هذه المنظمة ذات أجل بعيد مع وجود خيار تغيير عدد من

مورديها بنسب قليلة إذا كان ذلك ضرورياً

التوجه األخير في هذه الساالساالة هو المخاطرة (المجازفة) وهو يعكس ميول الشااركة

التوجه بالمخاطرة

لمواجهة الخطر في توزيع مخصا ا اص ا ااات الموارد ،واختياراتها لألسا ا اواق والمنتجات.

يبحث هذا التوجه بمس ااتوى الخطر المترتب من ق اررات عديدة .فعلى س اابيل المثال،
هناك دافع لمنظمة في أن تكون األولى بالسا ا ا ا ا ا ااوق عندما يكون ذلك ممكناً ،بينما
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منظمااة أخرى تنتظر تكنولوجيااا تتبناااهااا .كاال واحاادة من هاااتين المنظمتين تواجااه

مس ا ا ا ا ااتوى معيناً من المخاطرة تس ا ا ا ا ااتطيع قبولها .وعندما تتطور قوى متعلقة ببع

األبعاد المختلفة ،يبدأ عندها تشا ااكل اسا ااتراتيجية المنظمة التغلب على المخاطر هو

البعد االس ااتراتيجي الذي تم تطويره من قبل (1993:53- Kohli & Jaworski
) 70ليحل محل المخاطرة(( االختالف يكمن في قياس الخطر)) .إذ يمثل التغلب
على المخاطر ،الميول إلى تجنب المخاطر بإذ تكون بمسا ا ا ااتوى تقبله المنظمة .أما
تجنااب المخاااطر فهو خطر يمكن حوسا ا ا ا ا ا اابتااه للحفاااظ على المنظمااة محميااة بقاادر

اإلمكان بعالمها الذي اختارته لتعمل به ،ومع القوى في تجنب الخطر تتشا ا ا ا ا ا ااكل
روابط مع موردين وذلااك بهاادف تقلياال التكاااليف ،إضا ا ا ا ا ا ا ااافااة إلى أن التركيز على

هالقااات طويلااة األجاال مع المردين مهم جااداً إذ يتم التعاااماال معهم للتااأكيااد من أن
هؤالء الموردين ملتزمون وذوو ثقة للتعامل معهم .إضا ا ا ا ا ا ااافة إلى أنه ال يكون هناك
تركيز كثير على التوجه السااوقي ،وذلك بساابب عامل الخطر عند حدوث التغييرات

والتكاليف الناجمة عن ذلك ،والقوة في ىهذا التوجه تكمن في االبتكارات التي تكون

تراكمية في طبيعتها لتجنب ربحية مفقودة

المصدرHooper, et, 2004 ،Marion, 2006 :

1.3

تصـــــــنيف ) )Morgan, et ..al 2009: 909-920ألنماط التوجه التي يمكن للمنظمة تبنها ،كما
موضحة كاآلتي:

أ .التوجه االســــتراتيجي العدائي :Aggressivenessهو الذي يرتبط بتباطؤ المنظمات في التكيف مع
البيئة المحيطة بهم ،وقدرة وسرعة المنظمة في تنمية الموارد بسرعة أكبر من المنافسين .

ب .التوجه االستراتيجي التحليلي  :Analysisويعكس قدرة المنظمة في بناء المعرفة والتعلم التنظيمي.

ت .التوجه االســـتراتيجي الدفاعي  :Defensivenessوهي الس ا االوكيات التي تهدف إلى حماية الوض ا ااع
السوقي للمنظمة.

ث .التوجه االســــتراتيجي االســــتباقي  :Proactivenessوهو السا ا االوك الفعال للمنظمة والمكون الرئيس
لالبتكار والتجدد ،وهو المبادرات المتبناة من قبل المنظمة.

ج .التوجه االســــــتراتيجي المستتتتي

 :Futurityوهي مسا ا ا ااتوى جاهزية واسا ا ا ااتعداد المنظمة لمواجهة

الظروف البيئية القادمة.

ح .الخطورة  :Riskinessوتعرف على أنها معدل الخسارة و األرباح التي تجنيها المنظمة بسبب قيامها
بسلوك معين.
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سادساً :تحديات التوجه االستراتيجي
اترتيجية على أن آثارها تتوقف على ديناميكية البيئة التنافس ا ا ااية ،إذ أن
إن التحدي الذي يواجه التوجهات اإلس ا ا ا ا

العديد من الد ارس ا ااات أش ا ااارت إلى أن التوجهات نحو الزبائن والمنافس ا ااين لها تأثير إيجابي على أداء المنظمة،

ودراسة أخرى توصلت إلى أن التوجه نحو الزبائن يؤثر سلبا على أداء المنظمات في الصناعات الفنية أو عندما
يكون التوجه نحو المنافسا ا ااين يضا ا اار بأداء المنظمة .لكن هذه النتائج تتعار

مع النتائج التي تشا ا ااير إلى أن

التوجهات االسااتارتيجية قد تكون قوية في البيئات أو السااياقات المتجانسااة نساابياً ،لكن عندما يكون السااياق أكثر
ديناميكية فتحتاج المنظمة إلى اختيار المنظور االحتمالي للتوجهات االستارتيجية (.)Gao, et..al, 2007: 3

ويعتبر التوجه اإلسا ا اات ارتيجي أهم مرشا ا ااد للمنظمة ونجاحها مقرون بمدى قدرتها على تحديد هذا التوجه بكفاءة،
وحتى تس ا ااتطيع المنظمة التحديد الدقيق والتطبيق الص ا ااحيح لتوجها االس ا ااتراتيجي فهي تحتاج إلى تكامل جهود

مواردها البشرية في مختلف المستويات اإلدارية حتى تضمن نتائج إيجابية وتتفادى المشاكل التي قد تظهر جراء
الخطأ في توجهها االستراتيجي(مقراش.)79 :2015 ،

سابعاً :فوائد التوجه االستراتيجي للمنظمات

تبقى فائدة أو استخدام التوجه االستراتيجي عرضة للتساؤل حسب وجهة النظر اإلدارية ،حيث أن إذا لم تفهم إدارة

المنظمة الحاالت الطارئة التي تؤثر تأثي ار كبي ار على التنفيذ الفعال لالسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية .فللبيئة الداخلية والخارجية دو ار
هاما في تحديد نجاح التوجه االس ا ااتراتيجي للمنظمة ،لذلك فالتوجه االس ا ااتراتيجي يحتاج إلى الدعم التنظيمي والتزام

اإلدارة العليا في تحقيقه وتعريفه في جميع أنحاء التسلسل التنظيمي الهرمي للمنظمة( Jeong & zhou, 2006:
 .)350ويشير الدهدار ( )58 :2006أن منافع التوجه االستراتيجي للمنظمات تتمثل في:

 .1التميز في األداء المالي وتطوير أو تحسين األداء الكلي للمؤسسة في األجل الطويل.
 .2جعل المديرين بصفة دائمة أكثر استجابة ووعياً ببظروف البيئة وتغيراتها.

 .3تحديد التوجهات المستقبلية للمنظمة ،وتنمية عادات اللتفكير في المستقبل.

 .4يساااعد التوجه االسااتراتيجي على التركيز الواضااح في األمور والمسااائل الهامة اسااتراتيجياً ،كما يساااهم في
معالجة وحل القضايا االستراتيجية التي تواجه المنظمات.

 .5توضا اايح األهداف والتوجيه الالزم لمسا ااتقبل المنظمة ككل ،باإلضا ااافة إلى توحيد ودمج جميع الجهود نحو
أهداف وغايات واحدة.

 .6تحقيق الفهم الجيد للتغيرات البيئية السريعة وأثرها على أداء إدارة المنظمات.
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خالصة المبحث الثاني:
اسا ا ا ا ا ا ااتعر

الباحث في هذا المبحث مفهوم اإلدارة االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية واسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية المنظمة حيث عرفت اإلدارة

االس ا ا ااتراتيجية على أنها تش ا ا اامل جميع أوجه اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتنس ا ا اايق وتوجيه وقيادة ورقابة ولكن على

مستوى طويل األجل وعلى مستوى المنظمة ككل ،وتتضمن اتخاذ الق اررات المتعلقة ببقاء واستم اررية المنظمة .ثم
تعر

الباحث لمفهوم التوجه االسااتراتيجي وخلص بأنه يدور حول تنظيم العالقة بين المنظمة والبيئة التي يتعلق

بهااا عماال المنظمااة من أجاال الوصا ا ا ا ا ا ااول إلى األداء المتميز ،ثم تناااول الباااحااث أهميااة التوجهااات االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجياة

للمنظمات ،ثم ناقش الباحث أبعاد التوجه االستراتيجي حيث صنفت في إطار توجهيين رئيسسين هما :التصرفات

االس ااتراتيجية للمنظمات وتش اامل أربعة أنواع هي :المنظمة المدافعة ،المنظمة المنقبة ،المنظمة المحللة ،والمنظمة

المس ااتجيبة .والتوجهات االس ااتراتيجية في إطار المدخل الس االوكي وتش اامل التوجه نحو الزبون ،التوجه نحو التعلم،

التوجه اإلبداعي ،التوجه نحو المنافس ،التنسا ا ا اايق بين الوظائف ،التوجه بالمنتج ،التوجه بالتكلفة ،التوجه الريادي،
التوجه بالموارد ،التوجه نحو السا ا ااوق ،والتوجه التكنولوجي .ثم تطرق الباحث إلى تصا ا اانيفات التوجه االسا ا ااتراتيجي
وأشار إلى ثالثة أنواع منها :التوجهات االستراتيجية ل  ،Miles & Snow, 1978توجهات Venkatraman's

 1989االسااتراتيجية ،والتوجهات االسااتراتيجية ل ،Morgan 2009ثم تعر

الباحث لفوائد التوجه االسااتراتيجي

للمنظمات والتحديات التي تواجه المنظمات في اختيار التوجه االسااتراتيجي المناسااب لها ،وأخي اًر ملخص المبحث

الثاني.
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المبحث الثالث
العالقة بين الخصائص الريادية والتوجهات االستراتيجية لشركات صناعة األغذية
مقدمة:
تعد الخص ااائص الريادية التي يتمع بها الرياديون بمثابة المتطلبات الض اارورية ألص ااحاب المش ااروعات اإلقتص ااادية
في ظل بيئة األعمال المتسا ااارعة على كافة المسا ااتويات .حيث تواجه تلك المنظمات تقلبات عديدة على المسا ااتوى

البيئي س ا اواء كانت في المنظمات أنفساااها ،أو على مسا ااتوى البيئة الخارجية التي تعمل بها المنظمة .لذا كان لزاماً
على من يقوم بإدارة هذه المنظمات أن يتمتع بخصااائص إسااتثنائية وضاارورية لمواكبة التطوارت الحاصاالة في بيئة
األعمال مما يسا ا ا ا ا ا اااهم في تطور المنظمة ونموها ونجاحها االقتصا ا ا ا ا ا ااادي وبقائها واسا ا ا ا ا ا ااتمرارها .ولعل أبرز هذه

الخص ا ااائص تلك المتعلقة بالريادية التي تدفع المدراء إلى تبني التوجهات االس ا ااتراتيجية المناس ا اابة لمنظماتهم والتي

تقودها إلى التميز واإلبداع وقيادة المنافسين في األسواق.

لذا سا ا ا ا ا ا اايناقش الباحث في هذا المبحث العالقة بين الخصا ا ا ا ا ا ااائص الريادية والتوجهات االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية للمنظمات،
باإلض ا ا ا ااافة إلى تس ا ا ا االيط الض ا ا ا ااوء على الد ارس ا ا ا ااات التطبيقية التي أكدت بوجود العالقة بين الخص ا ا ا ااائص الريادية

والتوجهات االستراتيجية للمنظمات.

أوالً :العالقة بين الخصائص الريادية والتوجهات االستراتيجية للمنظمات
تعتبر الخص ا ا ا ا ا ااائص الريادية معلمة بارزة لجودة القرار والس ا ا ا ا ا االوك ،ومتغي اًر على درجة عالية من األهمية بل القوة

األسا ا ا ا اااسا ا ا ا ااية التي تدعم الكثير من األفعال االسا ا ا ا ااتراتيجية لدى متخذي القرار ،فهي تمثل حجر األسا ا ا ا اااس ونقطة

االنطالق نحو الوعي باألهداف ،وتهيم قاعدة معرفية واسااتداللية تجعل صاااحبها قاد اًر على التفاعل مع التطورات
والتحوالت التي تشهدها بيئة المنظمات(حسين.)68 :2013 ،

ويش ا ااير كل من الغالبي والعامري ( )268 :2008إلى أن القائد الذي يمتلك الخص ا ااائص الريادية يلعب دو اًر كبي اًر
في بناااء توجهااات المنظمااة ،حيااث تكون تلااك التوجهااات مركزة على الفرص بش ا ا ا ا ا ا اكاال كبير وتعتبر اإلش ا ا ا ا ا ا اكاااالت

والتهديدات المثارة أمامها ثانوية .وفي المنظمة توجه االسااتراتيجية من خالل اختيار النمط االسااتراتيجي المناسااب
برؤية القائد الريادي المؤسس وتكون األهداف المهيمنة هي النمو والتوسع.

وقد أكدا ناصر والعمري( )141 :2011أن لخصائص الفرد وسماته الشخصية أثر في سلوكه وتوجهاته وأدائه.

ولعل من أبرز هذه الخصااائص تللك المتعلقة بالريادة وساالوكياتها التي تدفع األفراد بشااكل عام ،ومدراء المنظمات

بشا ااكل خاص إلى تحديد التوجهات االسا ااتراتيجية واألعمال الريادية للمنظمة التي تسا ااهم بإيجابية في تس ا اريع نمو
قطاع األعمال الذي يفتر

أن يكون رديفاً للقطاع العام وأن يتكامل معه في دفع عجلة التنمية المسا ا ا ا ا ا ااتدامة في
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المجتمع .لهذا وجد العديد من مديري المنظمات أن تعزيز قدرة المنظمة ونجاحها يعتمد إلى تطوير وتنمية الريادة
الذاتية والمعبر عنها بالخصائص الريادية لألفراد(المومني.)336 :2014 ،
كما أن من يدير العمل ال يعتبر صاااحب خصااائص ريادية وذلك ألنه اليتحمل المخاطرة كاملة للعمل الذي يديره.

فالريادي هو من يرى فرصاً ال يراها غيره بل إن غيره يمكن أن يراها تهديداً وليست فرصة ،ويقوم الرائد بالتخطيط

االسا ا ا ا ا ا اات ارتيجي وتهيئة الموارد والتوليف بينها وادارتها ومتابعتها وتحمل المخاطر المالية والقانونية لملكية العمل
وادارته وبالتالي جني األرباح الناجمة عن العمل(العامري و الغالبي.)172 :2008 ،

وتعد الريادة أحد الركائز األس ا اااس ا ااية في تقديم منتجات جديدة ،فض ا ااال عن دورها في تعزيز اإلبداع لدى الش ا ااركات

كافة (إس ااماعيل .)66 :2010 ،لذا أص اابحت فكرة الريادة المتعلقة بالش ااركات موض ااوع اهتمام القادة والمدراء ليس
فقط في مجال فهمهم للموضاااوع بل القدرة على وضا ااع االسا ااتراتيجيات المناس اابة لنجاح المنظمات واساااتمرار الميزة

التنافسية .إذ مثلت الريادة احد الميزات التنافسية لمنظمات اليوم ولكي تنجح المنظمة يجب أن تضع الرؤية التي
تشااجع على النمو باألعمال الريادية ،وتلعب المشااروعات الصااغيرة و المتوسااطة دو ار ملحوظاً في االقتصاااد حيث

أنها تلبي العديد من احتياجات المجتمع من سلع وخدمات مما يعني مساهمتها الفعالة في الناتج المحلي .وأشار

 (2011:82 ( Di Zhang & Bruningأن الخصاا ا ا ااائص الريادية المتمثلة بالحاجة إلى اإلنجاز ،الحاجة إلى
اإلدراك ،التحكم الذاتي لمدراء الشا ا ااركات الصا ا ااناعية بكندا لها أثر إيجابي على أداء تلك الشا ا ااركات ويلعب التوجه

االس ا ااتراتيجي دو ار وس ا اايطا ،حيث أش ا ااارت الد ارس ا ااة أن الرياديين الذين يتمتعون بالقدرة على الس ا اايطرة على األمور

وتوجيهها -التحكم الذاتي -يتبنون التوجه الريادي بنسا ا اابة كبيرة فضا ا ااال عن التوجه نحو السا ا ااوق .ويشا ا ااير كل من

الغااالبي والعااامري ( )173-174 :2008ان القااادة ذوي الخص ا ا ا ا ا ا ااائص الرياااديااة يتطلعون إلى أن تكون أعمااالهم
متميزة وتحقق نجاحاً كبي اًر للمنظمة وتوجهاتها ،ولكن هذا يعتمد على عدد من الصاافات التي تساااعدهم على ذلك،
وخصائص استثنائية تجعلهم مختلفين عن غيرهم ومن أهم تلك الصفات التي تحقق ذلك ما يلي:

 القدرة على التحكم الذاتي واالعتقاد بأن مصيرهم يحددونه بأنفسهم ويحبون االستقاللية وادارة أنفسهم. يتمتعون بطاقة عمل هائلة ويعملون بجد واجتهاد ومثابرة ورغبة بالتميز والنجاح. -الشعور بحاجة كبيرة لتحقيق إنجازات متميزة.

 يسعون وراء تحقيق أهداف فيها قدر كبير من التحدي ويستفيدون من التغذية العكسية ألدائهم المتميز. -يتقبلون حاالت الغمو

ويتحملون المخاطر والمواقف ذات طبيعة ال تأكد عالي.

 ثقة عالية بالنفس والشعور بأن لديهم طاقة كبيرة للمنافسة واستعداد التخاذ ق اررات في مواقف صعبة. -صبورون ويهتمون باألفعال أكثر من األقوال ويركزون على حل المشاكل وعدم تضييع الوقت.

 االستقاللية وعدم االتكال على اآلخرين فهم يحبون أن يكونوا مدراء أنفسهم وال يتبعون آلخرين.49

 مرونة بالتفكير والعمل واس ا ا ا ا ااتعداد لقبول حاالت الفش ا ا ا ا اال ومن ثم التص ا ا ا ا ااحيح وتغيير الخطط باس ا ا ا ا ااتمراروديناميكية وعدم الجمود أمام المواقف ذات التحدي.

ثانياً :الخصائص الريادية والتوجهات اإلستراتيجية في الدراسات التطبيقية:

حيث اتفقت الد ارسا ا ا ااات السا ا ا ااابقة من قبل العديد من الباحثين في تأثير الخصا ا ا ااائص الريادية المتمثلة باألبعاد

التالية (الحاجة إلى اإلنجاز ،المبادرة ،الثقة بالنفس ،االسااتقاللية وتحمل المسااؤولية ،اإلبداع ،المخاطرة ،التحكم

الذاتي) على التوجهات االس ا ا ااتراتيجية للمنظمات بأبعادها (التوجه نحو الريادة ،التوجه نحو الس ا ا ااوق-المنافس،

الزبون -والتوجه التكنولوجي) ،كد ارس ا ا ا ااة (المومني )2014 ،التي توص ا ا ا االت لوجود أثر ذي داللة إحص ا ا ا ااائية
للخص ا ااائص الريادية للعاملين (الثقة بالنفس؛ المبادرة؛ حب اإلنجاز؛ االس ا ااتقاللية وتحمل المس ا اائولية؛ اإلبداع؛

والمخاطرة) في الجامعات األردنية الخاصا ا ا ا ا ااة بمدينة عمان في تحقيق التوجهات المسا ا ا ا ا ااتقبلية من وجهة نظر
عمداء الكليات باإلضااافة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصااائية بين المتغيرات المسااتقلة للخصااائص الريادية
بأبعادها على تحقيق التوجهات المس ا ااتقبلية للجامعات الخاص ا ااة األردنية في مدينة عمان  ،ود ارس ا ااة (القاس ا اام،

 )2013التي أشا ا ااارت إلى وجود أثر ذي داللة إحصا ا ااائية للخصا ا ااائص الريادية للمديرين بداللة أبعادها (الثقة

بالنفس؛ المبادرة؛ حب اإلنجاز؛ وتحمل المساا ا ا ا ا ااؤولية؛ اإلبداع؛ والمخاطرة) في تبني التوجهات االساا ا ا ا ا ااتراتيجية

للمدارس الخاصا ا ا ا ا ا ااة في مدينة عمان ،ود ارسا ا ا ا ا ا ااة ) (Di Zhang & Bruning, 2011التي كشا ا ا ا ا ا اافت أن
الخص ااائص الريادية لمدراء ش ااركات الص ااناعية الكندية لها أثر موجب على أداء تلك الش ااركات باإلض ااافة إلى

أن التوجهات اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية كانت تلعب دور الوسا ا ا ا ا ا اايط على تلك العالقة .ويعر

الجدول التالي عدد من

الدراسات التي أشارت بوجود أثر بين المتغير المستقل (الخصائص الريادية) والمتمثل باألبعاد التالية (الحاجة
إلى اإلنجاز ،المبادرة ،الثقة بالنفس ،االسا ا ا ا ا ا ااتقاللية وتحمل المسا ا ا ا ا ا ااؤولية ،اإلبداع ،المخاطرة ،التحكم الذاتي)،

والمتغير التابع (التوجهات االستراتيجية).

جدول ( :)10طبيعة األثر بين الخصائص الريادية والتوجهات االستراتيجية في الدراسات التطبيقية

الدراسة

أبعاد المتغير المستقل
(الخصائص الريادية)

أبعاد المتغير التابع

(التوجهات االستراتيجية

الثقا ا ااة با ا ااالنفس ،المبا ا ااادرة،
(المومني)2014 ،

طبيعة العالقة أو األثر
وجااود أثاار ل الااخص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااائااص

حب اإلنجاز ،االس ا ا ااتقاللية التوج ا ا ااه االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي ا ا ااة ال اري ا ا ااادي ا ا ااة ل ال اع ا ا ااام ال اياان فااي
وتحمل المسؤولية ،اإلبداع ،المستقبلي

الجامعات األردنية الخاص ا ا ا ااة

المخاطرة

بما ا اادينا ا ااة عما ا ااان في تحقيق
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التوجه ا ا ااات االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي ا ا ااة
المستقبلية

الثقا ا ااة با ا ااالنفس ،المبا ا ااادرة،
(القاسم)2013 ،

حب اإلنجاز ،االس ا ا ااتقاللية
وتحمل المسؤولية ،اإلبداع،

المخاطرة

الاتااوج ا ا ااه االسا ا ا ا ا ا ا اتا ارتاياجااي وجااود أثاار ل الااخص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااائااص

ال ا ات ا اح ا ال ا اي ا الا ااي ،ال ا اتا ااوج ا ا ااه الرياااديااة بااداللااة أبعااادهااا في
تبني التوجهات االستراتيجية

االستراتيجي المستقبلي

وجا ا ا ااود أثا ا ا اار ل ا ا ا اكا ا ا اال ما ا ا اان

& (Di Zhang
)Bruning, 2011

الح ا ا اااج ا ا ااة إلى اإلنج ا ا اااز ،التوجه االسا ا ا ا ااتراتيجي نحو الخصا ا ا ا ا ا ااائص الريادية بداللة
التحكم الذاتي ،الحاجة إلى الا ا ا ازب ا ا ااائ ا ا اان ،والا ا ا اتا ا ا اوج ا ا ااه أبعااادهااا على أداء المنظمااات

اإلدراك والمعرفة

الكن ا ا اادي ا ا ااة ويلع ا ا ااب التوج ا ا ااه

االستراتيجي الريادي

االستراتيجي دو اًر وسيطاً

المصدر :جرد بواسطة الباحث بعد الرجوع للدراسات السابقة
في ضوء ما تقدم يمكن للباحث ان يستنتج ما يلي:
 .1أن القادة الذين تتوفر لديهم خصااائص ريادية يتفوقون من خاللها على اآلخرين ،يمتلكون القدرة على بناء
توجهات استراتيجية للمنظمة يتحقق من خاللها مزايا تنافسية تتفوق من خاللها على المنظمات األخرى.
 .2أن القادة الذين يتمتعون بخصااائص ريادية يكونون قادرين على توفير الوسااائل المالئمة لتنفيذ العمل على
أكمل وجه وما الذي يجب فعله وماهي الق اررات الحاسا ا ا ا ا ا اامة المطلوب اتخادها على المسا ا ا ا ا ا ااتوى الفردي
والجماعي التي تساهم في تحديد النمط االستراتيجي المالئم للمنظمة الذي بدوره يحقق أهداف المنظمة.
 .3أن توافر الخص ا ا ا ا ا ا ااائص الريادية قد تمثل المحور الرئيس التي تتحقق من خال له رؤية المنظمة وغا ياتها
المنشا ا ااودة وهي الطريق لبناء اسا ا ااتراتيجيات فعالة من خالل بع الخصا ا ااائص أهمها(االسا ا ااتقاللية ،تدفق
اإلبداع ،تفجر الطاقات ،والحاجة إلى االنجاز) نحو األداء المتميز وبالتالي يساهم في جعل المنظمة أكثر
كفاءة وفاعلية.
 .4أن ذوي الخص ا ا ا ا ااائص الريادية غالباً ما يكون لديهم القدرة على تحقيق الموائمة والمالئمة بين ما يتمتع به

العاملون من قيم ومعتقدات وقدرات من جانب وبين أي نمط من أنماط التوجهات االس ا ااتراتيجية المناس ا اابة
من جانب آخر.

ملخص المبحث الثالث:
اسااتعر

الباحث في المبحث السااابق طبيعة العالقة بين الخصااائص الريادية والتوجهات االسااتراتيجية ،باإلضااافة

إلى أثر الخصائص الريادية في تبني التوجهات االستراتيجية من خالل عر
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بع

الدراسات التطبيقية.

المبحث الرابع
قطاع الصناعات الغذائية في فلسطين
مقدمة
تحتل الصا ا ااناعة في أي بلد مكانة مميزة في البناء االقتصا ا ااادي لما لها من وزن في المسا ا اااهمة في الناتج المحلي
اإلجمالي ،وفي تشغيل األيدي العاملة ،وحل مشاكل البطالة والفقر ،وزيادة حصيلة الصادرات ،وتحقيق االستقالل

االقتصا ااادي ورفع مسا ااتوى المعيشا ااة وتحقيق التنمية الصا ااناعية ،لذلك يعد تطوير القطاع الصا ااناعي هدفاً رئيسا ااياً
لتحقيق التنمية االقتصادية المرجوة في مختلف المجتمعات ويساعد في تحقيق معدل عالي للنمو االقتصادي(مركز

الدراسات واألبحاث.)3 :2014 ،

ويعيش قطاع الصااناعة الفلسااطيني تحت ظل االحتالل اإلس ارائيلي منذ ساانين طويلة ،حيث قام االحتالل بتهميش
هذا القطاع وعمل على اصاادار مختلف التش اريعات التي تصااب في هذا االتجاه ،حيث عمل على إحكام الساايطرة
على المعابر والمنافذ التي تربط األ ارض ا ا ااي الفلس ا ا ااطينية بالخارج كما عمل على الفص ا ا اال بين المدن والمحافظات،

وذلك لكي يعمل على ربط االقتص اااد الفلس ااطيني بعجلة االقتص اااد اإلسا ارائيلي (قفة .) 61 :2006،لذلك س اايناقش
الباحث قي هذا المبحث أهمية القطاع الصااناعة الغذائي في قطاع غزة ،ومكونات قطاع الصااناعات الغذائية ،أهم

الصناعات التحويلية في األراضي الفلسطينية ،أهم القطاعات العاملة في الصناعة الغذائية ،والمعوقات والتحديات

التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة ،ثم خالصة المبحث الرابع.
أوالً :أهمية قطاع الصناعات الغذائية في فلسطين
يتمتع قطاع الصاا ا ااناعات الغذائية الفلسا ا ا ااطيني بأهمية كبيرة ،نظ ار ألنه يختص بأكثر الس ا ا االع التي تهم المساا ا ااتهلك
الفلسطيني وهي السلع الغذائية ،حيث تحتل نصيبا مهما من اإلنفاق اإلجمالي لألسرة الفلسطسنية كما هو موضح

في الشكل ( )2التالي :حيث نالحظ من الشكل ( )2أن نسبة ما تنفقه األسرة الفلسطينية من صافي ما تمتلك من
نقود يتراوح ما بين  %34إلى  %40على الطعام ،وبالتالي فإن هذه النس ا ا اابة من اإلنفاق إما س ا ا ااينفقها المس ا ا ااتهلك

على المنتج المحلي أو المنتج المسا ااتورد وهذا يشا ااكل أهمية كبيرة لقطاع الصا ااناعات الغذائية .باإلضا ااافة إلى كون
قطاع الصا ااناعات الغذائية الفلسا ااطيني يلبي الحاجات األسا اااسا ااية للمجتمع الفلسا ااطيني ،فإن هذا القطاع ال يسا االنزم
عمليات إنتاج معقدة ،كما انه ال يتعار

مع المشا اااريع الصا ااغيرة النشا ااطة في فلسا ااطين ،ويحتل مكانة مهمة بين

القطاعات الصناعية المكونة والمشكلة للصناعة واالقتصاد الفلسطيني على حد سواء.
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شكل رقم ( :)2نسبة اإلنفا النقدي على الطعام من إجمالي اإلنفا النقدي لألسرة الفلسطينية

المصدر :بيانات تراكمية إلنفا األسر الفلسطينية-الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2011،م

وتنبع أهمية قطاع الصاناعات الغذائية من كون الصاناعة الفلساطينية عنصا اًر أسااساياً ورئيساياً ومهماً في االقتصااد
الفلسطيني ،ويمكن بيان أهمية قطاع الصناعة الفلسطينية على النحو التالي:

 .1المس اااهمة العالية للص ااناعة الفلس ااطينية في عدد المنش ااآت والعاملين وتعويض اااتهم بالنس اابة لالقتص اااد

الفلسا ا ا ااطيني .حيث بلغت نساا ا اابة المنشاا ا ااآت الصاا ا ااناعية ما بين  %20-%15من إجمالي المنشاا ا ااآت

االقتصا ا ا ااادية في فلسا ا ا ااطين .وبلغت نسا ا ا اابة العاملين وتعويضا ا ا اااتهم ما بين  %40-%25من مجموع

االقتصاد الفلسطيني.

 .2المساهمة العالية في حجم اإلنتاج والقيمة المضافة في الصناعة الفلسطينية.

حيث يتضح من خالل الشكل رقم ( )3أن نسبة اإلنتاج للقطاع الصناعي الفلسطيني ما بين -%40

 % 50من االقتصاد الفلسطيني .وأن نسبة القيمة المضافة التي يساهم بها االقتصاد المحلي ترواحت

ما بين  .%40-%25اسااتناداً لما ساابق عرضااه من المؤش ارات فإن قطاع الصااناعات الغذائية يعتبر

قطاعاً مهماً وأساسياً بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني.

 .3وتكمن أهمية الص ا ا ااناعات الغذائية نتيجة ارتباطها الش ا ا ااديد بكثير من األنش ا ا ااطة اإلقتص ا ا ااادية األخرى
وخصوصا قطاع الزراعة ،حسث يمكن للصناعات الغذائية أن تساهم في تحفيز هذا القطاع مما يزيد

دور
من القيمة المض ا ااافة للزراعة وتنوع المحاص ا اايل الزراعية ،كما أن نمو الص ا ااناعات الغذائية يلعب اً
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هاماً في زيادة دخول المزارعين وتنمية المناطق الريفية ،مما يس ا اااهم في تخفيف أعباء البطالة وتثبيت
المزارعين في أرضهم وتخفيف الهجرة إلى المدينة(نصر.)7 :2005 ،
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تعويضات العاملين

عدد العاملين

عدد الؤسسات

شكل رقم ( :)3نسبة عدد الؤسسات والعاملين وتعويضاتهم في الصناعة الفلسطينية من االقتصاد الفلسطيني

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على تقرير الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،المسوح االقتصادية ()2014

ثانياً :مكونات القطاع الصناعي الفلسطيني:
عرف منتدى األعمال الفلس ااطيني القطاع الص ااناعي بأنه ذلك القطاع الذي يعمل على إدخال تعديل على
المواد قبل إعادة بيعها بهدف زيادة قيمتها الشا ا ا ا ا ارائية أو لفر

زيادة طلب عليها قبل تص ا ا ا ا اانيعها .أو هو نظام أو

وحدة رئيس ا ا ااية كبيرة في االقتص ا ا اااد الوطني المكون من عدد متزايد بإطراد من الفروع والمش ا ا اااريع الص ا ا ااناعية التي

تستخرج المواد الخام من الطبيعة وتحويلها والمواد الزراعية إلى سلع مادية وطاقة لالستهالك اإلنتاجي والشخصي

أو خدمات ذات طبيعية صا ااناعية تهدف إلى المحافظة على قيمة اسا ااتعادتها(مركز الد ارسا ااات واألبحاث:2014 ،

.)7

وبموجب التص ا اانيف الدولي لهيكل القطاع الص ا ااناعي لألنش ا ااطة الص ا ااناعية تم تقس ا اايم القطاع الص ا ااناعي

الفلسطيني إلى ثالث مجموعات رئيسية(عابد:)32 :2012،
 .1صناعة التعدين واستغالل المحاجر:

وتعد صا ا ااناعة الحجر والكسا ا ااارات الصا ا ااناعة االسا ا ااتخراجية الرئيسا ا ااية في فلسا ا ااطين ،وتلعب دو ار هاما مع

صااناعة المناشااير في تلبية الطلب المحلي لقطاع اإلنشاااءات من جهة ،وفي الصااادرات التقليدية من جهة

أخري.
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 .2إمدادات الكهرباء والمياه والغاز:

وتشا اامل إمدادات الكهرباء مد األسا ااالك الكهربائية وعلب تجميع الكهرباء ،واألباريز ووضا ااع صا ااندوق
الكهرباء ،فيما تشمل إمدادات المياه مواسير المياه والخزانات إضافة إلى جمع وتنقية المياه.

 .3الصناعات التحويلية:

وتقوم هذه الص ا ا ا ا ااناعة على إدخال عمليات تحويلية بالوس ا ا ا ا ااائل الميكانيكية والكيماوية والطبيعية على
الخامات المتنوعة النباتية والحيوانية لتغير طبيعتها وشكلها وجعلها صالحة الستخدمات جديدة وتضم

الصا ا ا ا ااناعات التحويلية عملية تصا ا ا ا اانيع الخامات ،وعملية تجميع األجزاء المصا ا ا ا اانعة .وعرفها المغني

( ) 74 :2006بأنها األنشا ا ا ا ا ا ااطة التي تعالج المواد الخام المسا ا ا ا ا ا ااتخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية
والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل لالستفادة منه.

وتنقسم الصناعات التحويلية في األراضي الفلسطينية الى ثالثة اقسام:

 .1الصــــناعات الحرفية :وهي الص ا ااناعات القديمة اذ يبلغ عمر بعض ا ااها مئات الس ا اانين ومنها التطريز ،والفخار،
ونسيج البسط ،والقش ،والخشب ،والزجاج.

 .2الصــــــناعات االســــــتهالكية الصــــــغيرة :وهي الصا ا ا ااناعات التي تقوم على تحويل المواد الخام الى سا ا ا االع قابلة
لالستخدام ،وهي صناعات صغيرة الحجم وتشمل الصناعات الغذائية والمشروبات ،وصناعة المواد الكيميائية،
والورق والطباعة والنشر.

 .3الصناعات الرأس مالية :وهي صناعات المعادن األساسية والكهربائية ووسائل االتصال.
ثالثاً :أهم الصناعات التحويلية في األراضي الفلسطينية(مركز المعلومات الوطني الفلسطيني:)2005 ،
 صناعة النسيج والمالبس :تعتبر صناعة المالبس إحدى الصناعات المهمة في االقتصاد الفلسطيني ،وتشمل
غزل ونسااج المنسااوجات ،وصااناعة األقمشااة ،والتريكو ،وصااناعة البسااط والسااجاد ،والبطانيات ،وتشاامل ايض ااً

صااناعة المالبس لالسااتهالك المحلي حيث شااهدت هذه الصااناعة منافسااة قوية وذلك بساابب اسااتيراد هذه الساالع
بأسعار أقل تنافس المنتج المحلي.

 صــناعة منتجات المعادن الفلزية :وتشاامل صااناعة الجير والجبس ،واألصااناف المنتجة من الخرسااانة والطوب
الحراري ،والبالط الحراري ،واالنابيب الح اررية ،والقرميد ،والطوب الفخاري للرص ااف ،وص اانع الزجاج والمنتجات
الزجاجية.
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 صــــــــناعة المعادن :وهي الورش الصاا ا ا ا ااغيرة التي تعمل على قص وتش ا ا ا ا ااكيل وثني األلواح المعدنية ،والخراطة
والسكب وتشكيل األسالك والقضبان المعدنية ،وصيانة وتجديد غيارات السيارات ،كما تضم صناعة المنتجات
المعدنية االنشائية مثل األبواب المعدنية والشبابيك والساللم والقواطع المعدنية والصهاريج والخزانات.

 الصناعات الدوائية :وهي تشمل تصنيع األدوية العالجية سواء كانت الكيمائية او العشبية.

 الصناعات الخشبية :وهي تشمل صناعة األثاث بأنواعه المختلفة والمنتجات اإلنشائية منه.
 الصناعات البالستيكية :وتشمل صناعة المواسير البالستيكية والخزانات وأكياس النايلون.

 الصناعات المنتجات الغذائية والمشروبات :وهي تعتبر صناعة أساسية في األراضي الفلسطينية ،حيث تواجه
هذه الص ااناعة منافس ااة ش ااديدة من المنتجات المس ااتوردة من الخارج من حيث الجودة واألس ااعار ،كما انها تواجه
منافسة من المنتجات االسرائييلة.

وتنقسم الصناعات الغذائية الى قسمين وهما :
 األطعمة  :وتش ا ا اامل حفظ الفواكه والخض ا ا ااروات ،وتعليب البقوليات ،وحفظ وتجهيز األس ا ا ااماك ،وص ا ا ااناعة

الزيوت والدهون النباتية ،وطحن االغالل ،وصااناعة منتجات المخابز ،وصااناعة السااكر والكاكو ،واعالف

الحيوانات ،وصناعة منتجات األلبان ،وصناعة المكرونة.

 المشروبات :وتشمل صناعة المشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر.
رابعاً :أهم القطاعات العاملة في الصــــــناعات الغذائية الفلســــــطينية(موقع اتحمد الصاااانملغ اليةاالغ الينياااا لنلغ
:)2015/3/15
عامال؛ ويبلغ
انعا ،تش ااغل اكثر من 559
ً
 صـــناعة منتجات اللحوم  :يبلغ عدد المص ااانع العاملة  17مص ا ً
حجم االسا ا ااتثمار في هذه الصا ا ااناعة أكثر من  25مليون دوالر؛ وتبلغ الحصا ا ااة السا ا ااوقية لمنتجات اللحوم
تأهيال من حيث شا ا ا ا ااهادات
الفلسا ا ا ا ااطينية  %90من حجم السا ا ا ا ااوق .ويعاد هذا القطاع من أكثر القطاعات
ً
الجودة العالمية؛ إذ يوجد  4مصااانع حاصاالة على شااهادة الجودة العالمية األيزو 22000؛ كما يعتبر من

القطاعات التصا ااديرية المهمة؛ إذ يبلغ حجم الصا ااادرات أكثر من  6مليون دوالر .من جانب آخر ،تحتاج

ص ا اا إضا ااافية
هذه الصاااناعة إلى أكثر من  100طن ً
يوميا من لحوم الحبش بمختلف أنواعها؛ ما يخلق فر ً
لالستثمار في مزارع الحبش والمسالخ الخاصة بها.

انعا تش ا ااغل أكثر من 545
 تصــــنيع وتعليب الخضــــروات والفواكه  :يبلغ عدد المص ا ااانع العاملة  18مص ا ا ً
عامال؛ ويبلغ حجم االسا ا ا ااتثمار في هذه الصا ا ا ااناعة أكثر من  30مليون دوالر .وتبلغ الحصا ا ا ااة السا ا ا ااوقية
ً
لمنتجات الخضا ا ا ااار والفواكه الفلسا ا ا ااطينية  %20من حجم السا ا ا ااوق؛ كما يعتبر هذا القطاع من القطاعات
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التص ا ا ا ا ا ااديرية الفاعلة؛ إذ يبلغ حجم الص ا ا ا ا ا ااادرات أكثر من  21مليون دوالر .من جانب آخر ،تحتاج هذه
الصناعة الى بيوت تعبئة ومخازن تبريد؛ ما يعني وجود فرص كبيرة لالستثمار في هذا المجال.

انعا (باإلضا ااافة
 صـــناعة الزيوت والدهون النباتية  :يبلغ عدد المصا ااانع العاملة في هذا القطاع  13مصا ا ً
عامال .ويبلغ حجم االسااتثمار في هذه الصااناعة أكثر من
الى معاصاار الزيتون) ،وتشااغل أكثر من 295
ً
 70مليون دوالر .تبلغ الحصة السوقية لمنتجات الزيوت الفلسطينية  %20من حجم السوق.

 ويعاد هذا القطاع من القطاعات المؤهلة من حيث شا ااهادات الجودة العالمية؛ إذ يوجد  3مصا ااانع حاصا االة

على شا ااهادة الجودة العالمية "األيزو "22000؛ ويوجد عش ا ارة معاصا اار زيتون حاصا االة على شا ااهادة نظام
تحليل المخاطر وضا اابط النقاط الحرجة  (HACCP).كما يعاد هذا من القطاعات التصا ااديرية؛ حيث يبلغ

حجم الص ااادرات أكثر من  31مليون دوالر .من جانب آخر تحتاج ص ااناعة زيت الزيتون الفلس ااطينية إلى
الولوج في األساواق الفاخرة والمنتجات العضاوية ،لعدم قدرتها على المنافساة من حيث الساعر في األساواق

التجارية.

انعا ،بما فيها
 صـــــناعة منتجات الحليب واأللبان  :يبلغ عدد المصا ا ا ااانع العاملة في هذا القطاع  41مصا ا ا ا ً
عامال؛ ويبلغ حجم االس ا ا ا ا ا ااتثمار
مزارع االبقار والدواجن الكبرى .ويعمل في هذا القطاع أكثر من 1754
ً

في هذه الصااناعة أكثر من  67مليون دوالر .وتبلغ الحصااة السااوقية لمنتجات األلبان الفلسااطينية %45

من حجم الساوق ،بما فيها المنتجات التقليدية .ويعاد هذا القطاع أقل القطاعات تأهيال من حيث شاهادات

الجودة العالمية ،ومن حيث القدرة على التصدير؛ حيث ال تتجاوز الصادرات  5ماليين دوالر؛ وهي عبارة

عن جبنة بيض ا ا ا اااء مغلية .من جانب آخر تحتاج هذه الص ا ا ا ااناعة الى تنويع المنتجات وادخال أص ا ا ا ااناف
جديدة؛ ما يعني وجود فرص كبيرة لالستثمار في هذا المجال.

 صـــــناعة دقيق القمح ومنتجات الحبوب  :يبلغ عدد المصا ا ا ااانع العاملة في هذا المضا ا ا اامار  9مصا ا ا ااانع؛
عامال؛ ويبلغ حجم االستثمار في هذه الصناعة أكثر من  45مليون دوالر .وتبلغ
وتشغل أكثر من 236
ً
الحصة السوقية لمنتجات المطاحن الفلسطينية  %30من حجم السوق.

انعا؛ وتشا ا ا ااغل أكثر من 329
 صـــــناعة األعالف :يبلغ عدد المصا ا ا ااانع العاملة في هذا الميدان  22مصا ا ا ا ً
عامال؛ ويبلغ حجم االس ا ا ا ااتثمار في هذه الص ا ا ا ااناعة أكثر من  35مليون دوالر؛ وتبلغ الحص ا ا ا ااة الس ا ا ا ااوقية
ً
لمنتجات األعالف  %15من حجم السوق.

عامال .ويبلغ
مخبزا؛ وتشا ا ا ا ا ااغل 5848
 صــــــــناعة منتجات المخابز  :يبلغ عدد المخابز العاملة 1498
ً
ً
حجم االساتثمار في هذه الصاناعة أكثر من  100مليون دوالر .وتبلغ الحصاة الساوقية لمنتجات المخابز
الفلسطينية  %90من حجم السوق.
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انعا؛ وتشااغل أكثر من
 صـناعة السـكاكر والحلويات  :يبلغ عدد المصااانع العاملة في هذا القطاع  27مصا ً
عامال .ويبلغ حجم االس ا ا ا ا ااتثمار في هذه الص ا ا ا ا ااناعة أكثر من  22مليون دوالر؛ وتبلغ الحص ا ا ا ا ااة
1213
ً
السا ااوقية لمنتجات السا ااكاكر والحلويات الفلسا ااطينية  %25من حجم السا ااوق ،بما فيها المنتجات التقليدية.
ويعااد هااذا القطاااع أقاال القطاااعااات تااأهيال من حيااث ش ا ا ا ا ا ا اهااادات الجودة العااالميااة ،ومن حيااث القاادرة على

التصاادير؛ حيث ال تتجاوز الصااادرات  8مليون دوالر .من جانب آخر تحتاج هذه الصااناعة إلى تحسااين
عمليات التعبئة والتغليف؛ حتى تكون قادرة على المنافسة.

 صــناعة المعكرونة والشــعيرية  :يبلغ عدد المصااانع العاملة في هذه المجال  5مصااانع ،تشااغل أكثر من

عامال .ويبلغ حجم االس ااتثمار في هذه الص ااناعة أكثر من  34مليون دوالر .وتبلغ الحص ااة الس ااوقية
89
ً
لمنتجات المكرونة والشعيرية  %30من حجم السوق.

انعا ،وتش ااغل
 صــناعة المشــروبات الغازية وغير الغازية والمركزات  :يبلغ عدد المص ااانع العاملة  20مص ا ً
عامال .ويبلغ حجم االسا ا ا ا ا ا ااتثمار في هذه الصا ا ا ا ا ا ااناعة أكثر من  34مليون دوالر .وتبلغ
أكثر من 978
ً
الحصة السوقية لمنتجات المشروبات الغازية وغير الغازية والمركزات  %20من حجم السوق.

انعا ،وتشا ا ا ااغل أكثر من 860
 صـــــناعة منتجات األغذية األخرى :يبلغ عدد المصاا ا ااانع العاملة  31مصا ا ا ا ً
عامال .ويبلغ حجم االستثمار في هذه الصناعة أكثر من  12مليون دوالر .
ً
خامساً :المعوقات التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية
يعاني قطاع الص ا ااناعات الغذائية كغيره من الص ا ااناعات في ظل االحتالل اإلسا ا ارائيلي والحص ا ااار المفرو

على

قطاع غزة العديد من المش اااكل والمعوقات ،حيث تتنوع هذه المش اااكل ما بين مش اااكل يتس اابب بها االحتالل ،وذلك

لكي يقيد حركة االقتصاااد الفلسااطساانس ويزيد من تبعيته لالقتصاااد اإلس ارائيلي ،وهناك مشاااكل داخلية ذاتية تتعلق

بالمنشأة وكيفية إدارتها ،او بالسوق وبالظروف الداخلية المحيطة بهذه المنشآت(المرنخ.)89 :2004 ،

ويرى الباحث أن قطاع ص ا ا ااناعات األغذية في قطاع غزة يعاني من العديد من المش ا ا ااكالت التي من الممكن أن

تؤثر في بناء توجهاتها االستراتيجية على نحو سليم ومالئم والتي يرجع جزء منها لعوامل وأسباب داخلية وخارجية

ولعل أبرز اإلشكاليات ما يأتي:

 .1مشاكل خارجية(مركز الدراسات واألبحاث:)19 :2014 ،
أ .تمثلت هذه المعوقات في سا ا اايطرة قوات االحتالل اإلس ا ا ارائيلي على األر

والمياه والمعابر واسا ا ااتخدام

األساليب القمعية التي من شأنها منع أي تطوير للقطاع الصناعي.

ب .فر

االحتالل اإلسرائيلي ضارئب باهظة على المنتجات الفلسطينية مثل ضريبة اإلنتاج والدخل والقيمة

المضافة إلى جانب رسوم جمركية على المواد الخام مما أدى إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج وتدني األرباح.
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ت .إغارق األسواق المحلية الفل سطينية بالمنتجات اإلسرائيلية ،ومنع تصدير المنتجات الفل سطينية في الخارج
مما أدى إلى فقدان األسواق الخارجية.

 .2مشاكل داخلية (أبو ظريفة:)5-3 :2006 ،

 .1المشاكل المتعلقة بالمستلزمات والمدخالت والتجهيزات الصناعية وتشمل:
أ .المشاكل المتعلقة بالمواد الخام:

تفتقر فلس ا ا ااطين للمواد الخام الالزمة للص ا ا ااناعة لذلك تلجأ معظم فروع الص ا ا ااناعة إلى االعتماد على اس ا ا ااتيراد
المواد الخام من االحتالل اإلسا ا ا ا ارائيلي أو من الخارج ،وتس ا ا ا ااتورد فلس ا ا ا ااطين أكثر من  %85من المواد الخام
الالزمة لها ،لذلك كثي ار ما تواجه الصااناعة مشاااكل تؤثر على النشاااط ساالبا وذلك إما لمنع إدخال المواد الخام

أو رفع تكلفتها أو تأخير إدخالها على المعابر.
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ب .المشاكل المتعلقة بالمعدات واآلالت:
يواجه القطاع الصاا ااناعي انخفا

في نساا اابة الكفاءة اإلنتاجية من جانب وارتفاع تكلفة اإلنتاج من جانب

آخر؛ ألن معظم اآلالت والمعدات المسا ا ااتخدمة في المصا ا ااانع إما قديمة أو متخلفة تكنولوجيا ،مما يترتب
على ذلك تعطلها في كثير من األحيان ،األمر الذي يزيد من تكلفة الصيانة ،إضافة إلى مواجهتها معوقات

في اساتيراد اآلالت والمعدات الجديدة؛ بساابب قيود االحتالل من رسااوم جمركية ،وفحص أمني ،ومنع دخول
آالت محددة.

 .2مشاكل تتعمق بنقص التمويل:
واجهت الصناعة بشكل أساسي مشاكل كثيرة نتيجة لغياب جهاز مصرفي قادر على تمويل المصانع القائمة

أو إقامة مص ا ااانع جديدة ،بالتالي حرم القطاع الص ا ااناعي من مص ا اادر هام ورئيس ا ااي لتنميته ،وقد اعتمدت

المنشااآت الصااناعية على تمويل مؤس اساااتها من خالل التمويل الذاتي والذي شااكل نحو  %90من التمويل،
مما ترتب عليه قلة حجم االس ا ااتثما ارت في القطاع الص ا ااناعي وص ا ااغر حجم المنش ا ااآت الص ا ااناعية التي تم

إقامتها.

 .3مشاكل تتعلق بالتسويق:
أ .تعتبر مش ا ااكالت التس ا ااويق من أبرز المش ا اااكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع الص ا ااناعي في ظل

االحتالل اإلس ا ارائيلي وعهد السا االطة الفلسا ااطينية حيث ما زال االحتالل يسا اايطر على المعابر والتي من

خاللها يتم تسويق وتصدير المنتجات الفلسطينية.

ب .ص ااغر حجم الس ااوق المحلي وعجزه عن اس ااتيعاب اإلنتاج المحلي مع تدهور الوض ااع المعيش ااي والمالي
للمسااتهلكين ،حيث أضاار ذلك بكثير من الصااناعات خاصااة نتيجة إغالق منافذ التسااويق الداخلية) بين

المدن الفمسطينية أو بين القطاع والضفة ( ومنع تصدير المنتجات إلى األسواق الخارجية.
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ت .المنافسااة غير العادلة وغير المتكافئة بين منتجات الصااناعة المحلية وبين منتجات الصااناعة اإلسارائيلية
التي يضطر المستهلك للتعامل معها؛ نظ ار لغياب البديل لها وأيضا نص اتفاق باريس االقتصادي على
التبادل التجاري بين الطرفين مما جعل السا ا ااوق الفمسا ا ااطيني ثاني سا ا ااوق لتص ا ا اريف منتجات االحتالل
اإلسرائيلي.

.

مشاكل تتعلق بالخبرة الفنية وغياب التنظيم والتخطيط الصناعي :

االفتقار للخب ارت الفنية والتقدم التقني والفني ،ويرجع ذلك إلى نقص المؤس ا اسا ااات والمعاهد الفنية المتخص ا اصا ااة،
باإلضافة إلى غياب التنسيق والتنظيم بين المؤسسات الصناعية وغياب التخطيط الصناعي الضروري النطالقة

حقيقية للصناعة.

 .5ضعف السياسات والتشريعات والقوانين الداعمة للصناعة (القدرة:)33 :2007 ،

لقد قيد اتفاق باريس االقتصادي حرية السلطة الفل سطينية في فر

سيادتها على شؤونها االقتصادية والتجارية،

بالرغم من تمكنها من وضا ااع اإلطار التش ا اريعي والمؤس ا اسا اااتي لالسا ااتثمار الصا ااناعي في فلسا ااطين والمتمثل في

مجموعة القوانين ذات الشأن االقتصادي التي من شأنها جذب وتنظيم االستثمار كقانون االستثمار وقانون المدن

والمناطق الحرة والمواص ا ا اافات والمقاييس إال أن القطاع الص ا ا ااناعي يواجه نقص في الد ارس ا ا ااات المتخصا ا ا اص ا ا ااة
واإلحصاءات الخاصة بالنشاط الصناعي وكيفية بناء القدرة التنافسية لبع

الصناعات.

خالصة المبحث الرابع
اس ا ا ا ااتعر

الباحث في هذا المبحث أهمية القطاع الص ا ا ا ااناعي الفلس ا ا ا ااطيني من خالل مس ا ا ا اااهمته العالية في عدد

المنشا ااآت والعاملين وتعويضا اااتهم بالنسا اابة لالقتصا اااد الفلسا ااطيني ،إضا ااافة إلى مسا اااهمته الكبيرة في حجم اإلنتاج

والقيمة المضا ااافة في الصا ااناعة الفلسا ااطينية .ثم تعر

الباحث إلى مكونات القطاع الصا ااناعي من خالل تعريف

القطاع الصا ا ا ا ا ا ااناعي على أنه هو القطاع الذي يعمل على إدخال تعديل على المواد قبل إعادة بيعها بهدف زيادة
قيمتها الشا ارائية أو لفر

زيادة طلب عليها قبل تص اانيعها .ثم اس ااتعر

الباحث التص اانيف الدولي لهيكل القطاع

الصااناعي لألنشااطة الصااناعية حيث أن تم تقساايم القطاع الصااناعي إلى ثالث مجموعات رئسااية :صااناعة التعدين

واستغالل المحاجر ،الصناعات التحويلية ،وامدادات الكهرباء والمياه والغاز .ثم تطرق الباحث إلى أقسام الصناعة

التحويلية وأهم الصناعات فيها ،واستعر

الباحث أهم القطاعات العاملة في الصناعة الغذائية الفلسطينية وأخي اًر

ماهية المعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي الغذائي الفلسطيني.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

مقدمة
أوالً :الدراسات التي تناولت الخصائص الريادية.
ثانياً :الدراسات التي تناولت التوجهات اإلستراتيجية.
ثالثاً :الدراسات التي تناولت عالقة الخصائص الريادية بالتوجهات اإلستراتيجية.
رابعاً :التعليق على الدراسات السابقة.
خامساً :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
سادساً :الفجوة البحثية.
خالصة الفصل الثالث.
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مقدمة
اطلع الباحث على العديد من الد ارس ااات الس ااابقة باللغتين العربية واإلنجيليزية ذات الص االة بموض ااوع البحث ،وذلك

من خالل البحث في المواقع اإللكترونية وقواعد البيانات البحثية المختلفة ،وزيارة المكتبات المحلية واإلطالع على

الكتب والدوريات ،ووجد العديد من الد ارس ااات التي تناولت موض ااوع الخص ااائص الريادية والتوجهات االس ااتراتيجية،

حيث اختلفت هذه الد ارس ا ااات في عدة جوانب منها :أبعاد الد ارس ا ااة ،مجتمع الد ارس ا ااة ،أدوات الد ارس ا ااة وغيرها .وقد

انتقى الباحث عدداً من هذه الد ارسااات والتي رأى بأنها األقرب لموضااوع الد ارسااة الحالية ،وذلك من خالل ارتباطها
مع متغيرات الدراسة ،سواء المستقل( الخصائص الريادية) أو المتغير التابع (التوجهات اإلستراتيجية) أو كالهما.

ويحتوي هذا الفصل على عدد من الدراسات السابقة مصنفة في ثالثة محاور رئيسية وهي كالتالي :المحور األول
يتناول الد ارسااات المتعلقة بالخصااائص الريادية (المتغير المسااتقل) ،أما المحور الثاني فتعر

فيه الد ارسااات التي

تناولت موض ااوع التوجهات اإلس ااتراتيجية (المتغير التابع) ،بينما يحتوي المحور الثالث على الد ارس ااات التي ربطت
(الخصائص الريادية والتوجهات اإلستراتيجية) ،أي التي ربطت المتغير التابع بالمتغير المستقل.

ويصا ا ا اانف الباحث الد ارسا ا ا ااات في كل محور من المحاور الثالثة السا ا ا ااابقة إلى ثالثة أصا ا ا ااناف وذلك تبعاً لمجتمع

الدراسة ،والتصنيفات هي كالتالي :دراسات محلية ،دراسات عربية ،دراسات أجنبية .في حين يتم ترتيب الدراسات

داخل كل تصنيف وفقاً للتدرج الزمني للدراسات من األحدث لألقدم .وفي ختام هذا الفصل يعلق الباحث على هذه
الدراسات ويوضح مدى استفادته منها ،كما يشير إلى الجديد الذي ستضيفه هذه الدراسة وما يميزها عن الدراسات

السابقة.

أوالً :الدراسات التي تناولت الخصائص الريادية
 .1الدراسات السابقة المحلية

أ .دراســـــــة (ســـــــلطان )2016 ،بعنوان ":مســـــــتوى توفر الخصـــــــائص الريادية وعالقته ببعض المتغيرات
الشخصية :دراسة تطبيقية على طلبة البكالوريوس تخصص-إدارة أعمال -في جامعات جنوب الضفة

الغربية".

هدفت الد ارس ا ا ااة إلى التعرف على مس ا ا ااتوى توفر خص ا ا ااائص الريادة(التحكم الذاتي ،الحاجة لإلنجاز ،تحمل

المخاطر ،الثقة بالنفس ،التواص ا ا ا اال مع اآلخرين ،االس ا ا ا ااتقاللية ،التخطيط ،مس ا ا ا ااتوى عال من الطاقة والمثابرة

وااللتزام) لدى طلبة البكالوريوس"،تخصااص إدارة األعمال" في جامعات جنوب الضاافة الغربية ،والبحث في

إمكانية وجود عالقة بين مسااتوى توفر هذه الخصااائص ومجموعة من المتغيرات الشااخصااية للمبحوثين ،كما

تسعى هذه الدراسة إلى معرفة االحتياجات الالزمة لدى الطلبة للتوجه للعمل الريادي  .وتكون مجتمع الدراسة

من ( )650طالبا وطالبة وجميعهم من طلبة السا ا ا اانة الرابعة" ،تخصا ا ا ااص إدارة أعمال" موزعين على جامعات
الض ا ا ا ا ا اافة الغربية ،واس ا ا ا ا ا ااتخدمت الباحثة طريقة المعاينة الطبقية لتحديد حجم العينة التي بلغت ( )341طالبا
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وطالبة ولغايات تحقيق هذه األهداف تبنت الد ارس ااة المنهج الوص اافي التحليلي ،واس ااتعانت باالس ااتبانة كأداة

لجمع البيانات األولية تم توزيعها على عينة الد ارسااة واسااتردادها بالكامل .وتوصاالت الد ارسااة إلى أن مسااتوى
توفر خص ااائص الش ااخص الريادي عند أفراد العينة كان مرتفعاً وأن متطلبات العمل الريادي للطلبة  -من

األكثر إلى األقل إلحاحاً  -جاءت على النحو التالي  :رأس المال ،الفكرة الريادية ،الدورات التدريبية ،بيئة
قانونية داعمة ،معرفة بالتكنولوجيا ،البنية التحتية ،وأخي ار ثقافة اجتماعية داعمة ،كما أثبتت الد ارسا ا ااة عدم
وجود فروق في درجة توفر خصا ا ا ااائص الريادة لدى الطلبة المبحوثين تعزى إلى متغير الجنس ،والمعدل

الجامعي ،وشاا ااهادة الثانوية العامة ،وااللتحاق ببرامج الريادة الش ا اابابية ،بينما هناك فروق تعزى إلى متغير

الجامعة.

ب .دراسة (فارس )2016 ،بعنوان ":العالقة بين الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في البنوك التجارية
والتخطيط االستراتيجي في قطاع غزة".

هدفت الد ارسا ا ا ا ا ا ااة إلى التعرف على العالقة بين الخصا ا ا ا ا ا ااائص الريادية لدى اإلدارة العليا في البنوك التجارية
والتخطيط االستراتيجي في قطاع غزة وذلك على المدراء في البنوك التجارية .واعتمدت الباحثة إلجراء الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي ،وصممت استبانة كأداة رئسية لجمع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة ،واشتملت عينة
الد ارس ا ا ا ا ا ااة على ( )164من المدراء العاملين في البنوك التجارية ،وقد وزعت االس ا ا ا ا ا ااتبانة على جميع المجتمع
األص االي لتكون عينة حص اار ش ااامل ،وكانت نس اابة االس ااترداد  %96.4وكان من أبرز النتائج :توفر التخطيط
االسا ا ا ااتراتيجي من وجهة نظر المديرين العاملين في البنوك التجارية بمحافظات غزة بوزن نسا ا ا اابي ،%82.93

وأن مسااتوى الخصااائص الريادية( الثقة بالنفس ،المبادرة ،اإلبداع ،حب اإلنجاز ،االسااتقالل وتحمل المسااؤولية،

المخاطرة) متوفر بنس ا اابة  ،%77.15عدم وجود فروق ذات داللة إحص ا ااائية عند مس ا ااتوى ( )α ≤ 0.05حول

الخصا ا ا ااائص الريادية للمديرين العاملين في البنوك التجارية في قطاع غزة تعزى إلى المتغيرات التالية(الجنس،
العمر ،المؤهل العلمي ،المسا ا ا ا اامى الوظيفي ،التخصا ا ا ا ااص) ،وجود فروق ذات داللة إحصا ا ا ا ااائية عند مس ا ا ا ا اتوى

الداللة( )α ≤ 0.05حول الخص ا ا ا ا ا ا ااائص الريادية للمديرين العاملين في البنوك التجارية في قطاع غزة تعزى
لمتغير سانوات الخدمة ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصاائية عند مساتوى الداللة( )α ≤ 0.05حول التخطيط

االسااتراتيجي للمديرين العاملين في البنوك التجارية في قطاع غزة تعزى إلى المتغيرات التالية (الجنس ،العمر،
المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،التخصص ،سنوات الخدمة).

ت .دراســـة (البلعاوي )2015 ،بعنوان" :أثر الخصـــائص الريادية لدى اإلدارة العليا على النمو في شـــركات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بقطاع غزة".

هدفت الد ارسا ااة إلى التعرف على أثر الخصا ااائص الريادية لدى اإلدارة العليا على النمو في شا ااركات تكنولوجيا

المعلومات واالتصاااالت بقطاع غزة .وقد اسااتخدم الباحث المنهج الوصاافي التحليلي ،وصاامم اسااتبانة خصاايصااً
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لجمع البيانات الخاصة لتحقيق أهداف الدراسة ،حيث وزعت على مجتمع الدراسة المتمثل في مدراء تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت أعضاء "بيتا" في قطاع غزة واتبع أسلوب الحصر الشامل حيث بلغت مفردات مجتمع

الد ارسا ا ااة ( )78مفردة وتم اسا ا ااترجاع ( )76اسا ا ااتبانة بنسا ا اابة  .%97وكان من أهم النتائج التي توصا ا االت إليها

الد ارس ا ا ا ااة :توجد عالقة إيجابية بين الخص ا ا ا ااائص الريادية(الحاجة إلى اإلنجاز ،الحاجة لالس ا ا ا ااتقاللية ،اإليمان

الذاتي ،المخاطرة ،اإلبداع) والنمو في ش ااركات تكنولوجيا المعلومات واالتص اااالت بقطاع غزة حيث بلغ معامل

االرتباط بينهما  .0.563وأن واقع الخص ا ا ا ااائص الريادية لدى اإلدارة العليا في ش ا ا ا ااركات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاااالت بقطاع غزة هي  ،%82.6وبلغ النمو في هذه الشااركات  %79من وجهة نظر اإلدارة العليا .وأن

خاصا ااية اإلبداع هي الخاصا ااية األكثر تأثي اًر على النمو وخاصا ااية االسا ااتقاللية ال تؤثر على النمو في شا ااركات
تكنولوجيا المعلومات واالتصا اااالت بقطاع غزة .باالضا ااافة إلى وجود فروق في متوسا ااط اسا ااتجابة المدراء حول
الخص ا ا ا ا ا ااائص الريادية في ش ا ا ا ا ا ااركات تكنولوجيا المعلومات تعزى إلى الحالة اإلجتماعية وعدم وجود فروق في

متوسا ا ا ا ا ااط اسا ا ا ا ا ااتجابة المدراء حول الخصا ا ا ا ا ااائص الريادية تعزى إلى المتغيرات التالية (الجنس ،العمر ،المؤهل
العلمي ،الخبرة الوظيفية ،المسمى الوظيفي).
ث .دراســـــــة (ده يز وم داد )2013 ،بعنوان ":الخصـــــــائص الريادية لطلبة البكالوريوس في االقتصـــــــاديات
المتدهورة-دراسة حالة قطاع غزة"

“Entrepreneurial Characteristics of Undergraduate Students in Deteriorated
Economies (the case of Gaza Strip)”.
هدفت هذه الد ارسا ااة إلى الكشا ااف عن الميول الريادية لدى طلبة مرحلة البكالوريوس في قطاع غزة ،باإلضا ااافة
إلى تحديد الخصااائص الريادية للطلبة المذكورين باسااتخدام التحليل العاملي االسااتكشااافي ،ود ارسااة العالقة بين
هذه الخص ا ا ا ااائص وميول الطلبة نحو س ا ا ا االوك طريق الريادية .اس ا ا ا ااتخدم الباحثان المنهج الوص ا ا ا اافي التحليلي،

وصممت استبانة خصيصاً لجمع البيانات الخاصة لتحقيق أهداف الدراسة ،حيث وزعت على مجتمع الدراسة

المتمثل في الطلبة من الجامعة اإلس ا ا ا ااالمية بغزة الذين يدرس ا ا ا ااون في المس ا ا ا ااتوى الد ارس ا ا ا ااي األخير من مرحلة
البكالوريوس في كليات الهندسااة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات بشااتى التخصاصااات الد ارسااية في تلك الكليات.

اعتمدت الدراسة العينة العشوائية الطبقية كأسلوب معاينة حيث تتكون عينة الدراسة من  451استبانة صالحة

للتحليل بمعدل اس ا ا ااتجابة  .%82وكان من أهم النتائج التي توص ا ا االت إليها الد ارس ا ا ااة :أن  %24.1من الطلبة

لديهم ميول ريادية ويرغبون بإنشا ا اااء عمل خاص بهم بعد التخرج .ووجود لدى الطلبة سا ا اات خصا ا ااائص ريادية
وهم(االسا ا ا ا ا ا ااتقاللية ،الحاجة إلى اإلنجاز ،التحكم الذاتي ،المخاطرة ،تحمل الغمو

 ،والثقة بالنفس) ،وأن من

بين هذه الخص ااائص الس اات يوجد خاص اايتان اثنتان لهما تأثير واض ااح على توجهات الطلبة نحو الريادية وهما

االستقاللية والشعور بالقدرة على التحكم في األمور وتوجيهها.
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 .2الدراسات السابقة العربية

أ .دراســــــــة (شــــــــمس الدين و خرون )2016 ،بعنوان ":تأثير الخصــــــــائص الريادية في متطلبات الريادة

االســـتراتيجية-دراســـة اســـتطالعية يراء عينة من القيادات اإلدارية في عينة من كليات جامعة صـــالح

الدين/أربيل".

هدفت الد ارسااة إلى التعرف على أثر الخصااائص الريادية التي تتمثل في (الخصااائص الشااخصااية ،الخصااائص
الس االوكية ،والخص ااائص اإلدارية) في متطلبات الريادة اإلس ااتراتيجية في عينة من كليات جامعة ص ااالح الدين
بأربيل العراق .وتكون مجتمع الد ارسا ا ا ا ا ااة من جامعة صا ا ا ا ا ااالح الدين بأربيل ،وبع

كلياتها (تربية األسا ا ا ا ا اااس،

الزراعة ،اإلدارة واالقتصا اااد) عينة لها ،وعينة من القيادات اإلدارية األفراد المبحوثين لها .اعتمد الباحثون على

المنهج الوصاافي التحليلي في اختبار فرضاايات الد ارسااة ،وصااممت اسااتبانة خصاايصااا كأداة لجمع البيانات وتم

توزيع ( )70اسا ا ا ااتبانة على القيادات اإلدارية في الكليات المبحوثة بمعدل اسا ا ا ااترداد ( ،)94.28%وتوصا ا ا االت
الد ارس ا ا ااة إلى مجموعة من النتائج أبرزها ما يلي :وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين الخص ا ا ااائص الريادية

ومتطلبات الريادة اإلستراتيجية ،ووجود تأثير معنوي للخصائص الريادية على متطلبات الريادة االستراتيجية.

ب .دراسة (علي )2016 ،بعنوان ":تأثير الخصائص الريادية في جودة الخدمة الفندقية-بحث ميداني في
فناد محافظة بابل".

هدفت الد ارسا ااة إلى معرفة مدى توافر الخصا ااائص الريادية (الخصا ااائص الشا ااخصا ااية ،الخصا ااائص السا االوكية،
الخصا ا ا ا ا ا ااائص اإلدارية) لدى مدراء الفنادق في محافظة بابل وأثرها في جودة الخدمة الفندقية .وتكون مجتمع
الد ارسا ااة من الفنادق في محافظة بابل بالعراق وشا ااملت عينة الد ارسا ااة مدراء الفنادق ونزالء الفنادق وبلغ حجم

العينة ( )30لكل منهما ،وقد أعدت اس ااتبانتين أحدهما للمدراء تض اامنت الخص ااائص الريادية واألخرى للزبائن
تض اامنت جودة الخدمة الفندقية وكانت نس اابة االس ااترداد  .%100واس ااتخدم الباحث المنهج الوص اافي التحليلي،

وتوصاالت الد ارسااة للعديد من النتائج أبرزها :كان مسااتوى الخصااائص الريادية لدى مدراء الفنادق في محافظة
بابل مرتفعا ما نسا ا ا ا اابته ( ، )77.1%ووجود عالقة موجبة بين الخصا ا ا ا ااائص الريادية لدى مدراء الفنادق وبين
جودة الخدمة الفندقية وجاءت الخصا ا ااائص اإلدارية في المرتبة األولى في شا ا اادة العالقة ،ووجود أثر ذى داللة

إحصائية للخصائص الريادية لدى مدراء الفنادق في أبعاد جودة الخدمة الفندقية يفسر ما نسبته ()73.6%

ت .دراســة (المومني )2014 ،بعنوان ":أثر الخصــائص الريادية للعاملين في تحقيق التوجهات المســتقبلية
للجامعات الخاصة األردنية بمدينة عمان-دراسة تطبيقية".

هدفت هذه الد ارسا ا ا ا ااة إلى الكشا ا ا ا ااف عن أثر الخصا ا ا ا ااائص الريادية للعاملين في تحقيق التوجهات المسا ا ا ا ااتقبلية

للجامعات الخاص ا ا ا ا ااة األردنية بمدينة عمان .وقد تكون مجتمع الد ارس ا ا ا ا ااة من الجامعات الخاص ا ا ا ا ااة في األردن
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وعددها ( )17جامعة .أما عينة الد ارساا ا ااة فقد شا ا ا ااملت الجامعات الخاص ا ا ااة في مدينة عمان والبالغ عددها()7
جامعات .أما وحدة المعاينة والتحليل فقد تكونت من القيادات الجامعية العليا في تلك الجامعات ممثلة في

عمداء الكليات في هذه الجامعات ،والبالغ عددهم ( )62عميد .ولتحقيق أهداف الد ارسا ا ا ا ا ا ااة اسا ا ا ا ا ا ااتخدم الباحث

المنهج الوصااافي التحليلي ،وصا ااممت اساااتبانة كأداة لجمع البيانات تم توزيعها على المبحوثين بنسااابة اس ا اترداد

( .)%91.9وتوصا ا ا االت الد ارسا ا ا ااة إلى عدد من النتائج أبرزها :أن مسا ا ا ااتوى الخصا ا ا ااائص الريادية لدى عمداء
الكليات في الجامعات الخاص ا ا ااة األردنية في عمان كان مرتفعاً ،ووجود أثر ذو داللة إحص ا ا ااائية للخص ا ا ااائص
الريادية (الثقة بالنفس ،المبادرة ،حب اإلنجاز ،االستقاللية وتحمل المسؤولية ،اإلبداع ،والمخاطرة) للعاملين في

الجامعات الخاص ااة األردنية بمدينة عمان في تحقيق التوجهات المس ااتقبلية من وجهة نظر عمداء الكليات عند

مسا ااتوى داللة ( )α ≤ 0.05ووجود عالقة ذات داللة إحصا ااائية بين المتغيرات المسا ااتقلة لخصا ااائص الريادية

بأبعادها على تحقيق التوجهات المسا ااتقبلية للجامعات الخاصا ااة األردنية بمدينة عمان عند مسا ااتوى داللة ≤ α

).)0.05

ث .دراســــــة (حســــــين )2013 ،بعنوان ":دور الخصــــــائص الريادية في تعزيز االلتزام التنظيمي -دراســــــة
استطالعية يراء عينة من متخذي القرار في الشركة العامة للصناعات الكهربائية-ديالى".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر الخصائص الريادية في االلتزام التنظيمي لدى عينة من متخذي القرار في

الشااركة العامة للصااناعات الكهربائية-محافظة ديالي .اسااتخدم الباحث المنهج الوصاافي التحليلي للوصااول إلى

النتائج ،ولتحقيق أهداف الد ارسا ا ا ا ا ا ااة تم اعتماد مقياس الخصا ا ا ا ا ا ااائص الريادية ،باإلضا ا ا ا ا ا ااافة إلى مقياس االلتزام

التنظيمي .طبقت الد ارس ااة على عينة من متخذي القرار والبالغ عددهم ( ،)62وزعت اس ااتبانات الد ارس ااة عليهم

واسترد منها ( )53استبانة بنسبة استرداد  .%85وتوصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها :أن مستوى الخصائص
الرياااديااة ( المخاااطرة ،الثقااة بااالنفس ،رغبااة النجاااح ،التفاااؤل ،الحاااجااة إلى اإلنجاااز) لاادى العينااة المختااارة في

الميدان المبحوث متوسط ،وأن مستوى االلتزام التنظيمي لدى القادة اإلداريين في الميدان المبحوث متوسط ،و

ضعف أثر الخصائص الريادية على االلتزام التنظيمي لدى عينة الدراسة.

ج .دراسة (صالح )2011 ،بعنوان ":مدى توافر السمات الريادية لدى القيادات اإلدارية في معمل اسمنت
بادوش-دراسة استطالعية تحليلية".

هدفت الد ارسااة إلى االتعرف على مدى توافر الساامات الريادية لدى القيادات اإلدارية في معمل إساامنت بادوش

في العراق .وتكون مجتمع الد ارس ا ا ااة من معمل إس ا ا اامنت بادوش واس ا ا ااتخدم الباحث المنهج الوص ا ا اافي التحليلي

للوقوف على نتائج الدراسة ،وصممت إستبانة خصيصا لجمع البيانات تم توزيعها على المبحوثين(جميع أفراد

المجتمع) والبالغ عددهم ( )20إداريا (رئيس قسا اام ،رئيس شا ااعبة ،معاون رئيس قسا اام ،معاون مسا ااؤول شا ااعبة)
بنسبة استرداد ( ،)100%حيث استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل  .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من
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النتائج أهمها :توافر الخصا ا ا ا ااائص الريادية لدى القيادات اإلدارية في معمل إسا ا ا ا اامنت بادوش بنسا ا ا ا اابة كبيرة ما
نسبته(.)83%

ح .دراسة ( ناصر والعمري )2011 ،بعنوان ":قياس خصائص الريادة لدى طلبة الدراسات العليا في إدارة
األعمال وأثرها في األعمال الريادية -دراسة مقارنة".

هدفت الد ارسااة إلى قياس الخصااائص الريادية لدى طلبة الد ارسااات العليا في إدارة األعمال وأثرها في األعمال
الريادية من خالل د ارس ا ا ا ااة تحليلية مقارنة بين جامعتي عمان العربية ودمش ا ا ا ااق .وقد اس ا ا ا ااتخدم الباحث المنهج

الوص ا اافي التحليلي للوص ا ااول للنتائج ،وقد تم فحص تأثير عدد من المتغيرات على األعمال الريادية لدى طلبة

الد ارسا ا ااات العليا في إدارة األعمال في جامعتي عمان العربية ودمشا ا ااق ،وشا ا ااملت التحكم الذاتي ،والحاجة إلى
الطاقة ،والحاجة إلى اإلنجاز ،وتحمل الغمو

والمخاطرة ،والوعي بمرور الوقت ،والثقة بالنفس .وعلى ضااوء

هذه المتغيرات صا ا ا ااممت اسا ا ا ااتبانة كأداة رئيسا ا ا ااية لجمع البيانات ،ووزعت على عينة طبقية مكونة من ()115

طالباً وطالبة من برنامجي الماجستير والدكتوراة للعام الدراسي( )2009-2010بنسبة استرداد ( .)100%وقد
توصالت الد ارساة إلى نتائج أهمها :أن مساتوى خصاائص الريادة (التحكم الذاتي ،والحاجة إلى الطاقة ،والحاجة
إلى اإلنج اااز ،وتحم اال الغمو

والمخ اااطرة ،والوعي بمرور الوق اات ،والثق ااة ب ااالنفس ) ل اادى المبحوثين ك ااان

متوس ااطاً ،ويوجد أثر ذو داللة إحص ااائية لخص ااائص الريادة لدى طلبة الد ارس ااات العليا في إدارة األعمال في

جامعتي عمان العربية ودمشا ا ا ااق وبين األعمال الريادية يفسا ا ا اار ما نسا ا ا اابته ( )22.1%وأثر يفسا ا ا اار ما نسا ا ا اابته

( )%21.9في سا ا ا االوك األعمال الريادية ،وأثر يفسا ا ا اار ما نسا ا ا اابته ( )7.8%في الطموح في األعمال الريادية.
ووجود تباين دال إحصااائياً بين طلبة الد ارسااات العليا في إدارة األعمال في جامعتي عمان العربية ودمشااق في
األعمال الريادية وسلوك األعمال الريادية ،وعدم وجود تباين في الطموح في األعمال الريادية.

خ .دراســة (النوفل و خرون )2011 ،بعنوان ":مدى توافر الخصــائص الريادية لدى القادة اإلداريين دراســة
استطالعية يراء عينة من رؤوساء األقسام العلمية في جامعة الموصل".

هدفت الد ارسا ااة إلى الكشا ااف عن الخصا ااائص الريادية لدى القادة اإلداريين من خالل اسا ااتطالع آراء عينة من

رؤوساء األقسام العلمية في جامعة الموصل .استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتائج
وتمثلت عينة الد ارسااة بعدد من كليات جامعة الموصاال(كلية اإلدارة واالقتصاااد ،كلية التربية ،كلية العلوم ،كلية

اآلداب ،كلية الزراعة ،كلية التربية الرياضية ،كلية علوم الحاسبات) ،وقد تم اختيار عينة عشوائية من رؤوساء

األقسا ااام العلمية فيها بلغ عددهم ( )40فرداً من بين ( )56رئيس قسا اام ،وقد عدت االسا ااتبانة كأداة رئيسا ااية في
جمع البيانات .ومن أهم النتائج التي توص ا ا ا االت إليها الد ارس ا ا ا ااة :توافر مجموعة من الخص ا ا ا ااائص الريادية لدى
المبحوثين المتمثلة في(تحمل المخاطر ،الرغبة في االس ا ااتقاللية ،الثقة بالنفس ،التفاؤل ،غياب الرض ا ااا عن كل

ما هو س ا ا ااائد لدى االخرين ،واالس ا ا ااتعداد الطوعي للعمل ولس ا ا اااعات طويلة) بدرجة مرتفعة .كما ويوجد تفاوت
67

نسا اابي في توافر تلك الخصا ااائص لوجود الفوارق بين المبحوثين في شا ااتى النواحي(الذهنية والعضا االية...،إلخ)،
كما وسا ا ااجلت خاصا ا اايتا (تحمل المخاطر ،واالسا ا ااتعداد الطوعي للعمل ولسا ا اااعات طويلة) االسا ا اابقية في توافر
الخصائص الريادية لدى المبحوثين بنسبة  92.5%لكل خاصية.

د .دراســـة (إســـماعيل )2010 ،بعنوان ":خصـــائص الريادي في المنظمات الصـــناعية وأثرها على اإلبداع
التقني دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة األثاث المنزلي/نينوي".

هدفت الد ارسااة إلى تسااليط الضااوء على أثر خصااائص الريادي في الشااركة العامة لصااناعة األثاث المنزلي في

نينوى بالعراق على اإلبداع التقني .وقد اس ا ا ااتخدم الباحث المنهج الوص ا ا اافي التحليلي للوص ا ا ااول للنتائج ،وقد تم
فحص تأثير عدد من المتغيرات على اإلبداع التقني في الشا ا ا ا ااركة العامة لصا ا ا ا ااناعة األثاث المنزلي في نينوى،

وشملت الخصائص الشخصية والسلوكية واإلدارية .وعلى ضوء هذه المتغيرات تم تصميم استبانة كأداة رئيسية

للد ارسا ا ا ا ااة وزعت على ( )160عامالً في الشا ا ا ا ااركة العامة لصا ا ا ا ااناعة األثاث المنزلي في نينوى .وكان من أهم
النتائج التي توصاالت إليها الد ارسااة :توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة بين خصااائص الريادي واإلبداع التقني،
إذ ارتبطت خصااائص الريادي المعتمدة في البحث(الخصااائص الشااخصااية والخصااائص الساالوكية والخصااائص
اإلداريااة) مع اإلبااداع التقني بعالقااة معنويااة موجبااة وياادل ذلااك على الترابط المنطقي بين هااذه المتغيرات .كمااا

وكشا ا اافت نتائج تحليل اإلنحدار وجود تأثير معنوي في خصا ا ااائص الريادي مجتمع ًة في اإلبداع التقني ،فض ا ا االً
عن وجود تأثير معنوي للخصائص الشخصية والخصائص اإلدارية بصورة منفردة من جهة ،وعدم وجود تأثير

معنوي للخصائص السلوكية بصورة منفردة في اإلبداع التقني من جهة ثانية.

ذ .دراسة (الشيخ و خرون )2009 ،بعنوان ":صاحبات األعمال الرياديات :سمات وخصائص".

هدفت الد ارسااة إلى الكشااف عن الخصااائص والساالوكيات الريادية التي يمتلكها الرياديات األردنيات ،باإلضااافة
إلى بيان أثر الخلفية الشا ا ا ااخصا ا ا ااية واالجتماعية والوظيفية للرياديات األردنيات في الخصا ا ا ااائص والسا ا ا االوكيات

الريادية التي يمتلكنها .وتكون مجتمع الد ارس ا ا ا ااة من جميع النس ا ا ا اااء الرياديات ص ا ا ا اااحبات األعمال في األردن،
وتكونت عينة الد ارسااة من ( )71ريادية أردنية يمتلكن مشاااريع ناجحة في مجاالت األعمال كلها ومن مختلف

مناطق المملكة والالتي تم اختيارهن ض ا ا ا ا ا اامن مجموعة من المعايير .واس ا ا ا ا ا ااتخدم الباحثون المنهج الوص ا ا ا ا ا اافي

التحليلي ألختبار فرضا ا ا اايات الد ارسا ا ا ااة ،وصا ا ا ااممت اسا ا ا ااتبانة كأداة لجمع البيانات حيث تم توزيعها على عينة

الد ارسااة بنساابة اسااترداد ( .)77.1%وتوصاالت الد ارسااة إلى أن الرياديات األردنيات يعكساان الكثير من صاافات
الرياديين على نحو عام بخصا ا ا ااائصا ا ا ااهم السا ا ا االوكية؛ فهن يتمتعن بدرجة عالية من الثقة بالنفس وحب اإلنجاز
واالبتكار واإلبداع والمبادرة والقدرة على بناء شا ا ا ا ا ا اابكة عالقات مع جهات مختلفة ،إض ا ا ا ا ا ا ااافة إلى رغبتهن في

االسااتقاللية والقدرة على تحمل المسااؤولية .وبينت الد ارسااة أن الرياديات األردنيات يسااعين بدرجة متوسااطة إلى

وضع الخطط واغتنام الفرص ،إال أنهن يمتلكن درجة منخفضة من روح المخاطرة وخلصت الدراسة إلى وجود
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تأثير ذو داللة إحص ا ا ا ااائية عند مس ا ا ا ااتوى داللة ( )α ≤ 0.05بين المس ا ا ا ااتوى التعليمي وخاص ا ا ا ااية المبادرة لدى

الرياديات من حملة الش ا ااهادات العليا .كما توجد فروق ذات داللة إحص ا ااائية عند مس ا ااتوى داللة ()α ≤ 0.05
بين سانوات الخبرة وخاصايتي التخطيط وبناء شابكة العالقات للرياديات األردنيات .وأخي ار هناك تأثير ذو داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05يعزى لعمل الوالد لنى خمصلغ القدرة لنى بنمء شبكغ العالقمت.
 .3الدراسات السابقة األجنبية

أ .دراسة ( )Al-Damen, 2015بعنوان":أثر خصائص الرياديين على نجاح شركات األعمال-دراسة

تطبيقية على شركات توريد األجهزة الطبية في األردن".
“The Impact of Entrepreneurs' Characteristics on Small Business Success
at Medical Instruments Supplies Organizations in Jordan”.

هدفت الد ارس ا ا ا ا ا ااة إلى الكش ا ا ا ا ا ااف عن أثر الخص ا ا ا ا ا ااائص الريادية والمتمثلة في األبعاد التالية( :الحاجة إلى
اإلنجاز ،الثقة بالنفس ،المبادرة ،االسا ا ا ا ا ا ااتقاللية وتحمل المسا ا ا ا ا ا ااؤولية ،تحمل المخاطرة ،الخبرة) لدى مالكي

ومديري الش ااركات الص ااغيرة لتوريد األجهزة الطبية في العاص اامة األردنية عمان على النجاح االقتص ااادي.

اسا ا ااتخدم الباحث المنهج الوصا ا اافي التحليلي للوصا ا ااول إلى النتائج ،وتكون مجتمع الد ارسا ا ااة من الشا ا ااركات
الصااغيرة لتوريد االجهزة الطبية في عمان -المسااجلة في و ازرة الصااناعة وعدد العاملين فيها أقل من ()22

عامل -البالغ عددها ( )66شااركة وتم اسااتخدام أسااوب الحصاار الشااامل السااتطالع آراء مجتمع الد ارسااة،
وصا ا ا ااممت اسا ا ا ااتبانة كأداة لجمع البيانات تم توزيعها على جميع أفراد المجتمع البالغ عددهم ( )150مدير

ومالك ،وكانت نساابة االسااترداد  ،%77وتوصاالت الد ارسااة إلى نتائج اهمها :وجود أثر موجب للخصااائص

الريادية ألفراد مجتمع الد ارسا ا ا ااة على النجاح االقتصا ا ا ااادي للشا ا ا ااركات الصا ا ا ااغيرة لتوريد األجهزة الطبية في
عمان.

ب .دراسة ( )Dudnik, 2013بعنوان ":الريادة ف شركة  Topicusالهولندية".
"Entrepreneurship at Topicus".
هدفت الد ارسا ا ااة إلى تسا ا االيط الضا ا ااوء على العالقة بين الخصا ا ااائص الريادية والنجاح اإلقتصا ا ااادي بشا ا ااركة

 Topicusفي هولندا.اس ا ا ااتخدم الباحث المنهج الوص ا ا اافي التحليلي للوص ا ا ااول للنتائج ،وقد تم فحص مدى
تأثير الخص ا ا ا ا ا ا ااائص الريادية (الحاجة لإلنجاز واالسا ا ا ا ا ا ااتقاللية والحاجة إلى الطاقة والقدرة على التحمل

والمخاطرة والوعي بالسوق واإلبداع والمرونة) لدى العاملين على النجاح االقتصادي بشركة  Topicusفي
هولندا .وعلى ض ا ااوء هذه المتغيرات طبق الباحث أداة قياس دولية للخص ا ااائص الريادية ( )E-scanعلى

جميع العاملين في الشا ا ا ا ا ا ااركة والبالغ عددهم ( )335عامل .و كان من أهم النتائج التي توصا ا ا ا ا ا االت إليها
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الد ارسااة :وجود تأثير إيجابي لتوافر الخصااائص الريادية لدى العاملين على النجاح االقتصااادي في شااركة
 Topicusبهولندا.
ت .دراسة ( )Al-Habib, 2012بعنوان":تحديد مضامين الشخصية الريادية بين طالب الجامعات

السعودية".
"Identifying the Traits of Entrepreneurs in A University Setting: An
Empirical Examination of Saudi Arabian University Students”.
هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين أربعة خصائص شخصية للطلبة الرياديين في الجامعات السعودية.

اس ا ااتخدم الباحث المنهج الوص ا اافي التحليلي للوص ا ااول للنتائج ،وقد تم اختبار العالقة بين أربع خص ا ااائص
شا ا ا ااخصا ا ا ااية للطلبة الرياديين في الجامعات السا ا ا ااعودية ،وتضا ا ا اامنت الخصا ا ا ااائص كالً من اإلبداع ،وتحمل

المخاطر ،والرقابة ،ومسا ا ااتوى الطاقة .وعلى ضا ا ااوء هذه المتغيرات تم تصا ا ااميم اسا ا ااتبانة كأداة للد ارسا ا ااة تم
توزيعها على ( )600طالب في ثالث جامعات في السعودية من تخصصات مختلفة وهي إدارة األعمال،

واالقتص ا اااد ،والهندس ا ااة .وكان من أهم النتائج التي توص ا االت إليها الد ارس ا ااة :أن الطلبة الرياديين يفض ا االون

اإلبداع وتحمل المخاطر والتحلي بطاقة عالية والرقابة أكثر من الطلبة غير الرياديين.

ث .دراســـــــــة ( )Alvarez-Herranz, et..al,2011بعنوان":أثر الخصـــــــــائص الريادية على قيمة

الشركات-دراسة قومية على  22دولة".
"How Entrepreneurial Characteristics Influence Company Creation: A
Cross-National Study of 22 Countries Tested with Panel Data
Methodology".
هدفت الد ارس ا ا ا ا ااة إلى تحليل أثر العوامل الديموغرافية اإلجتماعية على الس ا ا ا ا االوكيات الريادية لمجموعة من

األفراد في ( )22مدينة .تكونت عينة الد ارس ااة من األفراد ذوي النش اااطات الريادية في ( )22مدينة قس اامت
حسب مستوى الدخل عالي من جهة ومتوسط ومنخف

من جهة أخرى .وكانت المدن ذوي الدخل العالي

متضا ا ا ا ا ا اامنة كل من الوالليات المتحدة ،وكندا ،والمملكة المتحدة ،والدنمارك ،وفلندا ،وفرنس ا ا ا ا ا ا ااا ،وألمان يا،

وبلغاريا ،وايرلندا ،وايطاليا ،واليابان ،وأسا ا ااكتلندا ،والنرويج ،وسا ا اانغافورة ،وسا ا االوفينيا .أما المدن ذات الدخل
المتوسااط والمنخف

فقد تضاامنت األرجنتين ،والب ارزيل ،والصااين ،وكرواتيا ،وجنوب أفريقيا .وكان من أهم

النتائج التي توصاالت إليها الد ارسااة :وجود أثر للخصااائص الريادية على الساالوكيات الريادية بشااكل إيجابي
ودال في الحاالت التالية :الخبرة السابقة ،والعمر ،والتعليم.

ج .دراســـــــة ( )Karimi, et..al,2011بعنوان":أثر الخصـــــــائص الريادية على نية الطلبة في تنظيم

مشاريعهم بالجامعات اإليرانية باستخدام نموذج المعادلة المهيكلة".
"Application of Structural Equation Modeling to Assess the Impact of
Entrepreneurial Characteristics on Students".
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هدفت الد ارسااة إلى التعرف على أثر الخصااائص الريادية على نية الطلبة في تنظيم مشاااريعهم بالجامعات
اإليرانية وذلك باس ا ااتخدام نموذج المعادلة الهيكلية .حيث تكونت عينة الد ارس ا ااة من ( )246طالباً من عدة
إختصاصات اإلدارة والزراعة والهندسة في ( )7جامعات ولكال المستويين الدراسات األولية والعليا .وكانت

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :تتأثر النية الريادية بشكل إيجابي بالكفاءة الذاتية للرياديين والحاجة
إلى اإلنجاز ،وال تؤثر االسا ا ا ا ا ااتقاللية وتحمل المخاطرة بشا ا ا ا ا ااكل مباشا ا ا ا ا اار على النية الريادية للطلبة لتنظيم
مشاريعهم ،ويتوسط اإلبداع األثر ما بين الكفاءة الذاتية للرياديين والنية الريادية.

ح .دراســة ( )Oyeniyi & Adeniji, 2010بعنوان":الســمات الشــخصــية للرياديين وأداء الشــركات-

دراسة تطبيقية على شركات التصدير الصغيرة والمتوسطة الحجم غير النفطية في نيجيريا".
"Entrepreneur Psychological Traits and Performance: Implications for Nigerian
non-oil SMEs Eporting Copmanies".
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر السمات الشخصية للرياديين والمتمثلة في (الحاجة إلى اإلنجاز ،التحكم الذاتي،
والثقة بالنفس) على أداء شركات التصدير غير النفطية الصغيرة والمتوسطة الحجم في نيجيريا .استخدم الباحثان

المنهج الوصفي التحليلي ،وصممت استبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )311شركة تصدير
غير نفطية والمسجلة ضمن قوائم شركات التصدير في نيجيريا ،وتكونت عينة الدراسة من ( )221شركة تصدير
غير نفطية مسجلة داخل مدينة الجوس .وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها ما يلي :وجود عالقة

ارتباط موجبة بين الخصائص الشخصية للرياديين وأداء الشركات المبحوثة.

خ .دراســــة ( )Jaafar, et..al, 2010بعنوان":الخصــــائص الريادية لمديري ومالكي الفناد الصــــغيرة

والمتوسطة الحجم في ماليزيا".
"Entrepreneurial Characteristics of Small and Medium Hotel OwnerManagers".
هدفت الد ارس ااة إلى تس االيط الض ااوء على طبيعة المحفظة الديمغرافية والخص ااائص الريادية لمديري ومالكي

الفنادق الصااغيرة والمتوسااطة الحجم في ماليزيا .وقد اسااتخدم الباحثون المنهج الوصاافي التحليلي للوصااول
للنتائج ،وقد تم د ارسا ا ا ا ا ا ااة المحفظة الديمغرافية والخصا ا ا ا ا ا ااائص الريادية لمديري ومالكي الفنادق الصا ا ا ا ا ا ااغيرة
والمتوسااطة الحجم وصااممت اسااتبانة كأداة للد ارسااة تم توزيعها على ( )137مدي اًر ومالكاً للفنادق الصااغيرة

والمتوسااطة الحجم في ماليزيا .وكان من أبرز النتائج الد ارسااة أن العوامل الديمغرافية لم تكن عامل معنوي
في تحديد مض ااامين الش ااخص ااية الريادية ألفراد عينة الد ارس ااة ،وأن الثقة بالنفس لم تكن ذا أهمية كبيرة في

تحديد الخصائص الريادية ألفراد عينة الدراسة.
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د .دراســة ) (Tajeddini & Mueller, 2009بعنوان ":الخصــائص الريادية في ســويس ـ ار والمملكة

المتحدة -دراسة مقارنة للشركات الريادية عالية التكنولوجيا".
"Entrepreneurial Characteristics in Switzerland and the UK: A
Comparative Study of Techno-entrepreneurs".
هدفت الد ارسا ا ا ا ااة إلى تحديد مدى االختالف في الخصا ا ا ا ااائص الريادية لعينة من الشا ا ا ا ااركات الريادية عالية
التكنولوجيا في كل من سا ا ااويس ا ا ا ار والمملكة المتحدة .ووقد تكونت عينة الد ارسا ا ااة من ) (253فرد ريادي

يعملون في تلك الشركات في كل من سويس ار والمملكة المتحدة لتحديد االختالف بين المجموعتين  .وقد
توصاالت الد ارسااة إلى أن كل من االسااتقاللية والمخاطرة والرقابة حصاالت على درجة عالية في الشااركات

الريادية عالية التكنولوجيا في بريطانيا بالمقارنة مع الشااركات العاملة بنفس القطاع في سااويس ارا ،كما أن

الخصا ا ا ا ااائص المرتبطة بالحاجة إلى اإلنجاز والبراعة واإلبداع والثقة بالنفس هي أعلى في الشا ا ا ا ااركات
السويسرية بالمقارنة مع الشركات البريطانية.

ج .دراسة ( )Gurol & Astan, 2006بعنوان":خصائص الريادة لدى طلبة الجامعات التركية".
" Entrepreneurial Characteristics Among University Students: Some Insights for
Entrepreneurship Education and Training in Turkey".
هدفت الد ارس ااة إلى التعرف على الخص ااائص الريادية المتمثلة باألبعاد التالية(الحاجة إلى اإلنجاز ،التحكم
الااذاتي ،المخاااطرة ،تحماال الغمو

 ،اإلبااداع ،والثقااة بااالنفس) لطالب الجااامعااات التركيااة وتقييم توجهاااتهم

الرياااديااة من خالل مقااارنااة الطالب الرياااديين بااالطالب الااذين ال يميلون إلى الرياااديااة .وقااد تكون مجتمع
الدراسة من طالب المستوى الرابع من مرحلة البكالوريوس في جامعتين تركيتين ،واستخدم الباحثان المنهج
الوصاافي التحليلي .وكان أساالوب المعاينة المسااتخدم هو المعاينة العش اوائية السااتطالع آراء عينة الد ارسااة

والبالغ عددهم ( )400طالب .وقد صااممت اسااتبانة كأداة لجمع البيانات ،وتوصاالت الد ارسااة إلى مجموعة

من النتائج أبرزها :أن مسااتوى الخصااائص الريادية لدى الطلبة الرياديين ما عدا خاصاايتي تحنل الغمو
والثقة بالنفس أعلى من الطالب غير الرياديين.

ذ .دراســـة ( )Poon, et..al, 2006بعنوان":أثر الســـمات الشـــخصـــية للرياديين والتوجه الريادي على
أداء الشركات الماليزية".
"Effects of self-concept traits and entrepreneurial orientation on firm
performance".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر السمات الشخصية للرياديين والمتمثلة في األبعاد التالية( الحاجة

لإلنجاز ،التحكم الذاتي ،وال ثقة بالنفس) والتوجه الريادي المتمثل باألبعاد التالية (اإلبداعية ،االستباقية،
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والمخاطرة) على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بماليزيا .استخدم الباحثون المنهج الوصفي

التحليلي ،وصممت استبانة لجمه البيانات من الرياديين الذين يمتلكون أعمال ريادية والبالغ عددهم ()600

ريادي وتم استرداد ( )104استبانة .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :وجود عالقة ارتباط
بين خاصية التحكم الذاتي وأداء الشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة الحجم ،وال يلعب التوجه الريادي

دو اًر وسيطاً في العالقة بين الخصائص الريادية وأداء الشركات الماليزية ،وال يوجد أثر لخاصية الثقة
بالنفس على أداء الشركات المبحوثة ،ومع ذلك فإن خاصية الثقة بالنفس تؤثر على أداء الشركات المبحوثة

من خالل تأثيرها على التوجه الريادي .وال توجد عالقة ارتباط معنوية لخاصية الحاجة إلى اإلنجاز والتوجه

الريادي أو أداء الشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ثانياً :الدراسات التي تناولت التوجهات اإلستراتيجية
 .1الدراسات السابقة العربية:

أ .دراســـة (األنصـــاري و خرون )2015 ،بعنوان ":أثر التوجه اإلســـتراتيجي على أداء شـــركات األعمال-
دراسة تطبيقية على الشركات اإلماراتية".

"Strategic Orientation and Business Performance: An Empirical Study in
The UAE Context".
هدفت الد ارسااة إلى التعرف على أثر التوجه االسااتراتيجي المتمثل في األبعاد التالية (التوجه نحو التكنولوجيا،
التوجه بالتحالفات االسا ا ا ا ااتراتيجية ،التوجه نحو السا ا ا ا ااوق) على أدء شا ا ا ا ااركات األعمال-د ارسا ا ا ا ااة تطبيقية على
الشا ا ا ااركات الصا ا ا ااناعية والخدمية المتوسا ا ا ااطة والصا ا ا ااغيرة في دبي باإلمارات العربية المتحدة .وتكون مجتمع
الدراسة من ( )600شركة مسجلة في غرفة التجارة والصناعة اإلماراتية ،واستخدم الباحثون أسلوب الحصر
الشااامل لجمع بيانات المبحوثين ،وصااممت اسااتبانة كأداة لجمع البيانات حيث تم توزيع ( )600اسااتبانة على
جميع أفراد المجتمع بنس ا ا اابة اس ا ا ااترداد ( .)33.3%واس ا ا ااتخدم الباحثون المنهج الوص ا ا اافي التحليلي للوص ا ا ااول
للنتنائج ،حيث توص ا االت الد ارس ا ااة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي :وجود أثر قوي للتوجه نحو الس ا ااوق
على أداء الشا ااركات الصا ااناعية المتوسا ااطة والصا ااغيرة في سا ااوق دبي ،وعدم وجود ارتباط دال إحصا ااائيا بين
التوجه نحو التكنولوجيا و التوجه نحو التحالفات االستراتيجية وأداء تلك الشركات.
ب .دراســة (البشــري )2015 ،بعنوان ":الدور الوســيط إلدارة المعرفة في العالقة بين التوجه االســتراتيجي
واألداء اللوجستي للشركات الصناعية السودانية".
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هدفت الد ارساا ا ااة إلى الكشاا ا ااف عن أثر التوجه االساا ا ااتراتيجي وأبعاده المتمثلة في (التوجه نحو الزبائن ،التوجه
بالمنافسين ،التوجه بالتكنولوجيا ،التوجه نحو التعلم ،التوجه الريادي) على األداء اللوجستي وأبعاده (الفاعلية،

الكفاءة ،التميز) من خالل إدارة المعرفة كوسا ا ا ا اايط بينهما في الشا ا ا ا ااركات الصا ا ا ا ااناعية السا ا ا ا ااودانية العاملة في
السودان .وتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية العاملة في السودان البالغ عددها ( )24762منشأة،

تم اختيار عينة وحجمها ( )215ش ا ا ااركة باس ا ا ااتخدام أس ا ا االوب المعاينة غير اإلحتمالية .وص ا ا ااممت االس ا ا ااتبانة

خصا ا ا ا ا ا اايص ا ا ا ا ا ا ااا لجمع البياانات من أفراد العيناة ،حياث تم توزع ( )215اسا ا ا ا ا ا ااتباانة على المبحوثين بنسا ا ا ا ا ا اابة
اسااترداد( . )81.39%واسااتخدم الباحث المنهج الوصاافي التحليلي للوصااول للنتائج .وتوصاالت الد ارسااة إلى
نتائج أبرزها ما يلي :وجود عالقة موجبة بين التوجه االس ا ا ا ا ا ااتراتيجي واألداء اللوجس ا ا ا ا ا ااتي ،كذلك وجود عالقة

إيجابية بين التوجه االسااتراتيجي وادارة المعرفة ،وبين إدارة المعرفة واألداء اللوجسااتي ،كما وجدت الد ارسااة أن
إدارة المعرفة تتوسط جزئيا العالقة بين التوجه االستراتيجي واألداء اللوجستي.

ت .دراســة (مقراش )2015 ،بعنوان ":أثر اإلدارة بالذكاءات على التوجه اإلسـتراتيجي للمؤســســة -دراســة
حالة شركة الخطوط الجوية الجزائرية"

هدفت الد ارس ا ااة إلى اختبار أثر اإلدارة بالذكاءات على التوجه االس ا ااتراتيجي المتمثل باألبعاد التالية (التوجه
نحو العمالء ،التوجااه نحو المنااافس ،التوجااه نحو التعلم ،والتوجااه نحو اإلبااداع) لشا ا ا ا ا ا ااركااة الخطوط الجويااة

الجزائرية .وتكون مجتمع الد ارس ا ا ا ااة من اإلداريين العاملين في ش ا ا ا ااركة الخطوط الجوية الجزائرية .واس ا ا ا ااتخدم
الباحث المنهج الوصا ا ا ا ا اافي التحليلي ،وأعدت اسا ا ا ا ا ااتبانة كأداة لجمع البيانات؛ إذ تم توزيعها على عينة هدفية

شملت ( )175موظفا بشركة الخطوط الجوية الجزائرية خالل العام  2014بنسبة استرداد  .%75وتوصلت

الد ارس ا ا ا ا ااة إلى نتائج أهمها :أن ش ا ا ا ا ااركة الخطوط الجوية الجزائرية تملك إدارة بالذكاءات وتوجه اس ا ا ا ا ااتراتيجي
مرتفعين ،ووجود أثر لإلدارة بالذكاءات على التوجه االسا ا ااتراتيجي .كما وتوصا ا االت الد ارسا ا ااة إلى أنه ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية في كل من اإلدارة بالذكاءات والتوجه االستراتيجي تعزى للمتغيرات الديموغرافية.

ث .دراســـــة (جالب )2013 ،بعنوان ":دور التوجه اإلســـــتراتيجي للمنظمات التعليمية في اليقظة الريادية:
بحث ميداني في جامعة كربالء".

هدفت الد ارس ا ا ااة إلى التعرف على طبيعة الدور الذي يلعبه التوجه اإلس ا ا ااتراتيجي(التوجه نحو السا ا ا اوق ،التوجه
نحو الريادة ،والتوجه التكنولوجي) في اليقظة الريادية(الفحص والبحث ،االقتران واالتصا ا ا ا ااال ،التقييم والحكم).

وتكون مجتمع الد ارس ااة من الس ااادة العمداءومعاونيهم ورؤس اااء األقس ااام والفروع العلمية وأمناء مجالس الكليات

في جامعة كربالء ،واسااتخدم الباحث المنهج الوصاافي التحليلي ،وأعدت اسااتبانة كأداة للد ارسااة باالعتماد على

عدد من المقاييس الجاهزة تم توزيعها على ( )101من القيادات الجامعية ممن يمثلون فريق اإلدارة العليا في

الكليات المبحوثة وبنساابة اسااتجابة بلغت  .%78وكانت أهم النتائج التي توصاالت إليها الد ارسااة :وجود تباين
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في التوجه اإلس ا ا ا ا ا ااتراتيجي واليقظة الريادية باختالف نوع الكلية .ووجود أثر للتوجه اإلس ا ا ا ا ا ااتراتيجي في اليقظة
الريادية.

ج .دراســـــــــة (جندب )2013 ،بعنوان ":أثر التوجهات اإلســـــــــتراتيجية اإلبداعية واإلســـــــــتباقية في تطوير
المنتجات الجديدة واألداء التسويقي-دراسة تطبيقية على شركات صناعة األغذية في اليمن".

هدفت الد ارس ا ا ا ااة إلى التعرف على أثر التوجهات اإلس ا ا ا ااتراتيجية اإلبداعية واالس ا ا ا ااتباقية في تطوير المنتجات

الجديدة واألداء التسا ا ا ااويقي في شا ا ا ااركات صا ا ا ااناعة األغذية في اليمن .وتكون مجتمع الد ارسا ا ا ااة من القيادات
اإلدارية العليا لشا ا ااركات صا ا ااناعة األغذية في اليمن ،واقتصا ا اارت عينة الد ارسا ا ااة على ( )92شا ا ااركة فقط من
إجمالي مجتمع الد ارسااة والبالغ عددها ( ، )114واسااتخدم الباحث االسااتبانة لتحقيق أهداف الد ارسااة حيث تم

توزيع ( )92اسا ااتبانة بنسا اابة اسا ااترداد ( ، )87%وتم اسا ااتخدام المنهج الوصا اافي التحليلي للوصا ااول للنتائج.
وكانت أهم النتائج التي توصاالت إليها الد ارسااة :أن مسااتوى التوجهات اإلسااتراتيجية اإلبداعية واالسااتباقية في

شركات صناعة األغذية في اليمن كانت مرتفعة .ووجود أثر ذو داللة إحصائية لكل من التوجه اإلستراتيجي

اإلبداعي واالستباقي في تطوير المنتجات الجديدة عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لشركمت صنملغ األغةيغ
في اللمن
ح .دراســــة (المجالي )2012 ،بعنوان ":أثر أنماط التوجهات اإلســــتراتيجية على األداء التســــويقي للبنوك
التجارية العاملة في األردن".

هدفت الد ارس ا ااة إلى التعرف على أثر التوجهات اإلس ا ااتراتيجية على األداء التس ا ااويقي للبنوك التجارية العاملة

في األردن ،كما هدفت إلى التعرف على مدى تشا ا ا ااابه واختالف البنوك التجارية في توجهاتها اإلسا ا ا ااتراتيجية
وكذلك إلى تحديد التوجهات اإلستراتيجية للبنوك التجارية األردنية العاملة في األردن .وتكون مجتمع الدراسة

من العاملين في المواقع اإلدارية العليا والوسطى ،وصصمت استبانة كأداة رئيسية للدراسة وتم توزيع ()150

استبانة بنسبة استرداد  ،%92وتم استخدام المنهج الوصفي النحليلي .وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها

الد ارس ا ا ا ااة :أن مس ا ا ا ااتوى التوجهات اإلس ا ا ا ااتراتيجية للبنوك التجارية العاملة في األردن كان مرتفعاً .ووجود أثر

مباش ا اار ذي داللة إحص ا ااائية عند مس ا ااتوى داللة ( )α ≤ 0.05لكل من التوجه التحليلي والتوجه االس ا ااتجابي
على معدل الربحبة قياسااً بالمنافسااين من البنوك ،ووجود أثر ذي داللة إحصااائية عند مسااتوى ()α ≤ 0.05
في العالقة المنفردة بين التوجه التحليلي مع مس ا ا ااتوى رض ا ا ااا الزبائن في البنوك ،وكذلك العالقة المنفردة بين
التوجه االس ااتباقي مع مس ااتوى رض ااا الزبائن في البنوك ،ووجود أثر ذي داللة إحص ااائية عند مس ااتوى الداللة

( )α ≤ 0.05في العالقة المنفردة للتوجه التحليلي مع معدل الربحية قياس ا ا ااً بالمنافسا ا ااين من البنوك ،ووجود
فرق عند مسااتوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين التوجه االسااتباقي من ناحية مع كل من التوجه التحليلي والتوجه
االسا ا ااتجابي في ضا ا ااوء التوجهات التي تتبناها البنوك التجارية األردنية وكذلك بين التوجه التحليلي والدفاعي

في معدل الحصة السوقية قياساً بالمنافسين.

75

.1

الدراسات األجنبية:

أ .دراســة ( )Sarker & Palit, 2015بعنوان ":التوجه اإلســتراتيجي وعالقته بأداء الشــركات الصــغيرة

والمتوسطة الحجم في بنجالدش".
"Strategic Orientation and Performance of Small and Medium Enterprises
in Bangladesh".
هدفت الد ارسا ا ا ااة إلى الكشا ا ا ااف عن العالقة بين التوجهات االسا ا ا ااتراتيجية الممثلة باألبعاد التالية ( التوجه نحو

الس ا ااوق ،التوجه نحو التعلم ،والتوجه الريادي) واألداء للش ا ااركات الص ا ااغيرة والمتوس ا ااطة العاملة في بنجالدش.

وتكون مجتمع الد ارسا ا ا ا ا ا ااة من شا ا ا ا ا ا ااركات األعمال في مدينة خوليا في بنجالدش ،واسا ا ا ا ا ا ااتخدم الباحثان العينة

الحصصية لتحديد أفراد العينة والتي بلغت ( )399من شركات األعمال الخدمية والصناعية والتجارية بنسب

متسا اااوية .وصا ااممت االسا ااتبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد العينة ،وقد توصا االت الد ارسا ااة إلى نتائج أهمها:
وجود عالقة معنوية ذات داللة إحص ااائية لس اات من أبعاد التوجه االس ااتراتيجي (التوجه نحو الزبون ،التنس اايق
بين الوظائف ،االسااتباقية ،االسااتقاللية ،المخاطرة واإلبداع) من أصاال عش ارة واألداء في ش اركات مدينة خوليا
في بنجالدش ،ولوحظ عدم وجود عالقة بين التوجه االسا ا ا ا ااتراتيجي (التوجه نحو التعلم) واألداء في شا ا ا ا ااركات

مدينة خوليا البنغالية.
ب .دراســـــة ( )Laukkanen, et..al, 2013بعنوان ":أثر التوجهات اإلســـــتراتيجية على أداء الشـــــركات

الصغيرة والمتوسطة الحجم -دراسة مقارنة بين هانغاريا وفنلندا".
"The Effect of Strategic Orientations on Business Performance in SMEs- A
multigroup Analysis Comparing Hungary and Finland".
هدفت هذه الد ارس ا ا ا ا ااة إلى التعرف على أثر التوجهات اإلس ا ا ا ا ااتراتيجية (التوجه نحو إدارة العالقات مع الزبون،

التوجه اإلبداعي ،التوجه نحو التعلم ،التوجه الريادي ،التوجه نحو السا ا ا ا ا ا ااوق ،التوجه بالعالمة التجارية) على
نمو الشا ااركات الصا ااغيرة والمتوسا ااطة في كل من هانغاريا وفنلندا .تكونت عينة الد ارسا ااة من ( )1120شا ااركة

صغيرة ومتوسطة من كل من هانغاريا وفنلندا .استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،وصممت استبانة

لجمع البيانات كأداة للدراسة ،وتم توزيعها على عينة الدراسة ،حيث بلغ عدد االستجابات الفعالة من هانغاريا

( )300استبانة و( )820استبانة من فنلندا .وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :يوجد أثر موجب

للتوجهات االس ا ا ااتراتيجية المتمثلة في التوجه نحو الريادة ،التوجه نحو الس ا ا ااوق ،والتوجه نحو العالمة التجارية
على النمو في شااركات األعمال الصااغيرة والمتوسااطة في كل من هانغاريا وفنلندا .ووجود أثر ضااعيف للتوجه

نحو التعلم على نمو ش ا ا ااركات األعمال في هانغاريا فقط .كما ويوجد أثر معدل ذي داللة لمتغير الدولة على
العالقة بين التوجهات االستراتيجية والنمو.
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ت .دراسة ( )Yang, et..al, 2012بعنوان ":أثر التوجهات اإلستراتيجية على نجاح المنتجات الجديدة

تحت ظروف بيئية مختلفة -جراسة تطبيقية على شركات األعمال الصينية".
"What are Effective Strategic Orientations for New Product Success under
Different Environments? An Empirical Study of Chinese Businesses".
هدفت الد ارس ا ا ا ااة إلى التعرف على أثر التوجه اإلس ا ا ا ااتراتيجي بأبعاده (التوجه نحو الزبون ،التوجه التكنولوجي،
التوجه نحو المنافس ،التنساايق بين الوظائف) على نجاح المنتجات الجديدة في الشاركات الصااناعية والخدمية

في الص ا ا ا ااين ومدى تأثر التوجه االس ا ا ا ااتراتيجي بأبعاده المختلفة بالبيئة المحيطة .وتكون مجتمع الد ارس ا ا ا ااة من

( )2500شااركة صااناعية وخدمية في الصااين ،واسااتخدم الباحثون المنهج الوصاافي التحليلي للوصااول لنتائج

الد ارسااة ،وصااممت اسااتبانة كأداة لجمع البيانات من أكثر من ( )500مدير-تنفيذي ،تسااويق ،جودة وتطوير،

مدير مش ااروع -في الش ااركات الص ااينية ،وقد تم اختيار عينة طبقية من مديري الش ااركات الص ااناعية والخدمية

الصااينية ،حيث بلغ عدد اسااتبانات الشااركات الصااناعية المسااتردة ( )365والشااركات الخدمية ( )136بنساابة

اسا ااترداد  .%86.4وقد توصا االت الد ارسا ااة إلى نتائج أهمها :وجود داللة معنوية وعالقة موجبة بين التوجهات
االستراتيجية للشركات الصناعية والخدمية الصينية واألداء اإلبداعي بنسب متفاوتة.
ثالثاً :الدراسات التي تناولت العالقة بين الخصائص الريادية والتوجهات اإلستراتيجية
 .1الدراسات العربية

أ .دراســــــة (القاســــــم )2013 ،بعنوان ":أثر الخصــــــائص الريادية في تبني التوجهات اإلســــــتراتيجية
للمديرين في المدارس الخاصة في عمان".

هدفت الد ارس ا ااة إلى بيان أثر الخص ا ااائص الريادية في تبني التوجهات اإلس ا ااتراتيجية للمديرين قي المدراس

الخاصا ا ا ا ااة في عمان .تكون مجتمع الد ارسا ا ا ا ااة من كافة العاملين في المدارس الخاصا ا ا ا ااة والواقعة ضا ا ا ا اامن
العاصاامة األردنية عمان والتي تضاام ( )500طالب فأكثر والبالغ عددها ( )44مدرسااة .أما عينة الد ارسااة

شااملت كافة المديرين وروؤساااء األقسااام العاملين في المدارس الخاصااة والواقعة ضاامن العاصاامة األردنية
عمان .ولتبني أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وصممت استبانة كأداة رئيسية

لجمع البيانات .وكانت أهم النتائج التي توصاالت إليها الد ارسااة :وجود أثر ذي داللة إحصااائية عند مساانوى
الداللة ( )α ≤ 0.05للخصائص الريادية بداللة أبعادها (الثقة بالنفس ،المبادرة ،حب اإلنجاز ،االستقاللية
وتحمل المس ا ا ا ااؤولية ،اإلبداع ،والمخاطرة) في تبني التوجهات اإلس ا ا ا ااتراتيجية للمدارس الخاص ا ا ا ااة في مدينة
عمان ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05للخصائص الريادية للمديرين

بداللة أبعاادها في المادارس الخااص ا ا ا ا ا ا ااة قي مديناة عماان تعزى الختالف العمر .توجد فروق ذات داللة
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إحصا ا ا ا ا ااائية للخصا ا ا ا ا ااائص الريادية للمديرين بداللة أبعادها في المدارس الخاصا ا ا ا ا ااة في مدينة عمان تعزى
الختالف عدد سنوات الخبرة والمركز الوظيفي عند مستوى الداللة (.)α ≤ 0.05
 .2الدراسات األجنبية

أ .دراســة ( )Di Zhang & Bruning, 2011بعنوان ":أثر الخصــائص الشــخصــية للرياديين على

التوجه اإلستراتيجي لشركات التصنيع الكندية".
"Personal Characteristics and Strategic Orientation: Entrepreneurs in
Canadian Manufacturing Companies".
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الخصائص الشخصية للرياديين على التوجه اإلستراتيجي في شركات

األعمال الصااناعية بكندا  .وتكون مجتمع الد ارسااة من حوالي ( )100000شااركة كندية مسااجلة في قواعد
البيانات بكندا ،وكانت عينة الد ارسااة ( )2200شااركة صااناعية مختلفة .وص اصاامت اسااتبانة كأداة رئيسااية

لجمع البيانات من أصااحاب الشااركات والمدراء العامون بالشااركات الصااناعية المتوسااطة والصااغيرة بكندا.

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة .وكانت أهم النتائج التي توصلت
إليها الد ارس ا ا ا ااة :ووجود أثر موجب ذي داللة إحص ا ا ا ااائية عند مس ا ا ا ااتوى داللة ( )α ≤ 0.05للخص ا ا ا ااائص
الشا ا ا ا ا ا ااخصا ا ا ا ا ا ااية للرياديين بداللة أبعادها (الحاجة لإلنجاز ،الحاجة إلى المعرفة ،التحكم الذاتي) على أداء

الشركات الصناعية الكندية .باإلضافة إلى أن التوجهات اإلستراتيجية تعمل كعامل وسيط بين الخصائص

الش ااخص ااية للرياديين واألداء لهذه الش ااركات ،حيث تش ااير البيانات أن الرياديين الذين يتمتعون بتحكم ذاتي
عالي من المحتمل جداً أن يتبنوا التوجه الريادي فضالً عن التوجه نحو السوق.

رابعاً :التعليق على الدراسات الدراسات السابقة:
اتضاح للباحث من خالل عرضاه للد ارساات الساابقة وجود اهتمام كبير وتوجهات إيجابية نحو موضاوع الخصاائص

الريادية والتوجهات االس ا ا ااتراتيجية .ويعر

الباحث فيما يلي أوجه االفادة من الد ارس ا ا ااات الس ا ا ااابقة ،وأوجه االتفاق

واالختالف فيها.
 .1أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة
لقد تحقق للباحث العديد من الفوائد من خالل اطالعه على الد ارس ااات الس ااابقة ،حيث س اااعدت الد ارس ااات

السابقة الباحث فيما يلي:

أ .تحديد مشكلة الدراسة وتساؤالتها.
ب .تحديد متغيرات الدراسة.
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ت .صياغة فرضيات الدراسة وأهدافها.
ث .تحديد مجتمع الدراسة.

ج .اختيار منهجية الدراسة ،واألدوات واألساليب اإلحصائية المستخدمة.
ح .بناء اإلطار النظري.

خ .صياغة فقرات االستبانة.

د .توجيه الباحث لمراجع مختلفة عربية أو أجنبية.

ذ .الربط بين نتائج هذه الدراسة والدراسات السابقة.
 .2أوجه االختالف واالتفا بين الدراسات السابقة:
أ .الدراسات المتعلقة بالخصائص الريادية

 تناولت عدة د ارس ا ااات محلية الخص ا ااائص الريادية وأش ا ااارت إلى أهميتها ودورها في التوجه إلى

العمل الريادي ،والتخطيط االس ا ا ا ا ا ااتراتيجي للمنظمات ،ودورها في نمو ش ا ا ا ا ا ااركات القطاع الخاص،
وتأثيرها على التوجهات الريادية لطالب الجامعات .تمثلت هذه الد ارس ا ا ا ا ااات بد ارس ا ا ا ا ااة (س ا ا ا ا االطان،

( ،)2016فارس( ،)2016 ،البلعاوي( ،)2015 ،دهليز ومقداد.)2013 ،

 تطرق عدد من الد ارس ا ا ااات العربية لموض ا ا ااوع الخص ا ا ااائص الريادية وأوض ا ا ااحت إلى أهمية هذه
الخص ا ا ا ا ااائص من حيث تأثيرها على متطلبات الريادة االس ا ا ا ا ااتراتيجية ،ودورها في تحس ا ا ا ا ااين جودة

الخدمات المقدمة ،وأثرها في تحقيق التوجهات المسا ا ا ااتقبلية ،ودورها في األعمال الريادية وسا ا ا االوك
األعمال الريادية ،وأثرها على اإلبداع التقني ومن هذه الد ارسااات (شاامس الدين وآخرون،)2016 ،

(علي( ،)2016 ،المومني( ،)2014 ،ناصاار والعمري( ،)2011 ،إسااماعيل .)2010 ،واختلفت
نتائج دراسة (حسين )2013 ،مع باقي الدراسات.

 تناولت مجموعة من الد ارسا ا ا ا ا ا ااات األجنبية الخصا ا ا ا ا ا ااائص الريادية وبينت أهميتها وتأثيرها على

النجاح اإلقتصا ا ا ا ا ا ااادي للشا ا ا ا ا ا ااركات ،ودورها في التأثير على النية الريادية لطلبة الجامعات لتنظيم

مش ا ا ا ا ا اااريعهم ومن هذه الد ارس ا ا ا ا ا ااات (Karimi, ( ،)Dudnik, 2013( ،)Al-Damen, 2016
 .)et..al, 2011واختلفت مع ( )Jaafar, et..al, 2010التي توص ا ا االت إلى أن الخص ا ا ااائص

الشخصية لم تكن عامال معنويا في تحديد الشخصية الريادية.
ب .الدراسات المتعلقة بالتوجهات االستراتيجية

 ال يوجااد على حااد علم الباااحااث د ارس ا ا ا ا ا ا ااة محليااة تطرقاات إلى الماادخاال السا ا ا ا ا ا االوكي للتوجهاات
االستراتيجية وجاءت هذه الدراسة لتكون األولى في فلسطين لتناول هذا اإلطار.
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 تناولت عدد من الد ارسااات العربية التوجهات االسااتراتيجية وأشااارت إلى دورها في تحساان أداء
الشا ا ا ا ا ااركات ،والدور التي تلعبه في اليقظة الريادية للجامعات ،وأثرها في تطوير المنتجات الجديدة

واألداء التس ااويقي ،ومن هذه الد ارس ااات (البش ااري( ،)2015 ،جالب( ،)2013 ،جندب،)2013 ،

(المجالي.)2012 ،

 أشا ا ااارت مجموعة من الد ارسا ا ااات األجنبية إلى دور التوجهات االسا ا ااتراتيجية في تحسا ا ااين أداء
شا ااركات األعمال ونمو تلك الشا ااركات ،ومدى تأثير التوجهات االسا ااتراتيجية على نجاح المنتجات

الجديدة واألداء اإلبداعي لها .ومن تلك الدراسات (Sarker ( ، )Al-Ansaari, et..al, 2015
.)Yang, et..al, 2012( ، )Laukkanen, et..al, 2013( ، )& Palit, 2015

ت .الدراسات المتعلقة بعالقة الخصائص الريادية بالتوجهات االستراتيجية

 ال توجد د ارس ااة محلية ربطت بين الخص ااائص الريادية والتوجهات االس ااتراتيجية على حد علم

الباحث.

 توص ا االت د ارس ا ااة عربية إلى وجود عالقة بين الخص ا ااائص الريادية لمدراء المدارس الخاص ا ااة

وتبني التوجهات االس ا ااتراتيجية في مدارس عمان باألردن ،وهي د ارس ا ااة (القاس ا اام )2013 ،واتفقت

مع د ارساا ا ااة (المومني )2014 ،التي كشاا ا اافت عن عالقة الخص ا ا ااائص الريادية وتحقيق التوجهات
المستقبلية للجامعات الخاصة األردنية بمدينة عمان.

 بينت دراسة أجنبية وجود عالقة بين الخصائص الشخصية للرياديين والتوجهات االستراتيجية
في شركات األعمال الكندية ،وهي دراسة ( )Di Zhang & Bruning, 2011حيث اشارت بأن

الريادين الذين يتمتعون بتحكم ذاتي عالي وهو أحد أبعاد الخص ااائص الريادية في الد ارس ااة الحالية
من المحتمل جدا أن يتبنوا التوجه االستراتيجي الريادي.

خامساً :ما يميز هذه الدراسة:
 .1تعتبر هذه الد ارس ا ا ا ااة هي األولى على حد علم الباحث التي تبحث في الخص ا ا ا ااائص الريادية في ش ا ا ا ااركات
صناعة األغذية بقطاع غزة.

 .2تتميز الد ارسا ا ا ا ا ا ااة الحالية بأنها الد ارسا ا ا ا ا ا ااة األولى محلياً على حد علم الباحث التي تبحث في التوجهات
االستراتيجية في إطار المدخل السلوكي في شركات صناعة األغذية في قطاع غزة.

 .3تتميز هذه الد ارسا ااة أنها الد ارسا ااة األولى أيض ا ااً على حد علم الباحث التي تبحث أثر الخصا ااائص الريادية
بالتوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية في قطاع غزة.
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سادساً :الفجوة البحثية
جدول رقم( :)11تحديد الفجوة البحثية من خالل نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية والجوانب اإلضافية للدراسة

أهم نتائج الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

 .1ركزت على المتغير المس ا ا ا ا ااتقل .1 :قل ااة ون اادرة ال ااد ارس ا ا ا ا ا ا ا ااات اهتمت بد ارس ا ا ا ا ا ا ااة أثر الخص ا ا ا ا ا ا ااائص

عالقة الخصائص الريادية بمتغيرات

بشا ا ا ا ااكل عام – على حد الرياااديااة لاادى اإلدارة العليااا في تبني

متعددة على اعتبارها مسا ا ا ا ا ا ااتقلة في

ع الاام ال اب ا ا اااح ا ا ااث -ال اتااي التوجهات اإلسا ا ااتراتيجية في شا ا ااركات

بع

الد ارس ا ا ا ا ا ااات وتابعة في أخرى

ومان الاماتاغايارات الاتاي تام رباطاه ا ا ااا

تن ا ا اااول ا ا اات العالق ا ا ااة بين صا ااناعة األغذية العاملة بقطاع غزة،

متغيرات الدراسة الحالية .من خالل:

بااالخص ا ا ا ا ا ا ااائص الرياااديااة(:المتغيرات  .2ع ا ا اادم وجااود د ارس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة  .1الا ااكش ا ا ا ا ا ا ا ااف ع اان م ا ا اادى تاااوف اار

الشا ا ااخصا ا ااية ،الريادة االسا ا ااتراتيجية،

فلسا ا ا ا ا ا ااطينية جمعت بين

الخص ا ا ااائص الريادية لدى اإلدارة

اإلبداع التنظيمي ،االلتزام التنظيمي،

كافة الخصائص الريادية

العلياا في شا ا ا ا ا ا ااركاات ص ا ا ا ا ا ا انااعة

النجاح االقتصادي).

 -وك ااان مج ااال التطبيق( ج ااامع ااات ،

وب ا ا ان ا ا اااء ال ا ا اتا ا ااوج ا ا اه ا ا ااات

االستراتيجية.

شا ا ا ا ا ا ااركا ااات تكنولوجيا ااا المعلوما ااات .3 ،تختلف الا ااد ارساا ا ا ا ا ا ا ااة مع

األغذية بقطاع غزة.

 .2الا ا اتا ا اع ا اارف إل ا ااى الا ا ات ا ااوجا ا اه ا ا ااات
اإلستراتيحية في شركات صناعة

األغااذيااة العاااملااة بقطاااع غزة من

شا ااركات صا ااناعة الكهرباء واألثاث،

الد ارس ا ا ا ااات الس ا ا ا ااابقة من

فنادق).

 .2ركزت على المتغير التا ااابع :وذلا ااك

حيث شا ا اامولية األبعاد أو

وجهة نظر اإلدارة العليا.

ال ا اعا ااالق ا ا ااة ف ا اي ا ام ا ا ااا با اي اان  .3اختب ا ا ااار طبيع ا ا ااة العالق ا ا ااة بين

بقياسا ا ا ا ا ا ااه منفرد ،أو بعالقته كتابع أو

المتغيرات  ،حي ا ا ااث أن

الخص ا ا ااائص الريادية لدى اإلدارة

مسا ا ا ا ا ا ا اتاق ا ا اال ماع ماتاغايارات ماخاتالاف ا ا ااة

معظمه ا ااا إم ا ااا اعتم ا اادت

على أح ا ااد األبع ا اااد دون

في ش ا ا ا ا ااركات ص ا ا ا ا ااناعة األغذية

الريا ا اااديا ا ااة ،األداء التسا ا ا ا ا ا ااويقي ،نمو

األخر ،أو أنهااا اعتماادت

العاملة بقطاع غزة.

 -وكا ااان مجا ااال التطبيق(الجا ااامعا ااات،

الخص ا ا ا ا ا ا ا ااائص الري ااادي ااة

لاادى االدارة العليااا مجتمعااة مع ااً

 .4تا اخا اتا ال ااف م ااع ما اعا اظ اام

في ش ا ا ا ا ااركات ص ا ا ا ا ااناعة األغذية

منه ا ا ااا(األداء اللوجسا ا ا ا ا ا ااتي ،اليقظا ا ا اة

الشركات ،نجاح المنتجات الجديدة).

البنوك التجارية ،شا ا ا ا ا ا ااركات طيران،
صناعة اغذية في اليمن)

العليا والتوجهات اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية

عا ال ااى الا اع ااالق ا ا ااة با اي اان  .4قياس أثر الخصا ا ا ا ا ا ااائص الريادية
ومتغيرات آخرى مختلفة.

في تبني التوجهات اإلسا ا ااتراتيجية

الد ارس ا ا ا ااات الس ا ا ا ااابقة من

العاملة

التطبيق  .حيث ال يوجد

اسا ا ا ا ا ا ااتجا ا ااابا ا ااات المبحوثين حول

حيا ااث الها اادف و مجا ااال  .5تحديد الفروقات بين متوس ا ا ا ااطات
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د ارس ااة فلس ااطينية ركزت

(الخصائص الريادية ،والتوجهات

مثل(شا ا ااركات صا ا ااناعات

صا ا ا ا ااناعة األغذية العاملة بقطاع

عا ال ااى ما اج ا ا ااال تا اطا ابا ايااق
األغذية في قطاع غزة).

االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجي ااة) في شا ا ا ا ا ا اارك ااات
غ ا ازة ت ا اعا اازى ل ا الا ااخص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااائا ااص

الديمغرافية.

 .6ت اق ا ا اادياام تااوص ا ا ا ا ا ا ا اي ا ا ااات ل ات اع ازيااز
الخص ا ا ااائص الريادية لدى اإلدارة
العليا والتوجهات اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية

في ش ا ا ا ا ااركات ص ا ا ا ا ااناعة األغذية
العاملة بقطاع غزة.
المصدر :من إعداد الباحث

خالصة الفصل الثالث
تناول الباحث في هذا الفصا اال مجموعة من الد ارسا ااات السا ااابقة التي تعرضا اات إلى جوانب هذه الد ارسا ااة بمتغيريها
المسا ا ا ا ااتقل(الخصا ا ا ا ااائص الريادية) ،والتابع (التوجهات االسا ا ا ا ااتراتيجية) .حيث اسا ا ا ا ااتعر

الباحث في الجزء األول

الد ارس ا ا ااات التي تناولت الخص ا ا ااائص الريادية ،وفي الجزء الثاني الد ارس ا ا ااات التي تناولت التوجهات االس ا ا ااتراتيجية،
وتناول الباحث في الجزء الثالث الدراسات التي ربطت بين الخصائص الريادية وتبني التوجهات االستراتيجية .كما

صنف الباحث في كل جزء من األجزاء الدراسات لثالثة تصنيفات (محلية ،عربية ،أجنبية) ،والحظ الباحث قصو اًر
في الد ارسا ااات المحلية التي تناولت موضا ااوع التوجهات االسا ااتراتيجية من حيث المدخل السا االوكي لها وخاصا ااة في

قطاع صناعة األغذية .وعقب الباحث على الدراسات السابقة ،حيث أشار إلى أوجه االستفادة من هذه الدراسات،
وأوجه االتفاق واالختالف بينها ،كما بين مدى تميز الد ارسا ااة الحالية عن الد ارسا ااات السا ااابقة .وأكد الباحث أن هذه

الد ارسا ا ا ااة هي األولى على حد علمه التي تربط الخصا ا ا ااائص الريادية بتبني التوجهات االسا ا ا ااتراتيجية في شا ا ا ااركات
صناعة األغذية في قطاع غزة .وأخي ار يعر

الباحث الفجوة البحثية لهذه الدراسة.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

مقدمة.
أوالً:منهج الدراسة.
ثانياً :مجتمع الدراسة.
ثالثاً :أداة الدراسة.
رابعاً :خطوات بناء اإلستبانة.
خامساً :صد اإلستبانة.
سادساً :ثبات اإلستبانة.
سابعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة.
خالصة الفصل الرابع
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مقدمة:
تعتبر منهجية الدراسة واجراءاتها محو اًر رئيساً يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة ،وعن طريقها يتم
الحصا ا ااول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصا ا ااائي للتوصا ا اال إلى النتائج التي يتم تفسا ا اايرها في ضا ا ااوء

أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

وبناء على ذلك تناول هذا الفص اال وص اافاً للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الد ارس ااة ،وكذلك أداة الد ارس ااة المس ااتخدمة
ً
وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى ص ا ا ا اادقها وثباتها ،وينتهي الفص ا ا ا اال بالمعالجات اإلحص ا ا ا ااائية التي

استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

أوالً :منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الد ارس ا ااة قام الباحث باس ا ااتخدام المنهج الوص ا اافي التحليلي الذي يحاول من خالله وص ا ااف

الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها
واآلثار التي تحدثها.

ويعرف الحمداني ( )100:2006المنهج الوصاافي التحليلي بأنه "المنهج الذي يسااعى لوصااف الظواهر أو األحداث

المعاصا ا ا ارة ،أو الراهنة فهو أحد أش ا ا ااكال التحليل والتفس ا ا ااير المنظم لوص ا ا ااف ظاهرة أو مش ا ا ااكلة ،ويقدم بيانات عن
خصائص معينة في الواقع ،وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة والظواهر التي ندرسها واألوقات التي نستعملها

لجمع البيانات".

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

 .1المصادر الثانوية :حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية والتي
تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والد ارس ااات
السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

 .2المصــــــادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضا ا ا ااوع الد ارسا ا ا ااة لجأ الباحث إلى جمع البيانات األولية من
خالل اإلستبانة كأداة رئيسة للدراسة ،صممت خصيصاً لهذا الغر .
ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة :

وبناء على مش ااكلة الد ارس ااة وأهدافها فان
مجتمع الد ارس ااة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرس ااها الباحث،
ً
المجتمع المستهدف يتكون من اإلدارة العليا لشركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة أعضاء اتحاد الصناعات
الفلسا ا ا ا ااطينية بغزة ،متمثلة في رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي ومدراء الدوائر لهذه الشا ا ا ا ااركات والبالغ عددهم

 150مدير(دوائر شئون الموظفين والموارد البشرية في شركات صناعة األغذية .)2015 ،وقام الباحث باستخدام
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أس االوب الحص اار الش ااامل ،حيث تم توزيع االس ااتبانة على كافة أفراد مجتمع الد ارس ااة وقد تم اس ااترداد  133إس ااتبانة
بنسبة .%88.7

ثالثاً :أداة الدراسة:

تم إعداد إس ا ااتبانة حول" أثر الخص ا ااائص الريادية لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات االس ا ااتراتيجية في ش ا ااركات

صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة " ،حيث تتكون من ثالث أقسام رئيسة:

القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيبين(الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات
الخدمة في مجال العمل الحالي ،المؤهل العلمي ،الحالة االجتماعية).

القسم الثاني :وهو عبارة عن الخصائص الريادية ،ويتكون من  42فقرة ،موزع على  7مجاالت:

المجال األول :الحاجة إلى االنجاز ،ويتكون من ( )6فقرات.
المجال الثاني :المبادرة ،ويتكون من ( )6فقرات.

المجال الثالث :الثقة بالنفس ،ويتكون من ( )6فقرات.

المجال الرابع :االستقاللية وتحمل المسؤولية ،ويتكون من ( )6فقرات.

المجال الخامس :اإلبداع ،ويتكون من ( )6فقرات.

المجال السادس :المخاطرة ،ويتكون من ( )6فقرات.

المجال السابع :التحكم الذاتي ،ويتكون من ( )6فقرات.

القسم الثالث :وهو عبارة عن التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية ،ويتكون من ( )21فقرة.
وقد تم اسااتخدام المقياس من  10-1لفقرات االسااتبيان بحيث كلما اقتربت الدرجة من  10دل على الموافقة العالية
على ما ورد في العبارة والعكس صحيح ،والجدول التالي ( )12يوضح ذلك:
جدول ( :)12درجات المقياس المستخدم في االستبانة
موافق

االستجابة

بدرجة قليلة

الدرجة

1

موافق بدرجة
كبيرة جدا

جدا

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

رابعاً :خطوات بناء اإلستبانة:

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة " أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات االستراتيجية

في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة " ،واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء اإلستبانة-:

 -1اإلطالع على األدب اإلداري والد ارس ا ااات الس ا ااابقة ذات الص ا االة بموض ا ااوع الد ارس ا ااة ،واالس ا ااتفادة منها في بناء
اإلستبانة وصياغة فقراتها.

 -2استشار الباحث عدداً من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد مجاالت اإلستبانة وفقراتها.
 -3تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها اإلستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

 -5تم تصميم اإلستبانة في صورتها األولية.

 -6تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرفين.
 -7تم عر

اإلساا ااتبانة على مجموعة من المحكمين البالغ عددهم ( )11من أعض ا اااء هيئة التدريس في جامعة

األزهر ،والجامعة اإلسا ا ا ااالمية ،وكلية فلسا ا ا ااطين التقنية ،وجامعة األقصا ا ا ااى ،وديوان الموظفين العام ،واكاديمية
اإلدارة والسياسة.

 -8في ضا ا ااوء أراء المحكمين تم تعديل بع

فقرات اإلسا ا ااتبانة من حيث الحذف أو اإلضا ا ااافة والتعديل ،لتسا ا ااتقر

اإلستبانة في صورتها النهائية ،ملحق (.)1

العينة التجريبية
تكونت عينة الد ارسااة التجريبية من  40اسااتبانة ،تم اختيارهم بطريقة عش اوائية من شااركات صااناعة األغذية بقطاع
ّ
غزة بغر

تقنين أداة الد ارس ا ااة ،والتحقق من ص ا ااالحيتها للتطبيق على العينة األص ا االية ،ولم يتم اس ا ااتبعادهم نظ اًر

لصغر حجم مجتمع الدراسة وعدم وجود مشاكل في الصدق والثبات.
خامساً :صد االستبانة:

صاادق االسااتبانة يعني " أن يقيس االسااتبيان ما وضااع لقياسااه" (الجرجاوي ،)105 :2010،كما يقصااد بالصاادق "

شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية

ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يسا ا ا ا ا ا ااتخدمها" (عبيدات وآخرون .)179:2001 ،وقد تم التأكد من صا ا ا ا ا ا اادق
اإلستبانة بطريقتين:
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 -1الصد من وجهة نظر المحكمين "الصد الظاهري":
عددا من المحكمين المتخص اصااين في مجال الظاهرة أو المشااكلة
يقصااد بصاادق المحكمين "هو أن يختار الباحث ً

موض ا ااوع الد ارس ا ااة" (الجرجاوي )107 :2010،حيث تم عر

اإلس ا ااتبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من

 13محكم من ذوي الخبرة واالختصا ا ا ا اااص وأسا ا ا ا ااماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)2وقد اسا ا ا ا ااتجاب الباحث آلراء

المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرج االستبيان في صورته

النهائية  -انظر الملحق رقم (.)1

 -2صد المقياس:

أوال :االتسا الداخلي Internal Validity
يقصااد بصاادق االتساااق الداخلي مدى اتساااق كل فقرة من فقرات اإلسااتبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة،

وقد قام الباحث بحسا اااب االتسا اااق الداخلي لإلسا ااتبانة وذلك من خالل حسا اااب معامالت االرتباط بين كل فقرة من
فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
 االتسا الداخلي لـ " الخصائص الريادية "

يوضا ا ا ااح جدول ( )13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الحاجة إلى االنجاز " والدرجة الكلية للمجال،

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مس ا ا ا ا ا ااتوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال ص ا ا ا ا ا ااادقاً لما

وضع لقياسه.

جدول ( :)13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الحاجة إلى االنجاز " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

.2

لدي االستعداد لتقديم التضحيات مقابل ما سأحصل عليه من عوائد مستقبلية

.4

عندما تواجهني أي مشكلة فإني أستمر بالعمل إلى أن أقوم بحلها

 .3تقل حاجتي للراحة عندما أكون مهتماً بعمل معين
 .5أمتلك القدرة على ترجمة األفكار إلى مهام ونتائج
 .6أواصل القيام بالمهام الموكلة لي دون ملل
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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معامل بيرسون

 .1أنجز األعمال المطلوبة مني بشكل تام

القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

.479

*0.001

.608

*0.000

.759

*0.000

.623

*0.000

.590

*0.000

.723

*0.000

يوضح جدول ( )14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المبادرة " والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن

معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ( :)14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المبادرة " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

 .1أعمل على بناء عالقات جيدة مع زمالء العمل لتطوير المنتجات المقدمة

.597

*0.000

 .2أبادر نحو االستفادة من التطورات العلمية في مجال عملي

.765

*0.000

 .3أستطيع تقديم مبادرات ابتكارية فردية

.818

*0.000

 .4أعمل على بناء منظور مستقبلي لعملي

.733

*0.000

 .5أسعى نحو استثمار الفرص الجديدة في عملي

.803

*0.000

 .6أستطيع العمل ضمن فريق وتقديم مبادرات ابتكارية جماعية

.822

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( )15معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الثقة بالنفس " والدرجة الكلية للمجال ،والذي

يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ( :)15معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الثقة بالنفس " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

.1

السمعة المأخوذة عني بأنني أتمسك برأيي

.609
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القيمة االحتمالية ().Sig

م

الفقرة

*0.000

.2

أتمتع بثقة عالية في قدرتي على الدفاع عن أفكاري بالحجة والبرهان.

.579

*0.000

.3

أستطيع تعلم أي شم إذا ما تفرغت بشكل كامل لهذا األمر

.750

*0.000

.4

أتمتع بالقدرة الكافية في استكشاف الميول غير الواضحة لآلخرين

.670

*0.000

.5

أوقن بأنني سأنجح في أي عمل جديد أقوم به

.483

*0.001

.6

لدي ثقة كبيرة بقدرتي على تحقيق ما أريده

.506

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضااح جدول ( )16معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االسااتقاللية وتحمل المسااؤولية " والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسااتوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صااادقاً

لما وضع لقياسه.

جدول ( :)16معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االستقاللية وتحمل المسؤولية " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

.1

أمتلك حرية القرار في تحديد طريقة وكيفية أداء عملي

.626

*0.000

.2

أستطيع تدبر أموري بنفسي في أي شم أقوم به

.459

*0.001

.3

أستثمر وقت العمل فيما أحب وبالطريقة التي تناسبني

أشعر بأن نتائج العمل دائما أفضل عندما تكون تحت إشرافي الشخصي

.738

*0.000

.635

*0.000

أتحمل مسؤولية ما أقوم به من أعمال

.349

*0.014

.440

*0.002

.4
.5
.6

أتخذ الق اررات وأنفذها دون االعتماد على االخرين

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوضح جدول ( )17معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلبداع " والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن

معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
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جدول ( :)17معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلبداع " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.1
.2

أسعى دائماً لتطوير نفسي على المستوى المهني
أفضل العمل الذي يحتاج إلى تفكير إبداعي

.3
.4

أتبنى نظاماً يدعم ابتكار منتجات جديدة

أقوم بمناقشة أفكاري مع اآلخرين بشكل مستمر

.744

.5

أحرص على تبني أساليب جديدة في تطوير العمل

.791

*0.000

.6

أتابع التطورات أوال بأول في مجال عملي

.780

*0.000

.612

*0.000

.571

*0.000

.834

*0.000
*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يوض ااح جدول ( )18معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المخاطرة " والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين

أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ( :)18معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المخاطرة " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

 .1أمتلك القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات

.512

*0.000

 .2أرغب بتحقيق األهداف الصعبة لتحقيق درجات عالية من الرضا

.629

*0.000

 .3أؤمن بضرورة مواجهة تغيرات البيئة الفجائية

.429

*0.003

 .4أعتقد بأن أعظم األرباح تكمن خلف أعظم المخاطر

.754

*0.000

 .5أميل للعمل بجرأة في الحاالت التي تتسم بمخاطرة عالية

.834

*0.000

.704

*0.000

.6

لدي أفكار حاسمة في العمل بغ

النظر عن درجة المخاطرة وحالة عدم

التأكد

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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يوضح جدول ( )19معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التحكم الذاتي " والدرجة الكلية للمجال ،والذي

يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ( :)19معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التحكم الذاتي " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

 .1أتخذ ق ارراتي بحكمة وبدون استعجال

*0.000 .732

 .2أفكر بنتائج العمل الذي أؤديه قبل البدء باإلجراءات

*0.000 .554

 .3حينما تواجهني مشكلة صعبة في العمل فإنني أدرسها بجوانبها المختلفة

*0.000 .648

 .4أشعر بنشوة االنتصار بعد إنجاز أي عمل بإتقان

*0.000 .685

 .5أسيطر على رغباتي وأستطيع توجيهها لما هو مفيد

*0.002 .450

 .6أستطيع ضبط انفعاالتي وتعبيري عن مشاعري عند التعامل مع االخرين

*0.006 .393

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 االتسا الداخلي لـ " التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية "
يوضح جدول ( )20معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التوجهات االستراتيجية " والدرجة الكلية للمجال،

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع

لقياسه.

جدول ( :)20معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التوجهات االستراتيجية " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط
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معامل بيرسون

منتظم

().Sig

تقوم الش ا ا ااركة بقياس مس ا ا ااتوى رض ا ا ااا العمالء عن المنتجات التي تقدمها بش ا ا ااكل

.708

القيمة االحتمالية

م

.1

الفقرة

*0.000

 .2تولى الشركة اهتماماً شديداً لخدمات ما بعد البيع

.744

*0.000

.768

*0.000

.665

*0.000

.832

*0.000

.679

*0.000

.565

*0.000

 .8تقوم الشركة بنشر المعلومات الخاصة باستراتيجيات المنافسين لجميع موظفيها

.649

*0.000

 .9يتم مشاركة الموارد المختلفة بين جميع االقسام داخل الشركة

.683

*0.000

 .10تقوم الشركة بالتأكيد على صعوبة تحديد مواردها من قبل المنافسين

.534

*0.000

 .11تراقب الشركة مواردها لتحديد مدى إمكانية تقليدها أو تكرارها من قبل المنافسين

.707

*0.000

 .12تقوم الشركة بعمل توليفة من الموارد المختلفة لزيادة الكفاءة والفاعلية

.835

*0.000

.842

*0.000

.781

*0.000

.771

*0.000

.787

*0.000

 .17تميل الشركة في الدخول في مشاريع ذات عوائد متوقعة ومضمونة

.679

*0.000

 .18تقوم الشركة بالتأكيد على التنسيق الفعال بين مختلف المجاالت الوظيفية

.807

*0.000

 .19تسعى الشركة باستمرار إلى البحث عن األعمال الجديدة التي تقودها لتميزها

.852

*0.000

 .20تبادر الشركة في تقديم المنتجات الجديدة على مستوى قطاع الصناعات الغذائية

.748

*0.000

.606

*0.000

.3
.4

تقوم الشا ا ا ااركة بإجراء بحوث تسا ا ا ااويقية بشا ا ا ااكل مسا ا ا ااتمر للوقوف على احتياجات

عمالئها
تناقش الشا ا ا ااركة نقاط القوة ونقاط الضا ا ا ااعف لدى منافسا ا ا اايها في نفس الصا ا ا ااناعة
بانتظام

 .5تساهم األقسام المختلفة بالشركة في تطوير المنتجات الجديدة

 .6تعمل األقسام المختلفة داخل الشركة معاً من أجل مقابلة احتياجات السوق
تس ااتجيب الش ااركة إلى أفعال المنافس ااين الذين يش ااكلون تهديداً لها بس اارعة وبنفس
.7
الوقت

.13
.14

تسااتفيد جميع األقسااام والمسااتويات اإلدارية المختلفة بالشااركة من الموارد المتاحة
بها
تس ا ا ا ا ا ااتخدم الش ا ا ا ا ا ااركة التقنيات التكنولوجية المتقدمة والمعقدة في تطوير منتجاتها
الجديدة

 .15تقدم الشركة منتجات مميزة ومتقدمة تقنياً على مستوى قطاع الصناعات الغذائية
.16

.21

تبحث الشا ا ا ااركة بشا ا ا ااكل مسا ا ا ااتمر عن التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل وخارج

قطاع الصناعات الغذائية من أجل تطوير منتجاتها

تفضل الشركة تصميم الطرق والعمليات الجديدة لإلنتاج بنفسها على تبني طرق

وعمليات قام بتطويرها اآلخرون

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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ثانيا :الصد البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها،
ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة.

يبين جدول ( )21أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية

 α ≥ 0.05وبذلك تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.

جدول ( :)21معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة

المجال

معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية)(Sig.

.767

*0.000

الحاجة إلى االنجاز.

.801

الثقة بالنفس.

.642

المبادرة.

االستقاللية وتحمل المسؤولية.

.602

المخاطرة.

.657

اإلبداع.

.786

التحكم الذاتي.

.695

الخصائص الريادية.

.853

التوجهات االستراتيجية.

.868

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α ≥ 0.05

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

*0.000
*0.000

سادساً :ثبات اإلستبانة :Reliability

يقصااد بثبات االسااتبانة هو أن يعطي االسااتبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية ،ويقصااد به أيضااا

إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يسا ا ا ا ا ااتخدم فيها ،أو ما هي درجة اتسا ا ا ا ا اااقه وانسا ا ا ا ا ااجامه
واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة (الجرجاوي.)97 :2010،

وقااد تحقق الباااحااث من ثبااات إسا ا ا ا ا ا ااتبااانااة الااد ارسا ا ا ا ا ا ا ااة من خالل معاااماال ألفااا كرونباااخ Cronbach's Alpha

 ،Coefficientوكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)22
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جدول ( :)22معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

عدد

المجال

معامل ألفا

الصد

الذاتي*

الفقرات

كرونباخ

الحاجة إلى االنجاز.

6

0.696

0.834

المبادرة.

6

0.842

0.918

الثقة بالنفس.

6

0.588

0.767

االستقاللية وتحمل المسؤولية.

6

0.678

0.823

اإلبداع.

6

0.813

0.902

المخاطرة.

6

0.716

0.846

التحكم الذاتي.

6

0.633

0.796

الخصائص الريادية.

42

0.885

0.940

التوجهات االستراتيجية.

21

0.953

0.976

جميع المجاالت معا

63

0.935

0.967

*الصد الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

واضا ا ا ااح من النتائج الموضا ا ا ااحة في جدول ( )22أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين

( ،)0.953،0.588بينما بلغت لجميع فقرات اإلستبانة ( .)0.935وكذلك قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال
حيث تتراوح ( ،)0.976،0.767بينما بلغت لجميع فقرات اإلس ا ااتبانة ( )0.967وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال

إحص ا ااائيا .وبذلك تكون اإلس ا ااتبانة في ص ا ااورتها النهائية كما هي في الملحق ( )1قابلة للتوزيع .ويكون الباحث قد

تأكد من ص ا اادق وثبات إس ا ااتبانة الد ارس ا ااة مما يجعله على ثقة تامة بص ا ااحة اإلس ا ااتبانة وص ا ااالحيتها لتحليل النتائج

واختبار فرضياتها.
سابعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة:

تم تفريغ وتحليل اإلس ا ا ا ااتبانة من خالل برنامج التحليل اإلحص ا ا ا ااائي Statistical Package for the Social
.(SPSS) Sciences

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تم اسااتخدام اختبار كولمجوروف  -ساامرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا كانت
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)23
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جدول ( :)23يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

المجال

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية )(Sig.

الحاجة إلى االنجاز.

0.633

0.818

المبادرة.

0.961

0.315

الثقة بالنفس.

0.572

0.899

االستقاللية وتحمل المسؤولية.

0.776

0.584

اإلبداع.

0.659

0.778

المخاطرة.

0.833

0.492

التحكم الذاتي.

0.843

0.475

الخصائص الريادية.

0.636

0.813

التوجهات االستراتيجية.

1.010

0.260

جميع مجاالت االستبانة

0.627

0.826

واض ا ا ا ااح من النتائج الموض ا ا ا ااحة في جدول ( )23أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الد ارس ا ا ا ااة أكبر من

مستوى الداللة  0.05وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي حيث تم استخدام االختبارات
المعلمية الختبار فرضيات الدراسة.

وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري.

 .3اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.

 .4اختبااار كولمجوروف  -سا ا ا ا ا ا اامرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبااار مااا إذا كاااناات
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 .5معاااماال ارتباااط بيرسا ا ا ا ا ا ااون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياااس درجااة االرتباااط :يقوم هااذا

االختبار على د ارسااة العالقة بين متغيرين .وقد اسااتخدمه الباحث لحساااب االتساااق الداخلي والصاادق البنائي
لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت.

 .6نموذج تحليل االنحدار المتدرج الخطي (.)Linear Stepwise Regression- Model
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 .7اختبار  Tفي حالة عينتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات
داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 .8اختبار تحليل التباين األحادي)  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما إذا كان

هناك فروقات ذات داللة إحص ا ا ا ااائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات .اس ا ا ا ااتخدمه الباحث للفروق

التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.
خالصة الفصل الرابع
اس ااتعر

الباحث في هذا الفص اال منهجية الد ارس ااة واجراءاتها ،وأش ااار الباحث إلى اعتماده المنهج الوص اافي

التحليلي ألنه أكثر المناهج اس ااتخداماً في د ارس ااة الظواهر اإلجتماعية واإلنس ااانية ،وأكثرها مناس ااب ًة لموض ااوع

الد ارس ا ااة .كما أزض ا ااح الباحث المص ا ااادر التي اس ا ااتخدمها في الد ارس ا ااة بنوعيها الثانوية واألولية .واس ا ااتعر

مجتمع الد ارسا ا ا ااة المكون من اإلدارة العليا في شا ا ا ااركات صا ا ا ااناعة األغذية العاملة بقطاع غزة والبالغ عددهم

 150مفردة ،واسااتخدم الباحث أساالوب الحصاار الشااامل السااتطالع آراء مجتمع الد ارسااة نظ اًر لصااغر مجتمع

الد ارس ااة ،حيث تم توزيع  150اس ااتبانة على جميع أفراد المجتمع بمعدل اس ااترداد  .%88.7وأوض ااح الباحث

الخطوات التي اتبعها إلعداد االساا ااتبانة بشا ا ااكلها النهائي ،وأش ا ااار إلى المقياس المس ا ااتخدم في تصاا ااحيح أداة

الد ارسااة وهو المقياس العشااري .وأوضااح الطرق التي تم اسااتخدامها للتحقق من صاادق وثبات االسااتبانة ،وفي
الختام تم عر

األساليب اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة.
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الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

المقدمة.
أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
ثانياً :المحك المعتمد في الدراسة
ثالثاً :تحليل فقرات االستبانة.
رابعاً :اختبار فرضيات الدراسة.
ملخص الفصل الخامس
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مقدمة
يتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة
واستع ار

أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،والوقوف على البيانات الشخصية

عن المسا ا ااتجيبين التي اشا ا ااتملت على (الجنس ،العمر ،المسا ا اامى الوظيفي ،عدد سا ا اانوات الخدمة في مجال العمل

الحالي ،المؤهل العلمي ،الحالة االجتماعية) ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصا ا ااائية للبيانات المتجمعة من إسا ا ااتبانة
الد ارسا ااة ،إذ تم اساااتخدام برنامج الرزم اإلحصا ااائية للد ارسا ااات االجتماعية ) (SPSSللحص ااول على نتائج الد ارساااة
التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
وفيما يلي عر لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
جدول ( :)24توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

125

94.0

أنثى

8

6.0

المجموع

133

100.0

 -يتضا ااح من جدول ( )24أن ما نسا اابته  %94.0من عينة الد ارسا ااة ذكور ،بينما  %6.0إناث .ويعزو الباحث

ذلك إلى متطلبات العمل في البيئة الصناعية التي تحتاج إلى العمل لساعات طويلة ومزيدا من الجهد والطاقة
المرتفعااة باااإلض ا ا ا ا ا ا ااافااة إلى القاادرة الباادنيااة التي في الغااالااب تتوفر لاادى الااذكور عنهااا في اإلناااث .وتتوافق هااذه

البيانات مع التقارير اإلحصا ااائية الصا ااادرة عن الجهاز المركزي لإلحصا اااء الفلسا ااطيني ،حيث أصا اادر الجهاز

تقري ار في فبراير  2017لمسااح القوى العاملة في قطاع غزة للعام  2016وأشااار فيه إلى وجود فجوة كبيرة بين

الذكور واإلناث في نسبة المشاركة في القوى العاملة بين األفراد  15سنة فأكثر ،حيث بلغت النسبة %71.6

للذكور مقابل  %19.3لإلناث (موقع الجهاز المركزي لإلحصاااء الفلسااطيني .)2017/2/15 ،باإلضااافة إلى
ثقافة المجتمع الفلسطيني التي تحد من مشاركة المرأة في العمل الخاص.
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 توزيع عينة الدراسة حسب العمر
جدول ( :)25توزيع عينة الدراسة حسب العمر

العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  30سنة

39

29.3

من  30سنة إلى أقل من  40سنة

49

36.8

من  40إلى أقل من  50سنة

24

18.0

 50سنة فأكثر

21

15.8

المجموع

133

100.0

يتض ا ا ااح من جدول ( )25أن ما نس ا ا اابته  %29.3من عينة الد ارس ا ا ااة أعمارهم أقل من  30س ا ا اانة %36.8 ،تتراوح

أعمارهم من  30سنة إلى أقل من  40سنة ،ويرى الباحث أن هاتين النسبتين تحسبان لهذه الشركات حيث تستفيد
من اإلمكانات والطاقات الكامنة في القيادات الش ا ا ااابة وتفتح الباب أمام الش ا ا ااباب للتقدم والنمو وش ا ا ااغل المناص ا ا ااب

اإلدارية فيها .حيث أن فئة الشباب تجمع بين الطاقات والقدرات اإلبداعية وبين روح التطوير والتحديث معا وتكون
قادرة على اإلبداع في العمل باعتبار أن الموارد البشا ا ا ا ا ارية في هذا الس ا ا ا ا اان قادرة على تحس ا ا ا ا ااين المنتجات المقدمة

باسا ا ا ااتخدام التكنولوجيا .و  % 18.0تتراوح أعمارهم من  40إلى أقل من  50سا ا ا اانة ،بينما  %15.8أعمارهم 50

سنة فأكثر.

 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
جدول ( :)26توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية %

رئيس مجلس إدارة

28

21.1

مدير تنفيذي

38

28.6

مدير دائرة

67

50.4

المجموع

133

100.0

يتضااح من جدول ( )26أن ما نساابته  %21.1من عينة الد ارسااة مسااماهم الوظيفي رئيس مجلس إدارة%28.6 ،
مسماهم الوظيفي مدير تنفيذي ،بينما  %50.4مسماهم الوظيفي مدير دائرة .ويفسر الباحث ذلك أنه من الطبيعي
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أن تكون نس ا اابة مدراء الدوائر هي النس ا اابة العالية نتيجة وجود أكثر من دائرة في ش ا ااركات ص ا ااناعة األغذية ،بينما
يكون في هذه الشركات رئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي واحد لكل منها.

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
جدول ( :)27توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة

سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  5سنوات

30

22.6

من  5إلى أقل من  10سنوات

43

32.3

من  10إلى أقل من  15سنة

26

19.5

أكثر من  15سنة

34

25.6

المجموع

133

100.0

يتضح من جدول ( )27أن ما نسبته  %22.6من عينة الدراسة سنوات خدمتهم في مجال عملهم الحالي أقل من

 5ساانوات %32.3 ،تتراوح ساانوات خدمتهم من  5إلى أقل من  10ساانوات %19.5 ،تتراوح ساانوات خدمتهم من

 10إلى أقل من  15س ا ا ا اانة ،بينما  %25.6س ا ا ا اانوات خدمتهم أكثر من  15س ا ا ا اانة .ويعزو الباحث ذلك إلى مدى
اهتمام واعتماد شا ا ا ااركات صا ا ا ااناعة األغذية على العناصا ا ا اار الشا ا ا ااابة التي تتمتع بقدر كاف من الخبرات والمهارات

العلمية مما يساعدها في تبني مفاهيم وأساليب إدارية حديثة بمرونة كبيرة.
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

جدول ( :)28توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

دراسات عليا

19

14.3

بكالوريوس

87

65.4

دبلوم متوسط

15

11.3

ثانوية عامة فما دون

12

9.0

المجموع

133

100.0

100

يتضااح من جدول ( )28أن ما نساابته  %14.3من عينة الد ارسااة مؤهلهم العلمي د ارسااات عليا %65.4 ،مؤهلهم

العلمي بكالوريوس %11.3 ،مؤهلهم العلمي دبلوم متوسا ا ا ا ا ااط ،بينما  %9.0مؤهلهم العلمي ثانوية عامة فما دون.
ويفسا ا ا ا اار الباحث ذلك نتيجة طبيعة العمل في قطاع صا ا ا ا ااناعة األغذية الذي يتطلب مسا ا ا ا ااتويات عالية من المهارة

والتعليم وخاص ااة بعد التس ااارع الكبير في اقتناء أحدث ما أنتجته تكنولوجيا التص اانيع واتجاه المنظمات إلى التنافس

الحاد والش ا اارس في بع

األحيان في الس ا ااوق الفلس ا ااطينية .وأيض ا ااا تعتمد أغلب المنظمات في ش ا ااروط ومتطلبات

التعيين من لديهم على األقل درجة البكالوريس لتناسب المهام المناطة إليهم.
 توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية

جدول ( :)29توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية

الحالة االجتماعية

العدد

النسبة المئوية %

أعزب

11

8.3

متزوج

121

91.0

غير ذلك

1

0.8

المجموع

133

100.0

يتضااح من جدول ( )29أن ما نساابته  %8.3من عينة الد ارسااة حالتهم االجتماعية أعزب %91.0 ،متزوج ،بينما

 %0.8غير ذلك .يرى الباحث أن ذلك يعود إلى أن الفئة الغالبة في الش ااركات تتراوح أعمارهم من  40-30س اانة
وكعادة الشعب الفلسطيني يعد السن المناسب للشباب للزواج  26-25سنة.

ثانياً :المحك المعتمد في الدراسة:

لتفسا ااير نتائج الد ارسا ااة والحكم على مسا ااتوى االساااتجابة ،اعتمد الباحث على ترتيب المتوس ااطات الحساااابية على

مس ا ااتوى المجاالت لالس ا ااتبيان ومس ا ااتوى الفقرات في كل مجال ،وقد حدد الباحث درجة الموافقة حس ا ااب المحك
المعتمد للدراسة ،كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ( :)30يوضح المحك المعتمد في الدراسة

المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة الموافقة

من 2.8 -1

من 28% -10%

منخفضة جدا

أكبر من 4.6 - 2.8

أكبر من 46% - 28%

منخفضة
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أكبر من 6.4 - 4.6

أكبر من 64%- %46

متوسطة

أكبر من 8.2 – 6.4

أكبر من 82%- 64%

كبيرة

أكبر من 10 – 8.2

أكبر من 100 %-82%

كبيرة جدا

ثالثاً :تحليل فقرات االستبانة

 .1تحليل فقرات " الخصائص الريادية "

 تحليل فقرات مجال " الحاجة إلى االنجاز "

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة .النتائج موضحة
في جدول (.)31
جدول ( :)31المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" الحاجة إلى االنجاز "

م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

 .1أنجز األعمال المطلوبة مني بشكل تام
.2
.3
.4

الوزن

لدي االسا ا ا ا ا ا ااتعداد لتقديم التضا ا ا ا ا ا ااحيات مقابل ما

سأحصل عليه من عوائد مستقبلية

تق اال ح اااجتي لل ارح ااة عن اادم ااا أكون مهتما ااً بعم اال

معين

عندما تواجهني أي مش ا ا ااكلة فإني أس ا ا ااتمر بالعمل

إلى أن أقوم بحلها

 .5أمتلك القدرة على ترجمة األفكار إلى مهام ونتائج
 .6أواصل القيام بالمهام الموكلة لي دون ملل
جميع فقرات المجال معاً
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الترتيب

درجة

الموافقة

8.76

1.11

87.59

1

كبيرة جدا

8.43

1.37

84.29

5

كبيرة جدا

8.24

1.56

82.41

6

كبيرة جدا

8.68

1.42

86.84

2

كبيرة جدا

8.47

1.15

84.66

4

كبيرة جدا

8.63

1.27

86.32

3

كبيرة جدا

8.54

0.88

85.35

كبيرة جدا

من جدول ( )31يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسا ااط الحسا ااابي للفقرة األولى " أنجز األعمال المطلوبة مني بشا ااكل تام " يسا اااوي ( 8.76الدرجة الكلية

من  )10أي أن الوزن النسبي  ،%87.59وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة
على هذه الفقرة.

 المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " تقل حاجتي للراحة عندما أكون مهتماً بعمل معين " ي ساوي  8.24أي أن
الوزن النسا ا ا ا ا ا اابي  ،%82.41وهاذا يعني أن هنااك موافقاة بادرجاة كبيرة جادا من قبال أفراد العيناة على هاذه
الفقرة.

 بشااكل عام يمكن القول بأن المتوسااط الحسااابي لمجال " الحاجة إلى االنجاز " يساااوي  8.54أي أن الوزن
النسا ا ا ا ا ا اابي  ،%85.35وهاذا يعني أن هنااك موافقاة بادرجاة كبيرة جادا من قبال أفراد العيناة على فقرات هاذا

المجال .ويرى الباحث أن مس ا ااتوى الدافعية لدى مدراء ش ا ااركات ص ا ااناعة األغذية بقطاع غزة مرتفع بدرجة
كبيرة وذلك من خالل إص ا ارارهم على العمل دون كلل أو ملل وتقديم التضا ااحيات في سا اابيل ذلك ،إلشا ااباع
الحاجات والرغبات للمسا ااتفيدين والتي تعكس بالنتيجة النهائية مسا ااتوى النجاح المتحقق ،باإلضا ااافة إلى أن
الرغبة في تحقيق طموحات مدراء هذه الشركات على صعيد العمل من أكثر اهداف اإلدارة العليا حيث من

خاللها يسعون لتحقيق ذواتهم من خالل حجم االنجازات المتحققة من إدارتهم وقيادتهم لشركاتهم.

واتفقت هذه النتائج مع د ارسااة (فارس ، )2016 ،و (د ارسااة البلعاوي ، )2015 ،و د ارسااة (المومني، )2014 ،

ود ارس ااة (القاس اام ،)2013 ،ود ارس ااة (النوفل وآخرون ،)2011 ،و د ارس ااة (الش اايخ وآخرون ،)2009 ،و درا،ااغ
) .(Tajeddini & Mueller, 2009التي أكدت جملعهم بأن مياااتوى الحمجغ لى اازجما كمن مرتيعم بدرجغ
كبلرة ،ويرى الباحث أن سا ا ا ا اابب االتفاق يكمن في تشا ا ا ا ااابه عينة الد ارسا ا ا ا ااة المتمثلة في المدراء والقادة اإلداريين

ومتخذي القرار في الد ارس ااات الس ااابقة ومجتمع الد ارس ااة الحالية مما يؤكد على أن اإلصا ارار والمثابرة والتض ااحية
والعمل الدؤوب لمدراء هذه المنظمات هم السا ا ا ا ا ا اامة الغالبة من أجل تحقيق األهداف والنجاح للمنظمة وتحقيق

درجات عالية من الرضا للمدراء أنفسهم.

واختلفت هذه النتائج مع د ارس ا ا ااة (ناص ا ا اار والعمري )2011 ،حيث كان مس ا ا ااتوى الحاجة إلى اإلنجاز متوس ا ا ااطا

ويعزى ذلك الختالف عينة الد ارسا ا ااة حيث كانت عينة الد ارسا ا ااة فيها طلبة الد ارسا ا ااات العليا في تخصا ا ااص إدارة
األعمال في جامعتي عمان العربية ودمشااق ،خالفا للد ارسااة الحالية التي أجريت على اإلدارة العليا في شااركات

صااناعة األغذية .كما واختلفت مع د ارسااة (حسااين )2013 ،حيث أظهرت الد ارسااة مسااتوى متوسااطا من الحاجة
لإلنجاز وذلك يرجع إلى اختالف مجتمع الد ارس ااة حيث أجريت الد ارس ااة في ش ااركة ص ااناعية حكومية في ديالي

بالعراق مما يفسر انخفا

الدافعية لدى العاملين بالشركة.
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 تحليل فقرات مجال " المبادرة "

تم اس ا ا ااتخدام المتوس ا ا ااط الحس ا ا ااابي واالنحراف المعياري والوزن النس ا ا اابي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة .النتائج

موضحة في جدول (.)32
جدول ( :)32المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال " المبادرة "

م
.1

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابي المعياري النسبي

أعماال على بناااء عالقااات جياادة مع زمالء العماال

الترتيب

درجة

الموافقة

8.97

1.07

89.70

1

كبيرة جدا

8.47

1.15

84.66

4

كبيرة جدا

 .3أستطيع تقديم مبادرات ابتكارية فردية

7.96

1.31

79.62

6

كبيرة

 .4أعمل على بناء منظور مستقبلي لعملي

8.46

1.22

84.59

5

كبيرة جدا

 .5أسعى نحو استثمار الفرص الجديدة في عملي

8.52

1.17

85.19

2

كبيرة جدا

8.48

1.59

84.81

3

كبيرة جدا

8.48

0.91

84.76

.2

.6

لتطوير المنتجات المقدمة

أبادر نحو االسا ا ا ا ا ا ااتفادة من التطورات العلمية في

مجال عملي

أسا ا ا ا ا ا ااتطيع العمل ضا ا ا ا ا ا اامن فريق وتقديم مبادرات

ابتكارية جماعية

جميع فقرات المجال معاً

كبيرة جدا

من جدول ( )32يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسا ا ا ا ا ا ااط الحسا ا ا ا ا ا ااابي للفقرة األولى " أعمل على بناء عالقات جيدة مع زمالء العمل لتطوير المنتجات

المقدمة " يس ا ا ا ا اااوي ( 8.97الدرجة الكلية من  )10أي أن الوزن النس ا ا ا ا اابي  ،%89.70وهذا يعني أن هناك
موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة..

 المتوسا ا ا ااط الحسا ا ا ااابي للفقرة الثالثة " أسا ا ا ااتطيع تقديم مبادرات ابتكارية فردية " يسا ا ا اااوي  7.96أي أن الوزن
النسبي  ،%79.62وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 بشا ا ااكل عام يمكن القول بأن المتوسا ا ااط الحسا ا ااابي لمجال " المبادرة " يسا ا اااوي  8.48أي أن الوزن النسا ا اابي

 ،%84.76وهااذا يعني أن هناااك موافقااة باادرجااة كبيرة جاادا من قباال أفراد العينااة على فقرات هااذا المجااال.

ويعزو الباحث ذلك إلى الساالوك الفعال لمدراء شااركات صااناعة األغذية بقطاع غزة نحو توقع االحتياجات
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المستقبلية والتغيرات في بيئة األعمال وخاصة في قطاع غزة الذي يشهد تغيرات سريعة في أوضاع السوق
مما يدفع هؤالء المدراء إلى اقتناص واس ا ا ااتثمار الفرص في مجال عملهم من أجل تحقيق ميزة تنافس ا ا ااية أو
تمايز عن اآلخرين ،وتبني األس ا اااليب والتقنيات المعاصا ا ارة لتحقيق أهداف ش ا ااركاتهم على المدى البعيد ،و

تقديم المبادرات والمقترحات اإلبتكارية واإلبداعية ضمن فرق العمل من شتى األقسام الوظيفية.
واتفقت هذه النتائج مع بع

الد ارسا ا ا ااات كد ارسا ا ا ااة ( فارس ،)2016 ،ود ارسا ا ا ااة (المومني ،)2014 ،ود ارسا ا ا ااة

(القاس ا اام ،)2013 ،ود ارس ا ااة (ص ا ااالح .)2011 ،ويرجع س ا اابب االتفاق إلى تش ا ااابه عينة الد ارس ا ااة المتمثل في

المدراء والقيادات اإلدارية ومتخذي القرار في هذه الد ارسا ا ا ا ا ا ااات ،التي أكدت جميعاً أن مسا ا ا ا ا ا ااتوى المبادرة لدى

المبحوثين كان مرتفعا.

 تحليل فقرات مجال " الثقة بالنفس "

تم اس ا ا ااتخدام المتوس ا ا ااط الحس ا ا ااابي واالنحراف المعياري والوزن النس ا ا اابي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة .النتائج

موضحة في جدول (.)33

جدول ( :)33المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" الثقة بالنفس "

م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابي المعياري النسبي

 .1السمعة المأخوذة عني بأنني أتمسك برأيي

الترتيب

درجة

الموافقة

7.30

2.18

73.01

6

كبيرة

8.56

1.10

85.64

2

كبيرة جدا

8.49

1.29

84.89

3

كبيرة جدا

7.82

1.31

78.20

5

كبيرة

 .5أوقن بأنني سأنجح في أي عمل جديد أقوم به

8.38

1.40

83.83

4

كبيرة جدا

 .6لدي ثقة كبيرة بقدرتي على تحقيق ما أريده

8.73

1.03

87.25

1

كبيرة جدا

8.21

0.88

82.13

.2
.3
.4

أتمتع بثقااة عاااليااة في قاادرتي على الاادفاااع عن

أفكاري بالحجة والبرهان.

أسا ا ا ااتطيع تعلم أي شا ا ا اام إذا ما تفرغت بشا ا ا ااكل
كامل لهذا األمر
أتمتع بالقدرة الكافية في اسااتكشاااف الميول غير
الواضحة لآلخرين

جميع فقرات المجال معاً
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كبيرة جدا

من جدول ( )33يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسا ااط الحسا ااابي للفقرة السا ااادسا ااة " لدي ثقة كبيرة بقدرتي على تحقيق ما أريده " يسا اااوي
الكلية من  )10أي أن الوزن النس اابي
العينة على هذه الفقرة.

 ،%وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد

 المتوسااط الحسااابي للفقرة األولى " الساامعة المأخوذة عني بأنني أتمسااك برأيي " يساااوي
النسبي

(الدرجة

أي أن الوزن

 ،%وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 بشا ا ااكل عام يمكن القول المتوسا ا ااط الحسا ا ااابي لمجال " الثقة بالنفس " يسا ا اااوي

أي أن الوزن النسا ا اابي

 ،%وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .ويرى

الباحث أن مس ا ا ا ااتوى الثقة بالنفس كان مرتفعاً بدرجة كبيرة ويرجع ذلك إلى اإليمان الذاتي لمدراء ش ا ا ا ااركات

ص ا ااناعة األغذية في قطاع غزة بقدراتهم وامكانياتهم العلمية والعملية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم وتحقيق

األهداف باالعتماد على أنفسهم.
واتفقت هذه النتائج مع بع

الد ارس ا ا ا ااات كد ارس ا ا ا ااة (فارس ، )2016 ،ود ارس ا ا ا ااة (البلعاوي ،)2015 ،ود ارس ا ا ا ااة

(المومني ،)2014 ،ود ارس ااة (القاس اام ،)2013 ،ود ارس ااة (ص ااالح ،)2011 ،ود ارس ااة (النوفل وآخرون)2011 ،
ود ارسا ااة (الشا اايخ وآخرون ، ،)2009 ،ود ارسا ااة ( .)Jaafar, et..al, 2010التي أكدت على أن مسا ااتوى الثقة

بالنفس للمبحوثين كان مرتفعاً ،ويعزو الباحث س اابب االتفاق إلى أن المبحوثين في هذه الد ارس ااات جميعهم من
اإلدارة العلياا والتي تملاك في الغاالاب زماام األمور ويكون لاديهاا من الصا ا ا ا ا ا ااالحياات والمسا ا ا ا ا ا ااؤولياات والخبرات
المتراكمة التي تعزز من إيمانهم وثقتهم في ذواتهم.

واختلفت هذه النتائج مع د ارسااة (حسااين )2013 ،التي كان فيها مسااتوى الثقة بالنفس للمبحوثين متوسااطا نظ اًر
الختالف بيئة الدراسة ،حيث أجريت الدراسة في العراق على شركة صناعية حكومية التي تكون فيها األعمال
إلى حد البيروقراطية التي تحد من قدرة العاملين من الدفاع عن أفكارهم وآرائهم مما يقلل ثقتهم واعتمادهم على

أنفسا ا ا ااهم .كما واختلفت مع د ارسا ا ا ااة (ناصا ا ا اار والعمري )2011 ،ويرجع ذلك إلى اختالف عينة الد ارسا ا ا ااة حيث

أجريت الد ارس ا ااة على طلبة الد ارس ا ااات العليا في جامعتي عمان العربية ودمش ا ااق حيث ان الطالب ال يتمتعون
بالخبرة الكافية والمهارات والقدرات التي يمكنهم االعتماد عليها في تحقيق أهدافهم.

 تحليل فق ارت مجال " االستقاللية وتحمل المسؤولية "

تم اس ا ا ااتخدام المتوس ا ا ااط الحس ا ا ااابي واالنحراف المعياري والوزن النس ا ا اابي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة .النتائج

موضحة في جدول (.)34
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جدول ( :)34المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" االستقاللية وتحمل المسؤولية "

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابي المعياري النسبي

أمتلك حرية القرار في تحديد طريقة وكيفية أداء

الترتيب

درجة

الموافقة

8.19

1.37

81.88

4

كبيرة

8.32

1.08

83.23

3

كبيرة جدا

8.15

1.24

81.53

5

كبيرة

8.53

1.17

85.26

2

كبيرة جدا

أتخذ الق اررات وأنفذها دون االعتماد على االخرين

9.02

1.20

90.23

1

كبيرة جدا

7.64

1.71

76.44

6

كبيرة

جميع فقرات المجال معاً

8.31

0.79

83.07

عملي

أستطيع تدبر أموري بنفسي في أي شم أقوم به
أسا ا ا ا ا ا ااتثمر وقت العمل فيما أحب وبالطريقة التي

تناسبني

أشااعر بأن نتائج العمل دائما أفضاال عندما تكون
تحت إشرافي الشخصي

أتحمل مسؤولية ما أقوم به من أعمال

كبيرة جدا

من جدول ( )34يمكن استخالص ما يلي:


المتوسااط الحسااابي للفقرة الخامسااة " أتحمل مسااؤولية ما أقوم به من أعمال " يساااوي ( 9.02الدرجة الكلية

من  )10أي أن الوزن النسبي  ،%90.23وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة
على هذه الفقرة.

 المتوسااط الحسااابي للفقرة السااادسااة " أتخذ الق اررات وأنفذها دون االعتماد على االخرين " يساااوي  7.64أي
أن الوزن النسبي  ،%76.44وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 بشااكل عام يمكن القول بأن المتوسااط الحسااابي لمجال " االسااتقاللية وتحمل المسااؤولية " يساااوي  8.31أي
أن الوزن النسااابي  ،%83.07وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على فقرات

هذا المجال .ويرى الباحث أن مسااتوى الحاجة لالسااتقاللية وتحمل المسااؤولية كان مرتفعاً بدرجة كبيرة نظ اًر
ألن معظم مدراء شركات صناعة األغذية في قطاع غزة هم مالكون لهذه الشركات ،لذا فهم يمتلكون حرية
اتخاذ القرار وتنفيذه مع تحمل كافة التبعات والنتائج المترتية على ذلك س ا ا ا ا ا ا اواء على مسا ا ا ا ا ا ااتوى النجاح أو

الفشا اال ،ويتضا ااح ذلك جلياً من كون نسا اابة الفقرة "أتحمل مسا ااؤولية ما أقوم به من أعمال" هي أعلى نسا اابة
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حوالي  .%90ومع ذلك يؤكد الباحث على انتهاج شا ا ا ا ااركات صا ا ا ا ااناعة األغذية مبدأ التشا ا ا ا اااركية في تنفيذ
الق اررات وذلك يتضح من حصول الفقرة" أتخذ الق اررات وأنفذها دون االعتماد على االخرين" أقل ترتيب بين

الفقرات بنسبة  %76تقريبا.

الد ارس ا ا ا ا ااات كد ارس ا ا ا ا ااة (فارس ،)2016 ،ود ارس ا ا ا ا ااة (البلعاوي ،)2015 ،ود ارس ا ا ا ا ااة

واتفقت هذه النتائج مع بع

(المومني ،)2014 ،ود ارسا ااة (القاسا اام ،)2013 ،ود ارسا ااة (النوفل وآخرون ،)2011 ،ود ارسا ااة (الشا اايخ وآخرون،
 ،)2009ود ارسااة ( ، )Karimi, et..al, 2011ود ارسااة ( )Jaafar, et..al, 2010يعزو الباحث ساابب االتفاق

لرغبة المبحوثين وس ا ا ااعيهم إلى أن يكون كل منهم الرئيس المباش ا ا اار لذاته في العمل فض ا ا ااال عن كون كل منهم
المتحدث األول واآلخر مدعما ذلك باعتمادهم ص ا اايغ وأس ا اااليب إدارية تدعم ذاتهم في العمل إلى درجة س ا ااعيهم

لتنفيذ المهمات الموكلة إليهم على وفق األسلوب الذي يؤمن لهم حرية التصرف في العمل.
 تحليل فقرات مجال " اإلبداع "

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة .النتائج

موضحة في جدول (.)35
جدول ( :)35المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال " اإلبداع "

م
.1

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابي المعياري النسبي

أسعى دائماً لتطوير نفسي على المستوى

الترتيب

درجة

الموافقة

8.86

1.10

88.57

1

كبيرة جدا

 .2أفضل العمل الذي يحتاج إلى تفكير إبداعي

8.35

1.45

83.46

4

كبيرة جدا

 .3أتبنى نظاماً يدعم ابتكار منتجات جديدة

8.26

1.48

82.56

5

كبيرة جدا

8.13

1.52

81.28

6

كبيرة

8.40

1.28

83.98

2

كبيرة جدا

8.35

1.53

83.53

3

كبيرة جدا

8.39

1.00

83.90

المهني

 .4أقوم بمناقشة أفكاري مع اآلخرين بشكل مستمر
.5

أحرص على تبني أساليب جديدة في تطوير

العمل

 .6أتابع التطورات أوال بأول في مجال عملي
جميع فقرات المجال معاً
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كبيرة جدا

من جدول ( )35يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة األولى " أسعى دائماً لتطوير نفسي على المستوى المهني " يساوي ( 8.86الدرجة الكلية
من  )10أي أن الوزن النسا اابي  ،%88.57وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على
هذه الفقرة.

 المتوسااط الحسااابي للفقرة الرابعة " أقوم بمناقشااة أفكاري مع اآلخرين بشااكل مسااتمر " يساااوي  8.13أي أن الوزن
النسبي  ،%81.28وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 بشااكل عام يمكن القول بأن المتوسااط الحسااابي لمجال " اإلبداع " يساااوي  8.39أي أن الوزن النساابي ،%83.90
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .ويعزو الباحث ذلك إلى

اهتمام اإلدارة العليا في شااركات صااناعة األغذية باإلبداع وذلك من خالل تبني أنظمة إدارية وأساااليب جديدة تدعم
االبتكار وتطوير األعمال ،و خلق بيئة عمل تدعم تحرير الطاقات والقدرات لدى موظفيها ،مما يساهم في تحسين

وتطوير المركز الذهني للشركات وتحقيق ميزة تنافسية عن المنافسين في نفس الصناعة.
اتفقت هذه النتائج مع بع

الد ارس ااات كد ارس ااة (فارس ،)2016 ،ود ارس ااة (البلعاوي ،)2015 ،ود ارس ااة (المومني،

 ،)2014ود ارسااة (القاساام ،)2013 ،ود ارسااة (الشاايخ وآخرون ،)2009 ،ود ارسااة ( ،)Al-Habib, 2012ود ارسااة

( )Dudnik, 2013ويرجع س ا ا ا ا ا اابب االتفاق أهمية اإلبداع في المنظمات من خالل إدراك اإلدارة العليا لها في أن
البحث الدائم عن األفكار الجديدة والتجديد في المنتجات والخدمات من ش ا ا ااأنه إض ا ا اافاء ميزة على األعمال وتعزيز

القدرة على المنافسة وتحقيق األرباح.

واختلفت نتائج هذه الد ارس ا ا ااة مع د ارس ا ا ااة ( )Jaafar,et..al, 2010ويعزو الباحث ذلك إلى بعد الفترة الزمنية التي
أجريت فيها الد ارسا ااة عن الد ارسا ااة الحالية ،وبيئة العمل التي طبقت فيها الد ارسا ااة حيث اسا ااتهدفت الد ارسا ااة القطاع
الخدمي في ماليزيا أما الدراسة الحالية فقد أجريت على القطاع االنتاجي.

 تحليل فقرات مجال " المخاطرة "

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة .النتائج موضحة

في جدول (.)36
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جدول ( :)36المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال " المخاطرة "

م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

 .1أمتلك القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات
.2

أرغب بتحقيق األهداف الص ااعبة لتحقيق درجات
عالية من الرضا

 .3أؤمن بضرورة مواجهة تغيرات البيئة الفجائية
.4
.5
.6

أعتق ا ااد ب ا ااأن أعظم األرب ا اااح تكمن خلف أعظم
المخاطر
أميا اال للعما اال بجرأة في الحا اااالت التي تتسا ا ا ا ا ا اام
بمخاطرة عالية
لدي أفكار حاس ا ا اامة في العمل بغ

الوزن

النظر عن

درجة المخاطرة وحالة عدم التأكد
جميع فقرات المجال معاً

الترتيب

درجة

الموافقة

8.48

0.98

84.81

1

كبيرة جدا

8.33

1.34

83.31

2

كبيرة جدا

8.29

1.47

82.86

3

كبيرة جدا

7.56

1.95

75.56

4

كبيرة

7.32

1.82

73.16

5

كبيرة

7.15

1.94

71.50

6

كبيرة

7.85

1.07

78.53

كبيرة

من جدول ( )36يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة األولى " أمتلك القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات " يساوي ( 8.48الدرجة
الكلية من  )10أي أن الوزن النسا ا ا ا ا ا اابي  ،%84.81وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل
أفراد العينة على هذه الفقرة.

 المتوسااط الحسااابي للفقرة السااادسااة " لدي أفكار حاساامة في العمل بغ

النظر عن درجة المخاطرة وحالة

عدم التأكد " يس اااوي  7.15أي أن الوزن النس اابي  ،%71.50وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من

قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 بشا ااكل عام يمكن القول بأن المتوسا ااط الحسا ااابي لمجال " المخاطرة " يسا اااوي  7.85أي أن الوزن النسا اابي
 ،% 78.53وهاذا يعني أن هنااك موافقاة بادرجاة كبيرة من قبال أفراد العيناة على فقرات هاذا المجاال .يعزو

الباحث ذلك إلى البيئة الصناعية في قطاع غزة حيث سرعة وتيرة التقلبات المتكررة وخاصة السياسية منها

مما يؤثر على ق اررات اإلدارة العليا مما يجعلها أن تقوم بتبني أساليب عمل تدعم الدخول في مشاريع غير
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متوقع عوائدها طمعاً في جني األرباح .ونتيجة حالة عدم التأكد التي يعيشا ااها مدراء هذه الشا ااركات أصا اابح
لديهم جرأة في التعامل مع هذه الحاالت وايمانهم بأن زيادة المخاطرة يكمن خلفها أعظم المكاسب.

الد ارسا ا ا ا ااات كد ارسا ا ا ا ااة (فارس ،)2016 ،ود ارسا ا ا ا ااة (البلعاوي ،)2015 ،ود ارسا ا ا ا ااة

واتفقت هذه النتائج مع بع

(المومني ،)2014 ،ود ارسااة (القاساام ،)2013 ،ود ارسااة (صااالح ،)2011 ،ود ارسااة (النوفل وآخرون،)2011 ،
ود ارسااة ( ،)Al-Habib, 2012ود ارسااة ( .)Karimi, et..al, 2011حيث أكدت بأن مسااتوى المخاطرة كان

مرتفعاً بدرجة كبيرة ويدل ذلك على تبني المبحوثين ثقافة التعامل مع حاالت عدم التأكد واسا ا ا ا ا ا ااتثمارها لتحقيق
المكاسب المعنوية والمادية سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المنظمة ككل.
واختلفت هذه النتائج مع دراسة (الشيخ وآخرون ،)2009 ،ومع دراسة (حسين )2013 ،ومع دراسة ( Jaafar,

 ، )et..al, 2010حيث أشارت الدراسات السابقة الذكر إلى مستوى منخف

من خاصية المخاطرة.

 تحليل فقرات مجال " التحكم الذاتي "

تم اس ا ا ااتخدام المتوس ا ا ااط الحس ا ا ااابي واالنحراف المعياري والوزن النس ا ا اابي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة .النتائج

موضحة في جدول (.)37

جدول ( :)37المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" التحكم الذاتي "

م
.1

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابي المعياري النسبي

أتخذ ق ارراتي بحكمة وبدون استعجال

الترتيب

درجة

الموافقة
كبيرة

8.53

1.29

85.26

2

8.64

1.23

86.39

1

8.45

1.55

84.51

3

 .4أشعر بنشوة االنتصار بعد إنجاز أي عمل بإتقان

5.77

2.81

57.74

6

متوسطة

 .5أسيطر على رغباتي وأستطيع توجيهها لما هو مفيد

7.89

1.51

78.95

4

كبيرة

7.57

1.87

75.71

5

كبيرة

7.81

0.99

78.10

.2
.3

.6

أفكر بنتائج العمل الذي أؤديه قبل البدء باإلجراءات
حينما تواجهني مشكلة صعبة في العمل فإنني
أدرسها بجوانبها المختلفة

أستطيع ضبط انفعاالتي وتعبيري عن مشاعري عند
التعامل مع االخرين
جميع فقرات المجال معاً

من جدول ( )37يمكن استخالص ما يلي:
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جدا
كبيرة
جدا
كبيرة
جدا

كبيرة

 المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " أفكر بنتائج العمل الذي أؤديه قبل البدء باإلجراءات " يساوي 8.64
(الدرجة الكلية من  )10أي أن الوزن النسبي  ،%86.39وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من
قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " أشعر بنشوة االنتصار بعد إنجاز أي عمل بإتقان " يساوي  5.77أي أن
الوزن النسبي  ،%57.74وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " التحكم الذاتي " يساوي  7.81أي أن الوزن النسبي
 ،%78.10وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .ويعزو
الباحث ذلك إلى قدرة المبحوثين على السيطرة على أمورهم والتحكم به وتوجيهها ،خاصة وأن جل المبحوثين

من فئة الشباب الذي يتمتع بالحكمة والتروي قبل اتخاذ القرار أو تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بالعمل وقادرين
على ضبط مشاعرهم وعواطفهم وانفعاالتهم باتجاه اآلخرين.

واتفقت هذه النتائج مع بع

الدراسات كدراسة ( ،)Habib, 2012ودراسة (،)Oyeniyi & Adeniji, 2010

ودراسة ( )Gurol & Atsan, 2006حيث أشارت إلى مستوى مرتفع من التحكم الذاتي والقدرة على السيطرة
على األمور والتحكم فيها وتوجيهها

واختلفت هذه النتائج مع دراسة (ناصر والعمري )2011 ،التي أشارت إلى مستوى متوسط من التحكم الذاتي
للمبحوثين ويرجع ذلك إلى ختالف مجتمع الدراسة حيث أجريت على طلبة جامعتي عمان العربية ودمشق خالفا

للدراسة الحالية التي أجريت على اإلدارة العليا لشركات صناعة األغذية.
 تحليل جميع فقرات الخصائص الريادية

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة .النتائج موضحة
في جدول (.)38
جدول ( :)38المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لجميع فقرات
" الخصائص الريادية "

البند

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

الحاجة إلى االنجاز.

8.54

0.88

85.35

1

كبيرة جدا

المبادرة.

8.48

0.91

84.76

2

كبيرة جدا

الثقة بالنفس.

8.21

0.88

82.13

5

كبيرة جدا
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االستقاللية وتحمل المسؤولية.

8.31

0.79

83.07

4

كبيرة جدا

اإلبداع.

8.39

1.00

83.90

3

كبيرة جدا

المخاطرة.

7.85

1.07

78.53

6

كبيرة

التحكم الذاتي.

7.81

0.99

78.10

7

كبيرة

الخصائص الريادية.

8.23

0.70

82.26

كبيرة جدا

من جدول ( )38تبين أن المتوس ااط الحس ااابي لجميع فقرات الخص ااائص الريادية يس اااوي ( 8.23الدرجة الكلية من
 )10أي أن الوزن النسا ا ا ا ا ا اابي  ،%82.26وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على

فقرات الخصا ااائص الريادية بشا ااكل عام .ويعزو الباحث ذلك إلى ان الشا ااركات موضا ااوع الد ارسا ااة جميعها شا ااركات

عائلية تعتمد باألسا اااس على التمويل الذاتي إلنجاز مشا اااريعها فالبتالي تقوم باسا ااتقطاب موظفين على درجة عالية

من الكفاءة والمهارة والخبرة العلمية والعملية لكي تحقق مكاسا ا ااب مالية ،لذا يرتبط بقاء هذه الشا ا ااركات واسا ا ااتمرارها

طالما تحقق األهداف التي تسا ا ااعى من أجلها ،لذا يرى الباحث أن أعلى مجاالت الخصا ا ااائص الريادية هو الحاجة
لالنجاز مما يؤكد أن شااركات صااناعة األغذية تعنى بالدرجة األولى بما يتحقق من أهداف والتي بدورها تعبر عن

النجاح والنمو والبقاء ،ومن ثم يليها المبادرة التي ترتبط بتقديم االفكار والمنتجات والخدمات المصاحبة لها الجديدة

والتي تتس ا ا ا ا ا اام باالبتكار واالبداع .ثم تليها تحمل المس ا ا ا ا ا ااؤولية فيما يتخذون من ق اررات والتي تكون نابعة مت ثقتهم
بأنفس ااهم وأن كل منهم يس ااتطيع التحكم بأموره والس اايطرة عليها وتوجهيها في ظل بيئة تتس اام بااليقين وحاالت عدم

التأكد ،من أجل إدارة مناصبهم بكفاءة وفاعلية.
واتفقت هذه النتائج مع بع

الد ارسااات كد ارسااة (فارس ،)2016 ،ود ارسااة (البلعاوي ،)2015 ،د ارسااة (المومني،

 ،)2014دراسة (النوفل وآخرون ،)2011 ،دراسة (صالح ،)2011 ،ودراسة (الشيخ وآخرون ،)2009 ،ودراسة

( ،)Al-Damen, 2015ود ارس ا ا ااة ( .)Alvarez-Herranz, et..al,2011ويعزو الباحث س ا ا اابب االتفاق إلى
تشابه عينة الدراسة المتمثلة في المدراء والقادة اإلداريين ومتخذي القرار.

واختلفت هذه النتائج مع د ارساة (ناصار والعمري ،)2011 ،التي أشاارات إلى أن مساتوى الخصاائص الريادية لدى

المبحوثين كان متوس ااطاً ويعزو الباحث هذا الختالف مجتمع الد ارس ااة حيث أجريت الد ارس ااة على طلبة الد ارس ااات

العليا في جامعتي عمان العربية ودمشق بينما تمت الدراسة الحالية على مدراء شركات صناعة األغذية في قطاع

غزة ،كما واختلفت مع د ارساة (حساين ،)2013 ،ويرى الباحث أن هذا االختالف يرجع إلى أن بيئة الد ارساة كانت
في الشااركة العامة للصااناعات الكهربائية بديالي بالعراق وهي من المؤس اسااات الحكومية بينما بيئة الد ارسااة الحالية
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هي شا ااركات صا ااناعة األغذية في قطاع غزة وجميعها شا ااركات عائلية خاصا ااة .والجدول رقم ( )38يلخص اتفاق
واختالف نتائج مجال الخصائص الريادية مع الدراسات السابقة:
جدول( :)39اتفا واختالف نتائج مجال الخصائص الريادية مع الدراسات السابقة

مجاالت الخصائص

درجة

الحاجة إلى اإلنجاز

كبيرة جدا

المبادرة

كبيرة جدا

الثقة بالنفس

كبيرة جدا

الريادية

الموافقة

الدراسات السابقة التي اتفقت نتائجها
مع نتائج هذه الدراسة

(فارس( ،)2016 ،البلعاوي،)2015 ،
(المومني( ،)2014،القاسم،)2013 ،
(صالح( ،)2011 ،الشيخ وآخرون،
،)Dudnik, 2013( ،)2009
()Karimi, et..al, 2011

(فارس( ،)2016 ،المومني،)2014،
(القاسم( ،)2013 ،الشيخ وآخرون،

الدراسات السابقة التي

اختلفت نتائجها مع نتائج
هذه الدراسة

(ناصر والعمري،
( ،)2011حسين،

Jaafar, ( ،)2013
)et..al, 2010

-

( ،)2009صالح)2011 ،
(فارس( ،)2016 ،البلعاوي،)2015 ،
(المومني( ،)2014،القاسم،)2013 ،
(صالح( ،)2011 ،الشيخ وآخرون،

( ،)2009النوفل وآخرون،)2011 ،
(، )Karimi, et..al, 2011

(ناصر والعمري،
( ،)2011حسين،
)2013

()Jaafar, et..al, 2010

(فارس( ،)2016 ،البلعاوي،)2015 ،
االستقاللية وتحمل
المسؤولية

(المومني( ،)2014،القاسم،)2013 ،

كبيرة جدا

(الشيخ وآخرون( ،)2009 ،النوفل

وآخرونKarimi, et..al, ( ،)2011 ،
، )Jaafar, et..al, 2010( ، )2011
()Dudnik, 2013
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-

(فارس( ،)2016 ،البلعاوي،)2015 ،
(المومني( ،)2014،القاسم،)2013 ،

اإلبداع

كبيرة جدا

المخاطرة

كبيرة

التحكم الذاتي

كبيرة

(الشيخ وآخرون( ،)2009 ،النوفل

( et..al,

Jaafar,

)2010

وآخرونKarimi, et..al, ( ،)2011 ،
Al-( ، )Dudnik, 2013( ، )2011
)Habib, 2012

فارس( ،)2016 ،البلعاوي،)2015 ،

(المومني( ،)2014،القاسم،)2013 ،
(النوفل وآخرون( ،)2011 ،صالح،

( et..al,
)2010

وآخرون،

Jaafar,
(الشيخ

،

)2009

،

( ، )Karimi, et..al, 2011) ،)2011حسين)2013 ،
()Al-Habib, 2012

(صالحAl-Habib, ( ،)2011 ،

Oyeniyi & Adeniji, ( ،)2012

(ناصر والعمري)2011 ،

)Gurol & Atsan, 2006( ،)2010
المصدر :بواسطة الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة

 .2تحليل فقرات مجال " التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية "
تم اساتخدام المتوساط الحساابي واالنحراف المعياري والوزن النسابي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة .النتائج موضاحة
في جدول (.)40

جدول ( :)40المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" التوجهات االستراتيجية "

م
.1
.2

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابي المعياري النسبي

تقوم الشركة بقياس مستوى رضا العمالء عن

المنتجات التي تقدمها بشكل منتظم

تولى الشركة اهتماماً شديداً لخدمات ما بعد البيع
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الترتيب

درجة

الموافقة

8.24

1.70

82.41

4

كبيرة جدا

8.26

1.74

82.56

2

كبيرة جدا

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

تقوم الشركة بإجراء بحوث تسويقية بشكل مستمر

للوقوف على احتياجات عمالئها

تناقش الشركة نقاط القوة ونقاط الضعف لدى

منافسيها في نفس الصناعة بانتظام

تساهم األقسام المختلفة بالشركة في تطوير

المنتجات الجديدة

تعمل األقسام المختلفة داخل الشركة معاً من أجل

مقابلة احتياجات السوق

تستجيب الشركة إلى أفعال المنافسين الذين

يشكلون تهديداً لها بسرعة وبنفس الوقت
تقوم

الشركة

بنشر

المعلومات

باستراتيجيات المنافسين لجميع موظفيها

الخاصة

يتم مشاركة الموارد المختلفة بين جميع االقسام

داخل الشركة

تقوم الشركة بالتأكيد على صعوبة تحديد مواردها

من قبل المنافسين

تراقب الشركة مواردها

لتحديد مدى إمكانية

تقليدها أو تكرارها من قبل المنافسين

تقوم الشركة بعمل توليفة من الموارد المختلفة

لزيادة الكفاءة والفاعلية

تستفيد جميع األقسام والمستويات اإلدارية

المختلفة بالشركة من الموارد المتاحة بها

تستخدم الشركة التقنيات التكنولوجية المتقدمة

والمعقدة في تطوير منتجاتها الجديدة

تقدم الشركة منتجات مميزة ومتقدمة تقنياً على
.15
مستوى قطاع الصناعات الغذائية

116

7.47

2.07

74.74

18

كبيرة

7.96

1.85

79.62

11

كبيرة

7.91

1.96

79.10

13

كبيرة

8.27

1.70

82.71

1

كبيرة جدا

7.93

1.94

79.32

12

كبيرة

6.77

2.49

67.74

21

كبيرة

7.51

1.96

75.11

17

كبيرة

7.23

2.04

72.35

20

كبيرة

7.81

1.88

78.12

15

كبيرة

8.06

1.77

80.60

8

كبيرة

8.00

1.42

80.00

10

كبيرة

7.44

2.07

74.44

19

كبيرة

8.18

1.82

81.80

6

كبيرة

تبحث الشركة بشكل مستمر عن التقنيات

 .16التكنولوجية

الحديثة

داخل

وخارج

قطاع

8.09

1.72

80.90

7

كبيرة

الصناعات الغذائية من أجل تطوير منتجاتها
.17
.18
.19
.20

تميل الشركة في الدخول في مشاريع ذات عوائد
متوقعة ومضمونة
تقوم الشركة بالتأكيد على التنسيق الفعال بين
مختلف المجاالت الوظيفية
تسعى الشركة باستمرار إلى البحث عن األعمال
الجديدة التي تقودها لتميزها
تبادر الشركة في تقديم المنتجات الجديدة على

مستوى قطاع الصناعات الغذائية

7.79

1.95

77.89

16

كبيرة

7.88

1.60

78.80

14

كبيرة

8.21

1.61

82.11

5

كبيرة جدا

8.24

1.72

82.41

3

كبيرة جدا

تفضل الشركة تصميم الطرق والعمليات الجديدة

 .21لإلنتاج بنفسها على تبني طرق وعمليات قام
بتطويرها اآلخرون

جميع فقرات المجال معاً

8.06

1.50

80.60

7.87

1.25

78.73

8

كبيرة
كبيرة

من جدول ( )40يمكن استخالص ما يلي:
 المتوس ااط الحس ااابي للفقرة الس ااادس ااة " تعمل األقس ااام المختلفة داخل الش ااركة معاً من أجل مقابلة احتياجات
الس ا ا ااوق " يس ا ا اااوي ( 8.27الدرجة الكلية من  )10أي أن الوزن النس ا ا اابي  ،%82.71وهذا يعني أن هناك
موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 المتوسااط الحسااابي للفقرة الثامنة " تقوم الشااركة بنش ار المعلومات الخاصااة باسااتراتيجيات المنافسااين لجميع
موظفيها " يسا ا ا اااوي  6.77أي أن الوزن النسا ا ا اابي  ،%67.74وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من
قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 بشا ااكل عام يمكن القول بأن المتوسا ااط الحسا ااابي لمجال " التوجهات االسا ااتراتيجية " يسا اااوي  7.87أي أن
الوزن النسا ا ا ا ا ا اابي  ،%78.73وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا

المجال .ويرى الباحث أن مستوى التوجهات االستراتيجية لدي شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة

كان مرتفعاً ويرجع ذلك إلى اهتمام شركات صناعة األغذية بالزبون الذي هو سبب رئيس لتحرير الطاقات

داخل أروقة المنظمة من أجل تقديم منتجات تلبي رغبات واحتياجات الزبائن مما يدفع بش ا ا ااركات ص ا ا ااناعة
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األغذية بقطاع غزة إلى تبني أحدث ما تقدمه التكنولوجيا على مس ااتوى األدوات المس ااتخدمة في التص اانيع،
وتقديم المنتجات والخدمات التي تميزها عن المنافس ا ااين و تبني أس ا اااليب عمل جديدة على مس ا ااتوى االنتاج
والتص ا اانيع .ومراقبة المنافس ا ااين وتحديد اس ا ااتراتيجياتهم وتحليلها ونش ا اار المعلومات الخاص ا ااة بهم بين جميع

أقسام الشركة المختلفة لتحقيق التمايز عنهم وهذا ما يفسر بأن فقرة " مقابلة احتياجات السوق" قد حصلت
على أعلى ترتيب بين الفقرات حوالي  . %82.71باإلضا ا ا ا ا ا ااافة إلى أن البيئة الديكناميكية التي تيتميز بها

الس ااوق في قطاع غزة و المنافس ااة الش اارس ااة في ص ااناعة األغذية خاص ااة في ظل منح تراخيص العمل في
هذه الص ااناعة بس ااهولة أدى ذلك إلى المزاحمة على رض ااا الزبون مما يتطلب من الش ااركات اختيار الوجهة

والطريقة المناسبة لتلبية احتياجاته وبكافة الطرق وعلى جميع المستويات.
واتفقت هذه النتائج مع بع

الد ارسا ااات كد ارسا ااة (مقراش )2015 ،لتشا ااابه عينة الد ارسا ااة ،ومع د ارسا ااة (جندب،

 )2013التي أشااارت إلى أن مسااتوى التوجهات اإلسااتراتيجية كان مرتفعاً ويرجع ساابب االتفاق إلى تشااابه مجتمع
وبيئة الدراسة حيث أجريت الدراسة على اإلدارة العليا في شركات صناعة األغذية باليمن .كما واتفقت مع دراسة

(جالب ،)2013 ،التي أش ا ا ااارت إلى مس ا ا ااتوى قوي من التوجهات اإلس ا ا ااتراتيجية ويرجع ذلك إلى تش ا ا ااابه مجتمع
الدراسة المتمثل في اإلدارة العليا في جامعة كربالء بالعراق.

رابعاً :اختبار فرضيات الدراسة
 الفرضـــــــية الرئيســـــــة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتوى داللة ( )α≥0.05بين
الخصــــائص الريادية (الحاجة لإلنجاز ،المبادرة ،الثقة بالنفس ،االســــتقاللية وتحمل المســــؤولة ،االبداع،

المخاطرة ،والتحكم الذاتي) لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلســـتراتيجية في شـــركات صـــناعة األغذية

العاملة بقطاع غزة.

بين جدول ( )41أن معامل االرتباط يسا اااوي  ،.512وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتسا اااوي  0.000وهي أقل

من مس ااتوى الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحص ااائية بين الخص ااائص الريادية (الحاجة
لإلنجاز ،المبادرة ،الثقة بالنفس ،االسااتقاللية وتحمل المسااؤولة ،االبداع ،المخاطرة ،والتحكم الذاتي) لدى اإلدارة

العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة.
واتفقت هذه النتائج مع بع

الد ارساات كد ارساة (القاسام ،)2013 ،ود ارساة (،)Zhang & Bruning, 2011

ود ارس ا ااة (المومني )2014 ،التي أكدت بوجود عالقة ارتباط بين الخص ا ااائص التي يتمتع بها الريادييون وتبني
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التوجهااات اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيجيااة ويعزو الباااحااث ذلااك لتقااارب وجهااات نظر اإلدارة العليااا في أهميااة تحااديااد الوجهااة
االس ا ا ا ااتراتيجية لمنظماتهم لما له من أثر على بقاء واس ا ا ا ااتم اررية أعمالهم وذلك من خالل القادة اإلداريين الذين

يتمتعون بخصااائص شااخصااية وساالوكية وادارية تؤهلهم لذلك .وقد أوردت مجموعة من الد ارسااات بع

تفيااد بوجود عالقااة ارتباااط بين الخص ا ا ا ا ا ا ااائص الرياااديااة وبع

النتائج

المتغيرات األخرى المتعلقااة بااالمنظمااة وعواماال

نجاحها مثل د ارساا ا ا ا ااة (فارس )2016 ،التي توصا ا ا ا ا االت لوجود عالقة بين الخص ا ا ا ا ااائص الريادية لمدراء البنوك
التجارية في قطاع غزة والتخطيط االس ا ا ا ااتراتيجي ،ود ارس ا ا ا ااة (البلعاوي )2015 ،التي كش ا ا ا اافت أن توفر الحاجة
لإلنجاز لمدراء شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بقطاع غزة يساهم في نمو شركاتهم.
جدول ( :)41معامل االرتباط بين الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة
األغذية العاملة بقطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين

الخص ا ا ا ا ا ا ا ااائص الري ااادي ااة (الح اااج ااة لإلنج اااز ،المب ااادرة ،الثق ااة ب ااالنفس،
االس ااتقاللية وتحمل المس ااؤولة ،االبداع ،المخاطرة ،والتحكم الذاتي) لدى

اإلدارة العليا و تبني التوجهات االس ا ا ا ا ااتراتيجية في ش ا ا ا ا ااركات ص ا ا ا ا ااناعة

.512

*0.000

األغذية العاملة بقطاع غزة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 .1توجد عالقة ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاصـــية الحاجة لإلنجاز لدى
اإلدارة العليا وتبني التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

 يبين جدول ( )42أن معامل االرتباط يس ا اااوي  ، .415وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتس ا اااوي 0.000
وهي أقل من مسا ا ا ااتوى الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصا ا ا ااائية بين خاصا ا ا ااية
الحاجة لإلنجاز لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات االس ا ااتراتيجية في ش ا ااركات ص ا ااناعة األغذية بقطاع

غزة.

واتفقت هذه النتائج مع بع

الد ارس ا ااات كد ارس ا ااة (المومني ،)2014 ،ود ارس ا ااة (القاس ا اام ،)2013 ،ود ارس ا ااة ( Di

 ،)Zhang & Bruning, 2011حيث كشااافت هذه الد ارسا ااات عن وجود عالقة ارتباط بين خاصاااية الحاجة إلى
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اإلنجاز وتبني التوجهات االسااتراتيجية لمنظماتهم ،كما وأوردت مجموعة من الد ارسااات بع
بين خاصا ااية الحاجة إلى اإلنجاز وبع

النتائج بوجود عالقة

المتغيرات والمفاهيم اإلدارية المختلفة األخرى المتعلقة بالمنظمة وعوامل

نجاحها مثل د ارسا ا ا ا ا ااة (فارس )2016 ،التي توصا ا ا ا ا االت إلى أن توفر الحاجة لإلنجاز للمدراء في البنوك التجارية
بقطاع غزة يسا ا ا ا اااعدهم على التوجه والتخطيط االسا ا ا ا ااتراتيجيين  ،كما واتفقت مع د ارسا ا ا ا ااة (البلعاوي )2015 ،التي

كشا ا اافت أن توفر الحاجة لإلنجاز لمدراء شا ا ااركات تكنولوجيا المعلومات واالتصا ا اااالت بقطاع غزة يسا ا اااهم في نمو

ش ا ااركاتهم  ،ومع د ارس ا ااة (ناص ا اار والعمري ،)2011 ،ود ارس ا ااة ( .)Dudnik, 2013ويعزو الباحث ذلك إلى كون
اإلنجاز مرتبط في الرغبة في تحقيق األهداف وتبني االس ا ا ااتراتيجيات التي تقود المنظمات نحو البقاء واالس ا ا ااتمرار

والتميز.

جدول ( :)42معامل االرتباط بين خاصية الحاجة لإلنجاز لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة
األغذية بقطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

 .6توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 0.05
بين خاصية الحاجة لإلنجاز لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات

.415

القيمة

االحتمالية)(Sig.
*0.000

اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاصية المبادرة لدى اإلدارة العليا
وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

 يبين جدول ( )43أن معامل االرتباط يساوي  ، 434وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي 0.000
وهي أقل من مستوى الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين خاصية المبادرة
لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.
واتفقت هذه النتائج مع بع

الدراسات كدراسة (المومني ،)2014 ،ودراسة (القاسم ،)2013 ،حيث كشفت هذه

الدراسات عن وجود عالقة ارتباط بين خاصية المبادرة وتبني التوجهات االستراتيجية لمنظماتهم .كما وأوردت

مجموعة من الدراسات بع

النتائج التي تفيد بوجود عالقة بين خاصية المبادرة وبع

المتغيرات والمفاهيم

اإلدارية المختلفة األخرى المتعلقة بالمنظمة وعوامل نجاحها كدراسة (فارس )2016 ،التي كشفت عن وجود عالقة
بين خاصية المبادرة والتخطيط االستراتيجي للبنوك التجارية بقطاع غزة ،ودراسة ( )Al-Damen, 2015التي
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توصلت لوجود عالقة بين خاصية المبادرة والنجاح اإلقتصادي لشركات توريد األجهزة الطبية باألردن ،ويعزو
الباحث ذلك بأن المبادرة والمبادأة له عالقة بتبني التوجهات اإلستراتيجية للمنظمات لكونه يعكس السلوك الفعال
للمبحوثين الهادف نحو توقع االحتياجات المستقبلية والتغيرات في بيئة األعمال المحيطة بها.

جدول ( :)43معامل االرتباط بين خاصية المبادرة لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية
بقطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

 .7توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة()α ≥ 0.05
بين خاصية المبادرة لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية

في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

.434

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 .3توجد عالقة ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاصـــــية الثقة بالنفس لدى
اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.



يبين جدول ( )44أن معامل االرتباط يسا ا ا اااوي  ،.392وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتسا ا ا اااوي  0.000وهي

أقل من مسا ا ااتوى الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصا ا ااائية بين خاصا ا ااية الثقة بالنفس
لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

واتفقت هذه النتائج مع بع

الدراسات كدراسة (المومني ،)2014،ودراسة (القاسم ،)2013 ،التي توصلت لوجود

عالقة إرتباط بين خاصية الثقة بالنفس والتوجهات االستراتيجية .كما وأوردت مجموعة من الدراسات بع
تفيااد بوجود عالقااة بين خاااص ا ا ا ا ا ا ايااة الثقااة بااالنفس وبع

النتائج

المتغيرات والمفاااهيم اإلداريااة المختلفااة األخرى المتعلقااة

بالمنظمة وعوامل نجاحها مثل د ارس ا ا ا ا ا ا ااة (فارس )2016 ،التي أكدت بوجود عالقة بين خاصا ا ا ا ا ا ااية الثقة بالنفس

والتخطيط االسااتراتيجي للبنوك التجارية  ،ود ارسااة (البلعاوي )2015 ،التي أشااارت بوجود عالقة بين خاصااية الثقة

بالنفس ونمو شااركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاااالت ،ود ارسااة ( ،)Al-Damen, 2015ود ارسااة ( Karimi,

 ،)et..al, 2011ود ارس ا ااة ( .)Jaafar, et..al, 2010ويعزو الباحث ذلك إلى أن الثقة بالنفس واإليمان الذاتي له
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عالقة بتبني التوجهات اإلس ا ااتراتيجية في ش ا ااركات ص ا ااناعة األغذية لكونه يعكس ثقة المبحوثين بأنفس ا ااهم وقدراتهم
وامكاناتهم.
جدول ( :)44معامل االرتباط بين خاصية الثقة بالنفس لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة
األغذية بقطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

 .8توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة()α ≥ 0.05
بين خاصية الثقة بالنفس لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات
اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

.392

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 .4توجد عالقة ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاصـــية االســـتقاللية وتحمل
المسؤولية لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

 يبين جدول ( )45أن معامل االرتباط يسا ا اااوي  ،.288وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتسا ا اااوي

وهي أقل

من مس ااتوى الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحص ااائية بين خاص ااية االس ااتقاللية وتحمل

المسؤولية لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.
واتفقت هذه النتائج مع بع

الد ارسااات كد ارسااة (المومني ،)2014،ود ارسااة (القاساام ،)2013 ،التي توصاالت

مجموعة من الد ارسا ااات بع

النتائج تفيد بوجود عالقة بين خاص ااية االس ااتقاللية وتحمل المساااؤولية وبع

لوجود عالقة إرتباط بين خاص ا ا ا ااية االس ا ا ا ااتقاللية وتحمل المس ا ا ا ااؤولية والتوجهات االس ا ا ا ااتراتيجية .كما وأوردت

المتغيرات والمفاااهيم اإلداريااة المختلفااة األخرى المتعلقااة بااالمنظمااة وعواماال نجاااحهااا مثاال د ارسا ا ا ا ا ا ا ااة (فااارس،

 ،)2016ودراسة ودراسة ( ،)Al-Damen, 2015ودراسة ( )Dudnik, 2013ويعزو الباحث ذلك إلى أن
الحاجة لإلستقاللية وتحمل المسؤولية مرتبطة بتبني التوجهات االستراتيجية للمنظمات لكونها توفر درجة من

الحرية للمدراء بشركات صناعة األغذية في العمل وتحديد اإلجراءات وطرق تنفيذ العمل.

كما وأوردت مجموعة من الد ارسا ا ا ا ا ا ااات بع

المسا ا ااؤولية وبع

النتائج تفيد بعدم وجود عالقة بين خاصا ا ا ا ا ا ااية االسا ا ا ا ا ا ااتقاللية وتحمل

المتغيرات و المفاهيم اإلدارية المختلفة األخرى المتعلقة بالمنظمة وعوامل نجاحها مثل د ارسا ا ااة
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(البلعاوي )2015 ،التي توصا االت إلى أن الحاجة لإلسا ااتقاللية ليس لها عالقة وثيقة بالنمو في شا ااركات تكنولوجيا
المعلومات واالتص ا ا ا ا ا اااالت ،وينس ا ا ا ا ا ااب الباحث هذا االختالف إلى اختالف بيئة العمل .كما واختلفت مع د ارس ا ا ا ا ا ااة

( )Karimi, et..al, 2011التي كشا ا اافت أن الحاجة إلى اإلسا ا ااتقاللية ليس لها عالقة بشا ا ااكل مباشا ا اار على النية
الريادية لتنظيم المش ا ا اااريع .ويعزو الباحث هذا االختالف إلى مجتمع الد ارس ا ا ااة حيث أجريت الد ارس ا ا ااة على طالب

الجامعات اإليرانية.
جدول ( :)45معامل االرتباط بين خاصية االستقاللية وتحمل المسؤولية لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في
شركات صناعة األغذية بقطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

 .9توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α ≥ 0.05بين خاصية االستقاللية وتحمل المسؤولية لدى

اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة

.288

*0.000

األغذية بقطاع غزة.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 .5توجد عالقة ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاصـــــية االبداع لدى اإلدارة
العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.
 يبين جدول ( )46أن معامل االرتباط يسا ا ا اااوي  ،.494وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتسا ا ا اااوي  0.000وهي
أقل من مس ا ا ااتوى الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحص ا ا ااائية بين خاص ا ا ااية االبداع لدى
اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.
واتفقت هذه النتائج مع بع الد ارسا ا ااات كد ارسا ا ااة (المومني ،)2014،ود ارسا ا ااة (القاسا ا اام ،)2013 ،التي توصا ا االت
لوجود عالقة إرتباط بين خاصا ا ا ااية اإلبداع والتوجهات االسا ا ا ااتراتيجية .كما وأوردت مجموعة من الد ارسا ا ا ااات بع
النتاائج تفياد بوجود عالقة بين خاص ا ا ا ا ا ا اياة اإلبداع وبع المتغيرات والمفااهيم اإلدارية المختلفاة األخرى المتعلقاة
بالمنظمة وعوامل نجاحها مثل دراسة (فارس ،)2016 ،ودراسة (البلعاوي ،)2015 ،ودراسة (،)Dudnik, 2013
ود ارسا ا ا ا ا ا ا ااة ( .)Karimi, et..al, 2011ويعزو الب اااح ااث ذل ااك إلى أن اإلب ااداع يرتبط بعالق ااة وثيق ااة ب ااالتوجهااات
االس ا ااتراتيجية للمنظمات في ش ا ااركات ص ا ااناعة األغذية وذلك ألن توليد األفكار والمنتجات والخدمات الجديدة من
ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااأن ا ا ااه أن ي ا ا اح ا ا اادد وج ا ا اه ا ا ااة ال ا ا ام ا ا ان ا ا اظ ا ا ام ا ا ااات الا ا اامسا ا ا ا ا ا ا ا ا ات ا ا اق ا ا اب ا ا ال ا ا اي ا ا ااة وت ا ااوج ا ا اه ا ا اه ا ا ااا االسا ا ا ا ا ا ا ا ا ات ا ا ا ارت ا ا اي ا ا اجاا ااي.
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جدول ( :)46معامل االرتباط بين خاصية االبداع لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية
بقطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية
.10

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α ≥0.05بين خاصية االبداع وتحمل المسؤولية لدى اإلدارة العليا

وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

.494

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 .6توجد عالقة ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاصـــية المخاطرة لدى اإلدارة
العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

 يبين جدول ( )47أن معامل االرتباط يساوي  ،.275وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.001وهي أقل
من مستوى الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين خاصية المخاطرة لدى اإلدارة
العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلك إلى المدي الذي يتمتع به مدراء شا ا ا ااركات صا ا ا ااناعة األغذية باالنخراط وتبني القيام بمبادرات
وأفعال شديدة المخاطرة تنعكس على التوجه العام لشركاتهم .
واتفقت هذه النتائج مع بع

الدراسات كدراسة (المومني ،)2014،ودراسة (القاسم ،)2013 ،التي توصلت لوجود

عالقة إرتباط بين خاصا ااية المخاطرة والتوجهات االسا ااتراتيجية .كما وأوردت مجموعة من الد ارسا ااات بع

تفيد بوجود عالقة بين خاصا ااية االمخاطرة وبع

النتائج

المتغيرات والمفاهيم اإلدارية المختلفة األخرى المتعلقة بالمنظمة

وعوامل نجاحها مثل د ارسا ا ا ا ااة (فارس ،)2016 ،ود ارسا ا ا ا ااة (البلعاوي ،)2015 ،ود ارسا ا ا ا ااة (،)Al-Habib, 2012
ود ارس ا ا ااة ( ، )Karimi, et..al, 2011ود ارس ا ا ااة ( .)Al-Damen, 2015ويعزو الباحث تلك العالقة االرتباطية
إلدراك المبحوثين أن أعظم المكاسب تكمن خلف أعظم المخاطر.
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جدول ( :)47معامل االرتباط بين خاصية المخاطرة لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية
بقطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية
.11

لالرتباط

توجااد عالقااة ذات داللااة إحص ا ا ا ا ا ا ااائيااة عنااد مسا ا ا ا ا ا ااتوى داللااة

( )α ≥0.05بين خ اااص ا ا ا ا ا ا اي ااة المخ اااطرة ل اادى اإلدارة العلي ااا وتبني
التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

القيمة

االحتمالية)(Sig.

.275

*0.001

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 .7توجد عالقة ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين خاصـــــية التحكم الذاتي لدى
اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

 يبين جدول ( )48أن معامل االرتباط يس ا اااوي

 ،وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتس ا اااوي

وهي أقل

من مس ا ااتوى الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحص ا ااائية بين خاص ا ااية التحكم الذاتي لدى
اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن قدرة المدراء في شا ا ا ااركات صا ا ا ااناعة األغذية على السا ا ا اايطرة والتحكم في األمور يتربط
بشا ا ااكل مباشا ا اار بتوجيه المنظمات نحو المسا ا ااتقبل المنشا ا ااود وتحقيق األهداف االسا ا ااتراتيجية للمنظمة .واتفقت هذه

النتائج مع بع

الد ارس ااات كد ارس ااة ( )Oyeniyi & Adeniji, 2010ود ارس ااة (،)Gurol & Atsan, 2006

ودراسة (.)Al-Habib, 2012

واختلفت هذه النتائج مع د ارسا ا ا ااة ( )Poon, et..al, 2006حيث كشا ا ا اافت الد ارسا ا ا ااة عن عدم وجود عالقة للتحكم
الذاتي للرياديين في الشااركات الماليزية موضااوع الد ارسااة والتوجه االسااتراتيجي الريادي وأداء تلك الشااركات ويرجع

ذلك الختالف بيئة الدراسة.
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جدول ( :)48معامل االرتباط بين خاصية التحكم الذاتي لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة
األغذية بقطاع غزة

معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

توجااد عالقااة ذات داللااة إحص ا ا ا ا ا ا ااائيااة عنااد مسا ا ا ا ا ا ااتوى داللااة

.12

( )α ≥0.05بين خاصا ا ا ا ا ا ااية التحكم الذاتي لدى اإلدارة العليا وتبني

القيمة

االحتمالية)(Sig.

.374

التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة.

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للخصائص الريادية
(الحاجة لإلنجاز ،المبادرة ،الثقة بالنفس ،االســـــــتقاللية وتحمل المســـــــؤولية ،اإلبداع ،المخاطرة ،والتحكم

الذاتي) مجتمعة معاً لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات اإلســـــــتراتيجية في شـــــــركات صـــــــناعة األغذية

العاملة بقطاع غزة.

من نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة  Stepwiseيمكن استنتاج ما يلي:
 تبين أن المتغيرات المؤثرة على المتغير التابع " تبني التوجهات اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية " هي :اإلبداع ،الثقة بالنفس.
بينما تبين ضااعف تأثير المتغيرات " الحاجة إلى االنجاز ،المبادرة ،االسااتقاللية وتحمل المسااؤولية ،المخاطرة،

التحكم الذاتي".

الم َّ
عدل=  ،0.266وهذا يعني أن  %26.6من التغير في تبني
 معامل االرتباط =  ،0.516ومعامل التحديد ُ
التوجهات اإلسا ا ا ااتراتيجية (المتغير التابع) تم تفسا ا ا اايره من خالل العالقة الخطية والنسا ا ا اابة المتبقية  %73.4قد
ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على تبني التوجهات اإلس ا ااتراتيجية في ش ا ااركات ص ا ااناعة األغذية العاملة بقطاع

غزة.

جدول ( :)49تحليل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار

المتغيرات المستقلة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية Sig.

المقدار الثابت

1.626

1.699

0.092

اإلبداع

0.498

4.464

0.000

الثقة بالنفس

0.252

1.984

0.049

الم َّ
عدل= 0.266
معامل التحديد ُ

معامل االرتباط = 0.516

تبني التوجهات اإلستراتيجية =  *0.498 + 1.626اإلبداع  *0.252 +الثقة بالنفس
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن ثقة المبحوثين بقدراتهم وامكانياتهم وبأنفسهم تدفعهم إلى الجرأة في التعامل مع البيئة

المتغيرة خاصة في قطاع غزة الذي يشهد سرعة في التقلبات على مستوى السوق مما يجعلها تساهم في اختيار
االستراتيجية المناسبة للمنظمة وتبني أساليب العمل التي تؤدي إلى تنفيذها على الشكل المطلوب من أجل تحقيق

التميز عن اآلخرين .كما ويساهم خلق وتوليد االفكار والمنتجات والخدمات الجديدة في توجيه شركات صناعة

األغذية نحو الريادة وقيادة شركات األعمال األخرى في نفس الصناعة ألنها باإلبداع تحقق التميز وتشبع رغبات
وحاجات المستفيدين وهذا يدلل على وجود تأثير للمبدعيين في شركات صناعة األغذية في تبنيهم التوجهات

االستراتيجية المناسبة.

واتفقت هذه النتائج مع بع

الدراسات كدراسة ( القاسم )2013 ،التي توصلت لوجود أثر ذي داللة إحصائية عند

مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05لخاصيتي اإلبداع والثقة بالنفس في تبني التوجهات اإلستراتيجية وذلك االتفاق يرجع
لتشابه عينة الدراسة وهي اإلدارة العليا .كما واتفقت مع دراسة ( )Wickramaratne, et..al, 2014التي كشفت
أن للقدرات والكفاءة الريادية لمدراء ومالكي شركات صناعة الشاي بسيريالنكا لها أثر على تبني هذه الشركات
التوجهات االستراتيجية االريادية ويرجع هذا االتفاق إلى تشابه مجتمع وعينة الدراسة المتمثل في شركات صناعة

الشاي واإلدارة العليا لهذه الشركات .واتفقت مع دراسة (المومني )2014 ،التي توصلت لوجود أثر لكل من خاصيتي
الثقة بالنفس واإلبداع لعمداء الجامعات األردنية موضوع الدراسة وتحقيق التوجهات المستقبلية للجامعات ويرجع

ذلك االتفاق لتشابه مجتمع الدراسة المتمثل في عمداء الجامعات وبيئة الدراسة المكانية المتمثلة في األردن التي

تتشابه كثي ار بالبيئة الفلسطينية.

الفرضية الرئيسة الثالثة :توجد فرو

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات

استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى للبيانات الشخصية التالية (الجنس ،العمر ،المسمى
الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ،المؤهل العلمي ،الحالة االجتماعية).

الختبار هذه الفرضا ا ا ا ااية تم اسا ا ا ا ااتخدام اختبار "  Tلعينتين مسا ا ا ا ااتقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصا ا ااائية وهو اختبار معلمي يصا ا االح لمقارنة متوسا ا ااطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم اسا ا ااتخدام اختبار "

التباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصا ا ا ا ااائية وهذا االختبار معلمي يصا ا ا ا االح لمقارنة 3
متوسطات أو أكثر.
ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول الخصائص الريادية تعزى إلى الجنس.
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من النتائج الموضحة في جدول (  )50تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  - Tلعينتين مستقلتين

" أكبر من مس ا ااتوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ،وبذلك يمكن اس ا ااتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحص ا ااائية

بين متوسا ا ا ااطات تقديرات عينة الد ارسا ا ا ااة حول هذه المجاالت تعزى إلى الجنس .ويعزو الباحث ذلك إلى أن غالبية
مجتمع الدراسة هم من الذكور حيث قدرت بنسبة  %94من مجتمع الدراسة.

الدراسات كدراسة (فارس ،)2016 ،ودراسة (البلعاوي )2015 ،التي أكدت على أنه

واتفقت هذه النتائج مع بع

ال توجد فروق ذات داللة إحصا ااائية بين متوسا ااطات تقديرات عينة الد ارسا ااة حول هذه المجاالت تعزى إلى الجنس

ويعزى الباحث ذلك لتشابه مجتمع الدراسة.

جدول ( :)50نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس

الحاجة إلى االنجاز.

8.55

8.23

1.017

0.311

المبادرة.

8.51

7.96

1.674

0.096

الثقة بالنفس.

8.21

8.29

-0.261

0.794

االستقاللية وتحمل المسؤولية.

8.29

8.50

-0.711

0.478

اإلبداع.

8.39

8.44

-0.139

0.889

المخاطرة.

7.83

8.17

-0.850

0.397

التحكم الذاتي.

7.83

7.54

0.788

0.432

الخصائص الريادية

8.23

8.16

0.273

0.785

المجال

ذكر

().Sig

أنثى

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

 توجد فرو ذات داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوســـــــطات اســـــــتجابات
المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى إلى العمر.

من النتائج الموضا ا ا ا ا ا ااحة في جدول ( )51تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي "

أكبر من مس ا ااتوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ،وبذلك يمكن اس ا ااتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحص ا ااائية
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بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى العمر .ويعزو الباحث ذلك إلى تقارب اإلدارة
العليا في فئاتهم العمرية.
واتفقت هذه النتائج مع بع

الد ارس ااات كد ارس ااة (فارس ،)2016 ،ود ارس ااة (البلعاوي ،)2015 ،ود ارس ااة (القاس اام،

 .)2013التي أشارت إلى عدم وجود فوارق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى
لمتغير العمر ويرجع ذلك إلى أن وجهات النظر متقاربة حول الخصائص الريادية ،خاصة وان هناك تشابه بعينة

الدراسة المتمثلة باإلدارة العليا.

واختلفت هذه النتائج مع دراسة ( )Alvarez-Herranz, et..al, 2011التي أشارت لوجود فروق بين متوسطات

اس ا ااتجابة المبحوثين حول الخص ا ااائص الريادية تعزى للعمر ويرى الباحث أن هذا االختالف ينس ا ااب إلى اختالف

مجتمع الدراسة وبيئة العمل.

جدول ( :)51نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

سنة

سنة

قيمة االختبار

من 40

من 50

فأكثر

إلى أقل

إلى أقل

 50سنة

().Sig

المجال

أقل من
30
سنة

 30سنة

 40سنة

القيمة االحتمالية

المتوسطات

الحاجة إلى االنجاز.

8.45

8.61

8.60

8.44

0.338

0.798

المبادرة.

8.43

8.54

8.76

8.10

2.203

0.091

الثقة بالنفس.

8.37

8.31

8.12

7.81

2.196

0.092

االستقاللية وتحمل المسؤولية.

8.41

8.22

8.31

8.31

0.435

0.729

اإلبداع.

8.40

8.34

8.56

8.29

0.324

0.808

المخاطرة.

8.02

7.85

7.90

7.50

1.091

0.355

التحكم الذاتي.

7.69

7.86

8.02

7.67

0.751

0.524

الخصائص الريادية

8.25

8.25

8.32

8.02

0.815

0.488
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 توجد فرو ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوســـطات اســـتجابات المبحوثين
حول الخصائص الريادية تعزى إلى المسمى الوظيفي.

من النتائج الموضا ااحة في جدول ( )52تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي " أكبر

من مس ا ا ا ااتوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ،وبذلك يمكن اس ا ا ا ااتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحص ا ا ا ااائية بين
متوس ا ا ااطات تقديرات عينة الد ارس ا ا ااة حول هذه المجاالت تعزى إلى المس ا ا اامى الوظيفي .ويعزو الباحث ذلك إلى أن

هناك تقارب بين معظم المبحوثين في هذه الدراسة بالمستوى الوظيفي .أكثر من  %50من عينة الدراسة من مدراء

الدوائر.

واتفقت هذه النتائج مع بع

الد ارس ااات كد ارس ااة (فارس ،)2016 ،ود ارس ااة (البلعاوي )2015 ،التي توص االت لعدم

وجود فروق ذات داللة إحصا ا ااائية بين متوسا ا ااطات تقديرات عينة الد ارسا ا ااة حول هذه المجاالت تعزى إلى المسا ا اامى

الوظيفي .واختلفت مع د ارس ااة (القاس اام )2013 ،التي كش اافت أنه توجد فروق ذات داللة إحص ااائية بين متوس ااطات
تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى المسمى الوظيفي ويعزو الباحث ذلك الختالف بيئة العمل.
جدول ( :)52نتائج اختبار " التباين األحادي" – المسمى الوظيفي

الحاجة إلى االنجاز.

8.82

8.62

8.37

2.957

0.055

المبادرة.

8.64

8.46

8.42

0.578

0.563

الثقة بالنفس.

8.26

8.19

8.21

0.045

0.956

االستقاللية وتحمل المسؤولية.

8.41

8.31

8.26

0.354

0.702

اإلبداع.

8.69

8.36

8.28

1.708

0.185

المخاطرة.

8.01

7.89

7.77

0.528

0.591

التحكم الذاتي.

8.00

7.90

7.68

1.298

0.277

الخصائص الريادية

8.40

8.25

8.14

1.462

0.236

المجال

رئيس

مجلس

مدير تنفيذي

إدارة
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دائرة

().Sig

مدير

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

 توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
الخصائص الريادية تعزى إلى سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )53تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي " أكبر

من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى سنوات الخدمة .ويعزو الباحث ذلك إلى تقارب
الخبرة الوظيفية لدى المبحوثين في هذه الدراسة .واتفقت هذه النتائج مع بع

الدراسات كدراسة (البلعاوي)2015 ،

التي توصلت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت
تعزى إلى سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ويرجع هذا االتفاق لتشابه عينة الدراسة.

واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (فارس ،)2016 ،ودراسة (القاسم ،)2013 ،ودراسة ( Alvarez-Herranz,

 )et..al, 2011حيث توصلت الدراسات إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى الخبرة الوظيفية ويرجع سبب االختالف الختالف بيئة العمل.
جدول ( :)53نتائج اختبار " التباين األحادي " – سنوات الخدمة

الحاجة إلى االنجاز.

8.36

8.59

8.60

8.57

0.539

0.657

المبادرة.

8.52

8.57

8.57

8.25

0.967

0.410

الثقة بالنفس.

8.47

8.14

8.24

8.05

1.316

0.272

االستقاللية وتحمل المسؤولية.

8.28

8.33

8.20

8.38

0.274

0.844

اإلبداع.

8.37

8.44

8.49

8.26

0.299

0.826

المخاطرة.

7.90

7.82

7.97

7.76

0.223

0.880

التحكم الذاتي.

7.74

7.90

7.85

7.74

0.230

0.875

الخصائص الريادية.

8.23

8.26

8.27

8.15

0.217

0.885

المجال

أقل من
5
سنوات

أقل من
10
سنوات
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من -10
أقل من

 15سنة

أكثر من

().Sig

 15سنة

قيمة االختبار

من -5

القيمة االحتمالية

المتوسطات

 توجد فرو ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوســــطات اســــتجابات المبحوثين

حول الخصائص الريادية تعزى إلى المؤهل العلمي.

من النتائج الموضا ا ا ا ا ا ااحة في جدول ( )54تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي "

أكبر من مس ا ااتوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ،وبذلك يمكن اس ا ااتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحص ا ااائية
بين متوس ااطات تقديرات عينة الد ارس ااة حول هذه المجاالت تعزى إلى المؤهل العلمي .ويعزو الباحث ذلك إلى أن
غالبية المبحوثين من حملة درجة البكالوريوس ،لذا يوجد تقارب في المسا ا ا ا ا ا ااتوى العلمي .واتفقت هذه النتائج مع

بع

الد ارسااات كد ارسااة (البلعاوي ،)2015 ،ود ارسااة (فارس )2016 ،لتشااابه عينة الد ارسااة .واختلفت مع د ارسااة

( )Alvarez-Herranz, et..al, 2011التي توص االت إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحص ااائية بين متوس ااطات
تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى المؤهل العلمي ويرجع االختالف الختالف بيئة العمل.
جدول ( :)54نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤهل العلمي

الحاجة إلى االنجاز.

8.75

8.54

8.36

1.108

0.333

المبادرة.

8.80

8.46

8.30

1.720

0.183

الثقة بالنفس.

8.60

8.18

8.03

2.540

0.083

االستقاللية وتحمل المسؤولية.

8.58

8.32

8.06

2.562

0.081

اإلبداع.

8.68

8.30

8.49

1.293

0.278

المخاطرة.

8.17

7.85

7.64

1.339

0.266

التحكم الذاتي.

8.18

7.70

7.91

2.084

0.129

الخصائص الريادية.

8.54

8.19

8.11

2.397

0.095

المجال

دراسات

بكالوريوس

عليا

فأقل

().Sig

دبلوم

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

 توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول الخصائص الريادية تعزى إلى الحالة االجتماعية.
132

من النتااائج الموض ا ا ا ا ا ا احااة في جاادول ( )55تبين أن القيمااة االحتماااليااة ) (Sig.المقااابلااة الختبااار"  - Tلعينتين

مس ااتقلتين " أكبر من مس ااتوى الداللة  0.05لجميع المجاالت ،وبذلك يمكن اس ااتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة

إحصااائية بين متوسااطات تقديرات عينة الد ارسااة حول هذه المجاالت تعزى إلى الحالة االجتماعية .ويعزو الباحث

ذلك إلى أن هناك تشا ا ا ا ا ا ااابه كبير في الحالة اإلجتماعية للمبحوثين لذا يكون هناك تقارب في االسا ا ا ا ا ا ااتجابة حول
الخصائص الريادية.
واتفقت هذه النتائج مع بع

الدراسات كدراسة (الشيخ وآخرون )2009 ،التي توصلت إلى عدم وجود فروقات

ذات داللة إحص ا ا ااائية بين متوس ا ا ااطات اس ا ا ااتجابات المبحوثين حول هذه المجاالت تعزى إلى الحالة اإلجتماعية
ويرجع ذلك اال تفاق إلى تشابه عينة الدراسة المتمثلة في اإلدارة العليا وأصحاب المشاريع ،باإلضافة إلى تشابه
البيئة األردنية بالفلسطينية.

واختلفت هذه النتائج مع دراسة (البلعاوي )2015 ،التي توصلت إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسا ا ا ا ا ا ااطات تقديرات عينة الد ارس ا ا ا ا ا ا ااة حول هذه المجاالت تعزى إلى الحالة االجتماعية .ويعزو الباحث هذا
االختالف إلى اختالف طبيعة بيئة العمل.
جدول ( :)55نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الحالة االجتماعية

الحاجة إلى االنجاز.

8.57

8.15

1.591

0.114

المبادرة.

8.49

8.33

0.570

0.570

الثقة بالنفس.

8.19

8.43

-0.900

0.370

االستقاللية وتحمل المسؤولية.

8.30

8.34

-0.161

0.873

اإلبداع.

8.41

8.18

0.761

0.448

المخاطرة.

7.83

8.06

-0.682

0.496

التحكم الذاتي.

7.85

7.43

1.395

0.165

الخصائص الريادية

8.24

8.13

0.502

0.617

المجال

متزوج
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غير
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متزوج

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

ويعر

جدول ( )56نتائج الفرضية الثالثة للدراسة كاآلتي:
جدول رقم ( :)55يوضح ملخص نتائج فرضيات الدراسة الثالثة

الفرضية

م

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
1

داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى إلى

الجنس.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

2

داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى إلى

العمر

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

3

داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول الخصائص الريادية تعزى إلى

المسمى الوظيفي

النتيجة

عدم

صحة

الفرضية
عدم
صحة

الفرضية

الدراسات التي

اتفقت مع نتيجة
الدراسة

(البلعاوي،
)2015
(فارس)2016 ،؛
(البلعاوي،

)2015؛ (القاسم،
)2013

عدم

(البلعاوي،

صحة

( ،)2015فارس،

الفرضية

)2016

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

4

مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول الخصائص

الريادية تعزى إلى عدد سنوات الخدمة في

عدم

صحة
الفرضية

5

مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول الخصائص

الريادية تعزى إلى المؤهل العلمي.

(Alvarez-Herranz,
)et..al, 2011

(القاسم)2013 ،

(فارس،)2016 ،

)2015

(Alvarez-Herranz,

عدم
صحة

( ،)2015فارس،
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(البلعاوي،

(البلعاوي،

الفرضية

مع نتيجة الدراسة

(القاسم،)2013 ،

العمل الحالي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

الدراسات التي اختلفت

)2016

)et..al, 2011

(Alvarez-Herranz,
)et...al, 2011

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات

6

استجابات المبحوثين حول الخصائص

الريادية تعزى إلى الحالة االجتماعية.

عدم

صحة

(الشيخ وآخرون،

(البلعاوي)2015 ،

)2009

الفرضية

المصدر :جرد بواسطة الباحث باإلعتماد على نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة

الفرضية الرئيسة الرابعة :توجد فرو

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات

استجابات المبحوثين حول التوجهات االستراتيجية تعزى للبيانات الشخصية التالية (الجنس ،العمر ،المسمى
الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ،المؤهل العلمي ،الحالة االجتماعية).

الختبار هذه الفرضا ا ا ا ااية تم اسا ا ا ا ااتخدام اختبار "  Tلعينتين مسا ا ا ا ااتقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار " التباين

األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات
أو أكثر.

ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 توجد فرو ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوســـطات اســـتجابات المبحوثين
حول التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة تعزى إلى الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول ( )57تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  - Tلعينتين مستقلتين "

أكبر من مستوى الداللة  0.05لمجال التوجهات االستراتيجية ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول التوجهات اإلستراتيجية تعزى إلى الجنس.
جدول ( :)75نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس

قيمة االختبار

التوجهات االستراتيجية

7.88

7.69

0.426
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المجال

ذكر

أنثى

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.671

 توجد فرو ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوســـطات اســـتجابات المبحوثين
حول التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة تعزى إلى العمر.

من النتائج الموضا ااحة في جدول ( )58تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي " أكبر

من مسا ا ا ا ااتوى الداللة  0.05لمجال التوجهات االسا ا ا ا ااتراتيجية ،وبذلك يمكن اسا ا ا ا ااتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول التوجهات اإلستراتيجية تعزى إلى العمر.
جدول ( :)58نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

7.60

8.17

قيمة االختبار

التوجهات االستراتيجية

8.05

 30سنة

 40سنة

 50سنة

إلى أقل من إلى أقل من

7.83

1.504

فأكثر

().Sig

المجال

أقل من

 30سنة

 40سنة

 50سنة

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.217

 توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة تعزى إلى المسمى الوظيفي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )59تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي " أكبر

من مستوى الداللة  0.05لمجال التوجهات االستراتيجية ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول التوجهات اإلستراتيجية تعزى إلى المسمى الوظيفي.
جدول ( :)59نتائج اختبار " التباين األحادي" – المسمى الوظيفي

قيمة االختبار

8.09

7.77

7.85

0.558

إدارة

التوجهات االستراتيجية
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المجال

مجلس

مدير تنفيذي

مدير دائرة

رئيس

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.573

 توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة تعزى إلى سنوات الخدمة في مجال العمل

الحالي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )60تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي " أكبر

من مستوى الداللة  0.05لمجال التوجهات االستراتيجية ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة التوجهات اإلستراتيجية تعزى إلى سنوات الخدمة.

جدول ( :)60نتائج اختبار " التباين األحادي " – سنوات الخدمة

 5سنوات
التوجهات االستراتيجية

7.71

7.93

 15سنة
8.02

 15سنة

قيمة االختبار

المجال

أقل من

أقل من
10
سنوات

أقل من

7.83

0.334

أكثر من

().Sig

من -5

من -10

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.801

 توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة تعزى إلى المؤهل العلمي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )61تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي " أكبر

من مستوى الداللة  0.05لمجال التوجهات االستراتيجية ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول التوجهات اإلستراتيجية تعزى إلى المؤهل العلمي
جدول ( :)61نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤهل العلمي

قيمة االختبار

التوجهات االستراتيجية

8.48

عليا

7.80

7.69

2.806
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المجال

دراسات

بكالوريوس

دبلوم فأقل

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.064

 توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية بقطاع غزة تعزى إلى الحالة االجتماعية.

من النتائج الموضحة في جدول ( )62تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  - Tلعينتين مستقلتين

" أكبر من مستوى الداللة  0.05لمجال التوجهات االستراتيجية ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول التوجهات اإلستراتيجية تعزى إلى الحالة االجتماعية
جدول ( :)62نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الحالة االجتماعية

قيمة االختبار

التوجهات االستراتيجية

7.89

7.70

0.495

().Sig

المجال

متزوج

غير متزوج

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.621

ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصا ا ا ا ا ااائية بين متوسا ا ا ا ا ااطات تقديرات عينة الد ارسا ا ا ا ا ااة حول التوجهات

اإلسااتراتيجية تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ،العمر ،المساامى الوظيفي ،ساانوات الخدمة ،المؤهل

العلمي ،الحالة اإلجتماعية) إلى أن اإلدارة العليا بشركات صناعة األغذية يهتمون بنفس الدرجة في تحقيق التوجه
االس ا ااتراتيجي على اختالف جنس ا ااهم ،عمرهم ،مس ا اامياتهم الوظيفية ،مس ا ااتوى خبراتهم العلمية ،وحالتهم اإلجتماعية

ويعملون كفريق واحد ويسااعون لتحقيق األهداف اإلسااتراتيجية لشااركاتهم عن طريق تجميع الجهود وتكاملها لتحقيق
كل من التوجهات اإلسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية التالية (التوجه نحو الزبون ،التوجه نحو المنافس  ،التوجه التكنولوجي ،التوجه

الريادي) .باإلضا ااافة إلى أن هذه التوجهات تكون بمثابة الخطوط العريضا ااة للشا ااركة حيث البد من تضا ااافر جميع
الجهود من كافة العاملين بها على اختالف بياناتهم الشخصية.

واتفقت هذه النتائج مع د ارس ا ا ا ا ا ااة (مقراش )2015 ،التي توص ا ا ا ا ا االت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحص ا ا ا ا ا ااائية

للتوجهات االس ا ا ا ااتراتيجية تعزى للمتغيرات الديموغرافية ويرجع هذا االتفاق إلى تش ا ا ا ااابه عينة الد ارس ا ا ا ااة المتمثلة في
اإلداريين ومتخذي القرار.

واختلفت مع د ارسا ااة (جالب )2013 ،التي توصا االت لوجود فروق ذات داللة إحصا ااائية بين متوسا ااطات اسا ااتجابة

المبحوثين حول التوجهات االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية تعزى للمتغيرات الديموغرافية ويرجع سا ا ا ا ا ا اابب االختالف الختالف بيئة

الدراسة.
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خالصة الفصل الخامس
اس ا ااتعر

الباحث خالل هذا الفص ا اال تحليل خص ا ااائص مجتمع الد ارس ا ااة ،والتي تض ا اامنت الوص ا ااف اإلحص ا ااائي

للمجتمع وفقاً لس ااماتهم الش ااخص ااية والتي تمثلت في ( الجنس ،العمر ،المس اامى الوظيفي ،عدد س اانوات الخدمة في

مجال العمل الحالي ،المؤهل العلمي ،والحالة اإلجتماعية) .ثم تطرق الباحث إلى تحليل فقرات المتغيرين المس ااتقل
المتمثل في الخصا ا ا ا ااائص الريادية والتابع المتمثل في التوجهات اإلسا ا ا ا ااتراتيجية .ثم أوضا ا ا ا ااح الباحث نتائج اختبار

الفرضيات األربعة وأوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

مقدمة

تناول الباحث في هذه الدراسة الخصائص الريادية للمدراء وأثرها في تبني التوجهات اإلستراتيجية من خالل استبانة
معدة بهذا الخصوص وقصد شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة ،ومن خالل دراستها وتحليليها توصل

الباحث إلى النتائج ،ثم خرج بتوصيات تخدم شركات صناعة األغذية في قطاع غزة.
أوال :النتائج

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج مصنفة كاآلتي :النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل(الخصائص الريادية)،

والنتائج المتعلقة بالمتغير التابع(التوجهات اإلستراتيجية) ،والنتائج المتعلقة باختبار الفرضيات ،ونتائج تحقيق
األهداف.
 النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل (الخصائص الريادية):

 .1أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الخصائص الريادية لدي اإلدارة العليا لشركات صناعة األغذية العاملة

بقطاع غزة بأبعادها السبعة ككل مرتفع بدرجة كبيرة وذلك من خالل حصولها على وزن نسبي ()82.26%

 .2كشفت نتائج الدراسة أن مستوى أبعاد الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في شركات صناعة األغذية
العاملة بقطاع غزة كانت كالتالي :الحاجة إلى اإلنجاز بوزن نسبي ( ،)85.35%المبادرة بوزن نسبي

( ،)%84.76الثقة بالنفس بوزن نسبي ( ،)82.13%االستقاللية وتحمل المسؤولية بوزن نسبي (،)83.07

اإلبداع بوزن نسبي ( ،)83.90%المخاطرة بوزن نسبي ( ،)78.53%والتحكم الذاتي بوزن نسبي

(.)%78.10

 النتائج المتعلقة بالمتغير التابع (التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية)

 .1كشفت النتائج أن مستوى التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة مرتفع
حيث اتضح ذلك من خالل حصوله على وزن نسبي (.)78.73%

 النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات:

 .1أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الخصائص
الريادية لدى اإلدارة العليا وتبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة،

حيث بلغ معامل االرتباط بينهما .0.512
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 .2أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05لكل من خاصيتي
اإلبداع والثقة بالنفس لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية
العاملة بقطاع غزة ،بينما تبين ضعف تأثير المتغيرات األخرى (الحاجة إلى االنجاز ،المبادرة ،االستقاللية
وتحمل المسؤولية ،المخاطرة ،التحكم الذاتي) .حيث أن  %26.6من التغير في تبني التوجهات
االستراتيجية تم تفسيره من خالل العالقة الخطية بينها وبين خاصيتي اإلبداع والثقة بالنفس.
 .3تبين من النتائج للدراسة أن خاصية الحاجة لإلنجاز ،خاصية المبادرة ،خاصية االستقاللية وتحمل
المسؤولية ،خاصية المخاطرة ،وخاصية التحكم الذاتي ال يؤثرون على تبني التوجهات االستراتيجية في
شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة.
 .4توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق في متوسطات استجابة المدراء حول الخصائص الريادية في شركات
صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ،العمر ،المسمى
الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ،المؤهل العلمي ،الحالة اإلجتماعية).
 .5أشارت النتائج إلى عدم فروق في متوسطات استجابة المدراء حول التوجهات االستراتيجية في شركات
صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ،العمر ،المسمى
الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي ،المؤهل العلمي ،الحالة اإلجتماعية).
 النتائج المتعلقة بتحقيق األهداف:
الجدول التالي يوضح النتائج المتعلقة باألهداف فكل هدف موضح مدى تحققه ومجال تحققه في الدراسة.
جدول ( :)63نتائج تحقيق أهداف الدراسة

الرقم

مدى

الهدف

تحققه

من خالل تحلي اال مج اااالت ال ااد ارسا ا ا ا ا ا ا ااة

التعرف إلى مدى توفر الخصا ا ا ا ا ا ااائص الريادية
1

لدى اإلدارة العليا في شااركات صااناعة األغذية

العاملة بقطاع غزة.

مجال تحققه

تحقق

(فقرات االسااتبانة) .كما هو موضااح في
جدول رقم(،)34( ،)33( ،)32( ،)31
()38( ،)37( ،)36( ،)35
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معرفة التوجهات اإلس ا ا ا ااتراتيحية في ش ا ا ا ااركات
2

3

صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة من وجهة

من خالل تحليا ا اال مجا ا ااال التوجها ا ااات
تحقق

االسا ا ا ااتراتيجية (فقرات االسا ا ا ااتبانة) .كما

نظر اإلدارة العليا

هو موضح في جدول رقم ()40

اختبار طبيعة العالقة بين الخص ااائص الريادية

نتائج اختبار الفرض ا ااية األولى ،كما هو

لدى اإلدارة العليا والتوجهات اإلس ا ا ااتراتيجية في

شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة.

تحقق

موضا ا ا ا ا ا ااح في جدول رقم(،)42( ،)41
(،)47( ،)46( ،)45( ،)44( ،)43
()48

قيااس أثر الخص ا ا ا ا ا ا ااائص الرياادياة لادى االدارة
4

العلي ا ا ااا مجتمع ا ا ااة معا ا ا ااً في تبني التوجه ا ا ااات

اإلسا ا ا ااتراتيجية في شا ا ا ااركات صا ا ا ااناعة األغذية

تحقق

نتائج اختبار الفرض ا ا ااية الثانية ،كما هو
موضح في جدول رقم ()49

العاملة بقطاع غزة.
تحديد الفروقات بين متوسا ا ا ا ااطات اسا ا ا ا ااتجابات
5

المبحوثين حول الخصاا ا ا ا ا ا ا ااائص الريا اااديا ااة في

شا ا ااركات صا ا ااناعة األغذية العاملة بقطاع غزة

نتائج الفرض ا ااية الثالثة كما هو موض ا ااح
تحقق

()55( ،)54( ،)53

تعزى للخصائص الديمغرافية.

نتائج اختبار الفرضا ا ا ا ااية الرابعة كما هو

د ارس ا ا ااة الفروقات بين متوس ا ا ااطات اس ا ا ااتجابات
6

المبحوثين حول تبني التوجهات اإلس ا ا ا ااتراتيجية

في شااركات صااناعة األغذية بقطاع غزة تعزى

تحقق

للخصائص الديمغرافية.
7

في جا اادول رقم (،)52( ،)51( ،)50

ما ا ا ا ااوضا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااح فا ا ا ا ااي جا ا ا ا اادول رقا ا ا ا اام
(،)61( ،)60( ،)59( ،)58( ،)57
()62

تقديم توص ا ا ا اايات لتعزيز الخص ا ا ا ااائص الريادية
لدى اإلدارة العليا والتوجهات اإلسا ا اتراتيجية في

شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة

المصدر :جرد بواسطة الباحث باإلعتماد على نتائج الدراسة الحالية
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تحقق

التوصا ا ا اايات التي وضا ا ا ااعها الباحث في
ضوء نتائج الدراسة

ثانيا :التوصيات
بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،يقترح الباحث عدداً من التوصيات التي تتعلق بالخصائص الريادية
لمدراء شركات صناعة األغذية ،باإلضافة إلى التوجهات االستراتيجية لهذه الشركات ،وتوصيات عامة وفقا لرؤى

سليمة .والجدول التالي يوضح التوصيات العامة في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
أ .التوصيات العامة:

جدول رقم (:)64التوصيات العامة لكافة األبعاد والجوانب المتعلقة بالخصائص الريادية والتوجهات االستراتيجية في ضوء
النتائج التي توصل إليها البحث.

التوصيات المتعلقة بالخصائص الريادية
أوالً :ضرورة تبني شركات صناعة األغذية بقطاع غزة الخصائص الريادية وتعزيزها ومحاولة االستفادة منها في
رفع فاعلية الق اررات التي تحقق لها النمو واالستمرار في بيئة الصناعة.
ثانياً :رفع مستوى الدافعية لدى المدراء في شركات صناعة األغذية من أجل إشباع حاجات ورغبات المستفيدين.
ثالثاً :دعم المبادرات المتعلقة بالريادية من قبل مدراء شركات صناعة األغذية ،من خالل توفير بيئة عمل
تفجر الطاقات وتولد األفكار التي تساهم في إنشاء المشاريع الريادية التي تقود الشركات إلى نموها واستمرارها.

رابعاً :تعزيز اإليمان الذاتي لمدراء شركات الصناعات الغذائية وثقتهم بأنفسهم وقدراتهم وامكاناتهم من أجل تنمية

الحماس والمثابرة لديهم.

خامساً :ضرورة منح المدراء في شركات صناعة األغذية مساحة من الحرية واالستقاللية في عملهم وتخصيص

وقت مناسب يجتمع فيه المعنيون في الشركات لمناقشة كل ما هو جديد وفق برنامج يعد مسبقاً حتي يصبح

جزءا" من ثقافة الشركة

سادساً :أهمية إطالع مدراء الشركات على أحدث التغيرات والتطورات في بيئة صناعة األغذية ،بحيث تضمن
لهم مواكبة أحدث التغيرات ،واثارة األفكار الجديدة المتعلقة بالمنتجات والخدمات المقدمة للمستفيدين.
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سابعاً :توعية المدراء في شركات صناعة األغذية إلى أهمية اإلبداع في خلق شخصية ريادية تساهم في العمل،

وتنمية المهارات السلوكية لديهم لكي تتناسب مع بيئة العمل ،ثم توفير بيئة عمل تنتج إبداعاً فنياً يعبر عن

التميز واإلبداع

ثامناً :تعزيز الوعي بأهمية تميز مدراء الشركات في الصناعات الغذائية بروح المخاطرة من أجل اقتناص الفرص

البيئية واستغاللها بما يحقق االستباقية لشركاتهم عن المنافسين وتحقيق أقصى درجات الربح للمستفيدين.

تاسعاً :دعم المدراء في شركات صناعة األغذية وتثمين جهودهم في جميع األقسام الوظيفية مادياً ومعنوياً
وتوفير الفرص المناسبة للترويح عما يعانون من ضغوط العمل ،وتعزيز الشعور لدىيهم بأهمية السيطرة على
الرغبات اإلنسانية وتوجيهها لما هومفيد.

التوصيات المتعلقة بالتوجهات االستراتيجية
أوالً :العمل على زيادة االهتمام لشركات صناعة األغذية باحتياجات ورغبات الزبائن وذلك من خالل إجراء
المسوحات الدورية لقياس مستوى رضاهم عن المنتجات والخدمات المقدمة.
ثانياً :العمل على زيادة الفحص البيئي واجراء المزيد من عمليات التحليل للمكونات البيئية بقصد تحقيق أقصى

درجات االقتران مع المتغيرات البيئية من خالل:


التحليل البيئي على مستوى متغيرات البيئة العامة المحيطة بالشركات.



التحليل البيئي فيما يتعلق بمتغيرات البيئة التنافسية.

 مشاركة العاملين في المعلومات المتعلقة بتحليل تلك المتغيرات البيئية الهامة ،ومشاركتهم بالق اررات
المرتبطة بمدخالت ومخرجات عملية التحليل.
ثالثاً :توفر المرونة الكافية لدى متخذي الق اررات بشركات صناعة األغذية بشأن تبني التوجه االستراتيجي المالئم

الذي يتناسب مع قدراتها وامكاناتها ومواردها التنظيمية ،معتمدة على تنمية الخصائص الريادية لدى مدرائها
ليكون لديهم القدرة على فعل ذلك.

رابعاً :أهمية إحداث نوع من التوازن في تبني التوجهات االستراتيجية على اختالف أنواعها ،فال يكفي التوجه
ألحدهما على حساب اآلخر ،فالبد من التكاملية بين هذه التوجهات االستراتيجية ،وهذا يتوقف على توافر عوامل
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كثيرة منها تلك العوامل المتعلقة بالمدراء وتوافر الثقة بالنفس لديهم واإلبداع والقدرة على توليد األفكار والمنتجات

والخدمات الجديدة.

خامساً :إشراك جميع العاملين بشركات صناعة األغذية في صياغة التوجه االستراتيجي للشركة من أجل تضافر
جميع الجهود وتكاملها في تنفيذ االستراتيجيات المتولدة عن تلك التوجهات والعمل الجماعي.

سادساً :تفعيل دور التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية كونها الوسائل األساسية في تحقيق
األداء الفعال لهذه الشركات ،وتلعب دو اًر كبي اًر ومهماً في استم اررية شركات صناعة األغذية في السوق.
سابعاً :العمل على زيادة اعتماد الشركات على التقنيات التكنولوجية المتقدمة والمعقدة في تطوير منتجاتها ضمن
توجهها االستراتيجي نحو التكنولوجيا.

توصيات عامة وهامة
أوالً :رص ا ا ا ا ااد اتحاد الص ا ا ا ا ااناعات الغذائية مكافآت وحوافز مادية لرياديي األعمال والش ا ا ا ا ااركات الرائدة في مجال
صناعة األغذية.
ثانياً :تفعيل دور و ازرة الص ا ا ااناعة واتحاد الص ا ا ااناعات الفلس ا ا ااطينيىة في تعزيز الخص ا ا ااائص الريادية والتوجهات
االستراتيجية من خالل عقد ورش عمل ومؤتمرات وندوات علمية بهذا الخصوص.

ثالثاً :ض ا اارورة إعطاء التس ا ااهيالت والتراخيص الالزمة من قبل الحكومة متمثلة في و ازرة الص ا ااناعة واالقتص ا اااد
الوطني واتحاد الصااناعات من أجل تطوير القطاع الصااناعي الغذائي والعمل على النهو

في قطاع غزة.

المصدر :إعداد الباحث
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بالصااناعة المحلية

جدول رقم ( :)65خطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة

الخصائص الريادية في شركات صناعة األغذية في قطاع غزة
التوصيات

الجهة المسئولة عن

اإلطار ( الفترة

التنفيذ

الزمنية)

رب ا ااط تا ا احا ا اقا ا اي ا ااق األه ا ا ااداف

إدارة الموارد البش ا ا ارية

خــالل ســــــــــتـــــة

ومعنوية.

المالي بالشركة

ليات التنفيذ لكل توصية

رفع مس ا ا ااتوى الدافعية لدى المدراء
في ش ا ا ا ا ا ااركات ص ا ا ا ا ا ااناعة األغذية
إلش ا ا ا ا ا ا ابا ا اااع حا ا اااجا ا ااات ورغبا ا ااات

المستفيدين

واإلنج ا ااازات بحوافز م ا ااادي ا ااة

بالتنسا ا ا اايق مع المدير

أشـــــــــــهـــر ،مــع

المتــابعــة والتقيم

المستمرين.

 -توفير بيئ ا ا ااة عم ا ا اال تفجر

الطاقات وتولد األفكار التي
تساااهم في إنشاااء المشاااريع

دعم المبااادرات المتعلقااة بااالرياااديااة
من قبل مدراء شا ا ا ااركات صا ا ا ااناعة

األغذية

الريادية التي تقود الشااركات
إلى نموها واستمرارها.

 -توفير حاض ا ا ا ا ا اانات األعمال

المناس ا ا ا ا اابة الس ا ا ا ا ااتكش ا ا ا ا اااف
وتعزيز الخصااائص الريادية

 اإلدارة الا اعا الا اي ا ا ااا-دائا ا ارة الا ا اتا ا اخا ا اطا ا اي ا ااط خــالل ســــــــــتـــــة
والدراسات
أشـــــــــــهـــر ،مــع

 اتحاد الصا ا ااناعات المتــابعــة والتقيمال اغ ا ا ااذائ اي ا ا ااة – دائ ارة المستمرين.

المشاريع الريادية

لدى المدراء في الشركات.

الخصائص الريادية في شركات صناعة األغذية في قطاع غزة
التوصيات

تعزيز اإليما ا ااان الا ا ااذاتي للما ا اادراء

وث اق ات اهاام ب ا ا ااأناافسا ا ا ا ا ا ا اهاام وق ا ا ااد ارت اهاام
وامكاناتهم

ليات التنفيذ لكل توصية

الجهة المسئولة عن

اإلطار ( الفترة

التنفيذ

الزمنية)

 -منحهم اإلشراف على مشاريع

خــالل ســــــــــتـــــة

الص ا ا ا ا ا ااالحيات والس ا ا ا ا ا االطات ما الشؤون اإلدارية.

المتــابعــة والتقيم

كبيرة ومهم ا ا ااة واعط ا ا ااائهم من اإلدارة الاعالاي ا ا ااا -إدارة أشـــــــــــهـــر ،مــع

يساهم في تسيير األعمال.

ض ا اارورة منح المدراء في ش ا ااركات تخصا ا اايص وقت مناسا ا ااب يجتمع إدارة الموارد البشا ا ا ا ا ارية

ص ا ا ا ا ااناعة األغذية مس ا ا ا ا اااحة من فيا ا ااه المعنيون في الشا ا ا ا ا ا ااركا ا ااات بالشا ا ا ااركة بالتعاون مع
الحرية واالستقاللية في عملهم

لمناقشا ا ا ا ا ا ااة كل ما هو جديد وفق المدير التنفيذي
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المستمرين.

خــالل ســــــــــتـــــة
أشـــــــــــهـــر ،مــع
المتــابعــة والتقيم

المستمرين.

برنامج يعد مس ا ا اابقاً حتي يص ا ا اابح

جزءا" من ثقافة الشركة

تعزيز الوعي بااأهميااة تميز ماادراء منح الماادراء فرصا ا ا ا ا ا ا ااة للمجااازفااة

خــالل ســــــــــتـــــة

الش ااركات في الص ااناعات الغذائية وتحماال المخاااطر دون خوف من اإلدارة العليااا -الماادير أشـــــــــــهـــر ،مــع

التنفيذي للشركة

بروح المخاااطرة من أجاال اقتناااص النتائج.

الفرص البيئية واستغاللها

أهمية إطالع مدراء الشركات على

ال اادولي ااة الخ اااصا ا ا ا ا ا ا ااة بنفس
الص ا ا ا ا ا ا اناااعااة لإلطالع على

بيئااة ص ا ا ا ا ا ا اناااعااة األغااذيااة ،بحيااث

آخر المستجدات .
-

خــالل ســــــــــتـــــة

االجتماعات الدورية لجميع اإلدارة العلي ا ا ااا -دائرة أشـــــــــــهـــر ،مــع

التغيرات ،واثااارة األفكااار الجاادياادة

األقسااام الوظيفية للمساااهمة الجودة والتطوير

المقدمة للمستفيدين.

والخ ا اادم ا ااات المق ا اادم ا ااة من

المتعلقا ااة با ااالمنتجا ااات والخا اادما ااات

المستمرين.

 -المش ا ا ا ا ا ا اااركااة في المعااار

أح ا ا اادث التغيرات والتطورات في
تض ا ا ا ا ا ا اامن لهم مواكب ا ا ااة أح ا ا اادث

المتــابعــة والتقيم

فااي ت اطااوياار ال ام ان ات اج ا ا ااات

المتــابعــة والتقيم

المستمرين.

خالل عملي ااات العصا ا ا ا ا ا ااف
الذهني

التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية في قطاع غزة
التوصيات

الاعام ا ا اال عالااى زي ا ا ااادة االهاتام ا ا ااام

لشا ا ا ا ا ا ااركااات ص ا ا ا ا ا ا اناااعااة األغااذيااة
باحتياجات ورغبات الزبائن
العماال على زيااادة الفحص البيئي

واجراء المزيد من عمليات التحليل
للمكوناات البيئياة بقص ا ا ا ا ا ا ااد تحقيق

أقص ا ا ا ا ا ا ااى درج ا ا ااات االقاتاران مااع

المتغيرات البيئية

ليات التنفيذ

الجهة المسئولة عن
التنفيذ

اإلطار ( الفترة
الزمنية)

خـــــالل ثـــــالثـــــة

 -إجراء المسا ا ا ا ا ا ااوح ا ااات ال ا اادوري ا ااة دائرة التس ا ا ا ااويق -إدارة أشـــــــــــهـــر ،مــع

والمقابالت الشخصية

العمالء

المتــابعــة والتقيم

المستمرين.

 التحلياال البيئي للبيئااة العااامااةللشركة

 التحلي ا ا اال البيئي ل متغيراتالبيئة التنافسية.

 -مشا ا ا ا ا ا اااركة العاملين في التحليل

البيئي والق اررات الصادرة عنه
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إدارة التس ا ا ا ااويق -إدارة

العمالء-اسا ا ا ا ا ااتخبارات

السوق

خــالل ســــــــــتـــــة
أشـــــــــــهـــر ،مــع

المتــابعــة والتقيم

المستمرين.

 االعتم ا ا اااد على مخرج ا ا اااتالتحلي اال البيئي للوقوف على
نقاط القوة والض ااعف للش ااركة

توفر المرونة الكافية لدى متخذي

وال ا ات ا اعا اارف ع ا الا ااى ال ا افا اارص إدارة التسا ا ااويق -قس ا اام

الق اررات بشركات صناعة األغذية
بش ا ا ااأن تبني التوجه االس ا ا ااتراتيجي

المالئم.

والتهديدات للبيئة الخارجية.

استخبارات السوق

خــالل ســــــــــتـــــة
أشـــــــــــهـــر ،مــع

المتــابعــة والتقيم

ن
 مرونة الخطة االسا ا ا ا ا ااتراتيجية الخبراء و االستشاريو المستمرينالموضا ا ا ااوعة للشا ا ا ااركة بحيث
يتوفر به ا ااا التكيف مع أي ا ااة

طوار
أهميااة إحااداث نوع من التوازن في

 االعتم ا ا اااد على مخرج ا ا اااتالتحليل البيئي للشركة

تبني التوجهات االس ااتراتيجية على  -العم ا ا اال على تنويع الموارد
التنظيمية للشاركة للتكيف مع

اختالف أنواعها ،فال يكفي التوجه

البيئة الخارجية لها

ألحدهما على حساب اآلخر

إش ا ا ا اراك جميع العاملين بشا ا ا ااركات  -اجتماعات دورية

ص ا ا ا ا ا ااناعة األغذية في ص ا ا ا ا ا ااياغة  -مقابالت شخصية

التوجه االستراتيجي للشركة

االدارة العليا بالتنسا اايق

مع إدارة التسويق

االارة العليا بالتنس ا ا ا اايق

خــالل ســــــــــتـــــة
أشـــــــــــهـــر ،مــع

المتــابعــة والتقيم

ن
ما ااع إدارة ال ا ام ا اخ ا ا اااز المستمرين
والمشتريات
إدارة ال ا ا ات ا ا اخ ا ا اط ا ا اي ا ااط-
ب ا ااالتنسا ا ا ا ا ا اايق مع إدارة

الموارد البشرية

ســــــــــنــويـــــا مــع
المتابعة والتقييم

تفعيل دور التوجهات االستراتيجية
في ش ا ا ا ا ا ااركات ص ا ا ا ا ا ااناعة األغذية

كونها الوس ا ا ا ااائل األس ا ا ا اااس ا ا ا ااية في

تا احا اقا اي ااق األداء الا افا اع ا ا ااال لا اه ا ا ااذه

 -مؤتمرات علمية

و ازرة الصناعة

 -اجتماعات دورية

زرة االقتصاد الوطني المتابعة والتقييم
وا

ســـــــــنويــــاً مع

الشركات
العمل على زيادة اعتماد الشااركات
ع الااى ال ات اق ان اي ا ا ااات ال ات اك انااولااوج اي ا ا ااة -

المتقا ا اادما ا ااة والمعقا ا اادة في تطوير
منتج ا ا اااته ا ا ااا ض ا ا ا ا ا ا اامن توجهه ا ا ااا

االستراتيجي نحو التكنولوجيا.

تسا ا ا ا ا ا ااهيالت على مسا ا ا ا ا ا ااتوى و ا
زرة االق ا ا ا ااتص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااد كل ســـتة أشـــهر

إدخ ا ا ا ااال أدوات اإلنا ا ا ا ات ا ا ا اااج الوطني.
المتقدمة تكنولوجياً.
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و ازرة الصناعة

مع المتـــــابعـــــة

والتقييم

 دعم الشا ا ا ا ا ا اارك ااات م اااليا ااً منخالل تخفي

الرس ا ا ا ا ااوم عن

األدوات اإلنتاجية المستوردة.
المصدر :إعداد الباحث

ب .إطار توضيحي مقترح لتعزيز دور الخصائص الريادية للمدراء في تبني التوجهات االستراتيجية في شركات
صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة.
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دعم وادراك اإلدارة العليا
لمتطلبات تعزيز الخصائص
الريادية

القيادة والتوجيه نحو بيئة

عمل إبداعية
الدعم المالي والبشري
التعزيز الفني
والتكنولوجي الالزم
تبادل الخبرات والمعارف
في مجال الريادة

التخطيط السليم لتحديد واعداد

تنفيذ البرامج التي

المتــابعة والتقيــــيم

متطلبات تعزيز الخصائص الريادية

تم إعدادها

للنتائج

التعرف على الخصائص

تحديد

بالشركات بشكل مستمر

من خالل:

الريادية

لدى

العاملين

وذلك من خالل:
قوائم االستقصاء.
المقابالت الشخصية
االتصاالت المباشرة.

متطلبات

مؤشرات تبني أنماط

تتطلب هذه المرحلة

التوجهات االستراتيجية-:

أمرين مهمين:

اإلدارة العليا.

االستكشافية.

رضا المستفيدين.

 -تصحيح السلبيات

الخبراء

الطريقة

رضا العمالء.

المشاركون

تعزيز

بالتنفيذ:

الخصائص الريادية :وذلك
توفير حاضنات األعمال.

واالستشاريون

اإلثراء الوظيفي للعاملين.

في مجال

نظام حوافز مادية ومعنوية.

الريادة

اللقاءات المفتوحة.

حضور مؤتمرات وندوات

علمية تعمق الريادية.

والخصائص

الريادية.

المالحظة.

تفعيل دور الحكومة في

مجالس إدارات

منح التسهيالت بهذا

وضع السياسات

الخصوص.

واالستراتيجيات

توفير بيئة العمل المناسبة.

طريقة التنفيذ:
الطريقة

المرحلية.
الطريقة
المباشرة.
التعاون

الريادة االستراتيجية
الحصة السوقية.
اختراق األسواق

الشركات.

المشترك بين

قيادة السوق

الشركات

و ازرة الصناعة

والحكومة.

اقتناء التكنواوجيا المعقدة.

و ازرة االقتصاد

الوطني.

أولوية توفير المصادر

.شكل رقم (:)4إطار توضيحي مقترح لتعزيز دور الخصائص الريادية للمدراء في تبني التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة
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الدعـــم والتمكين

بالعودة إلى المراحل
السابقة.
 دعم وتمكيناإليجابيات بالعودة
إلى المراحل
السابقة.

ثالثا :دراسات مستقبلية مقترحة
بناء على إطالع الباحث على اإلطار النظري ،والدراسات السابقة ،وتحليله ومناقشته لنتائج هذه الدراسة وتحليل
ً
بياناتها ،يوصي الباحث ببع

الدراسات المستقبلية المقترحة التالية:

 .1الخصائص الريادية وعالقتها بالتوجهات االستراتيجية في ظل وجود عوامل وسيطة مثل االضطرابات
البيئية والتكنولوجية وانخفا

معدالت النمو االقتصادي في بيئة صناعة األغذية بقطاع غزة.

 .2واقع التوجهات االستراتيجية من منظور المدخل السلوكي في شركات صناعة األغذية في قطاع غزة.
 .3أثر العوامل الديموغرافية لشركات صناعة األغذية في تبني التوجهات االستراتيجية.
رابعاً :ملخص الفصل السادس
استعر

الباحث في هذا الفصل النتائج التي توصل إليها من خالل نتائج التحليل اإلحصائي ،حيث أشارت

النتائج لوجود مستوى مرتفع بدرجة كبيرة من الموافقة على كافة أبعاد الخصائص الريادية ،إضافة لوجود درجة
مرتفعة من الموافقة على مجال التوجهات االستراتيجية .وبينت النتائج وجود أثر لخاصيتي الثقة بالنفس واإلبداع

لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة .وعدم وجود

فروق بين استجابات المبحوثين حول الخصائص الريادية والتوجهات االستراتيجية تعزى للمتغيرات الديموغرافية.
واقترح الباحث مجموعة من التوصيات المتعلقة بموضوع الدراسة ،وأخي اًر اقترح الباحث مجموعة من العناوين

لدراسات مستقبلية بخصوص الخصائص الريادية والتوجهات االستراتيجية.

151

المصادر والمراجع
أوالً :المصادر
 القرآن الكريم

ثانياً :المراجع العربية:
أ .الكتب

 أبو النصر ،مدحت محمد" .)2009( ،مقومات التخطيط والتفكير اإلستراتيجي المتميز" ،الطبعة
األولى ،المجموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة ،مصر.

 أحمد ،مروة إبراهيم ،وبرهم ،نس ا ا اايم " .)2010(،الريادة وادارة المشـــــروعات الصـــــغيرة" ،الش ا ا ااركة
العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ،القاهرة ،مصر.

 الجرجاااوي ،زياااد( .)2010القواعد المنهجية لبناء االســـــــــتبيان ،الطبعااة الثااانيااة ،مطبعااة أبناااء
الجراح ،فلسطين.
 الحمداني ،موفق ( :)2006مناهج البحث العلمي ،األردن ،عمان ،مؤسسة الوراق للنشر.

 السااكارنة ،بالل "،)2008( ،الريادة وادارة منظمات األعمال" ،الطبعة األولى ،دار المساايرة للنشاار
والتوزيع ،األردن.

 ش ا ا االبي ،نبيل محمد" .)2008( ،ابدأ مشـــــروعك الصـــــغير وال تتردد" ،تنمية المنش ا ا ااآت الص ا ا ااغيرة
والمتوسطة ،القاهرة.

 الشا ا ا ا ا ا ااميمري ،أحمد بن عبد الرحمن ،والمبيريك ،وفاء بنت ناصا ا ا ا ا ا اار (" .)2010ريادة األعمال"،
الطبعة الثانية ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الريا

 ،المملكة السعودية.

 الصا ااميدعي ،محمود جاسا اام محمد " ،)2004( ،اســـتراتيجيات التســـويق :مدخل كمي وتحليلي"،
دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 العامري ،صا ا ا ا ا ا ااالح ،والغالبي ،طاهر" ،)2007( ،اإلدارة واألعمال" ،دار وائل للنشا ا ا ا ا ا اار والتوزيع،
عمان-األردن ،ص.169
 العاني ،مزهر ش ا ا ا ا ااعبان ،وجود ،ش ا ا ا ا ااوقي ناجي ،وارش ا ا ا ا اايد ،حس ا ا ا ا ااين عليان ،وحجازي ،هيثم علي

( " .)2010إدارة المشـــروعات الصـــغيرة :منظور ريادي تكنولوجي" ،الطبعة  ،دار الصا اافاء للنشا اار
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 عبياادات ،ذوقااان وعاادس ،عبااد الرحمن ،وعبااد الحق ،كااايااد ( .)2001البحــث العلمي -مفهومـه
وأدواته وأساليبه ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان.

 العلي ،عبد السا ا ا ا ا ااتار ،النجار ،فايز " .)2006( ،الريادة وادارة األعمال الصــــــــغيرة" ،دار الحامد
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
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 المبيريك ،وفاء بنت ناص ا اار" .)2009( ،المنشـــات الصـــغيرة :التأســـيس واإلدارة" ،دار الجامعة،
القصيم.

 مس ا ااعود ،جبران " ،)2010( ،الرائد معجم لغوي عصــــري" ،الطبعة الس ا ااابعة ،دار العلم للماليين،
بيروت ،لبنان.

 النجار ،فايز جمعة ،والعلي ،عبد السا ا ا ا ا ااتار محمد (" .)2010الريادة وادارة األعمال الصــــــــغيرة"،
الطبعة الثانية ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
ب .الرسائل والمجالت العلمية:

 أبو طه ،نهى أحمد" .) 2012 ( .أثر االضـــــطراب البيئي على عالقة التوجه اإلســـــتراتيجي باألداء
التسويقي دراسة تطبيقية على شركات االسكانات في العاصمة األردنية عمان" .رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

 أبو قرن ،سعيد محمد " .)2015( ،واقع ريادة األعمال في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة دراسة
مقارنة بين قســمي التعليم المســتمر في جامعتي األزهر واإلســالمية" ،رسااالة ماجسااتير غير منشااورة،

الجامعة اإلسالمية-غزة ،فلسطين.

 إس ا ااماعيل ،عمر علي (" .)2010خصــــائص الريادي في المنظمات الصــــناعية وأثرها على اإلبداع
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المالحق
أوالً :االستبانة النهائية
ثانياً :قائمة بأسماء المحكمين

ثالثاَ :قائمة بأسماء شركات صناعة األغذية أعضاء اتحاد الصناعات الفلسطينية-غزة
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أوالَ :ملحق رقم ()1
االستبانة النهائية
جـــــــــــامعــــــة األزهـــــــــر  -غزة

عمادة الدراســـــــــات العـــليــــــــــــا
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

قســـــم إدارة األعــــــــــــــمـــــــــــــــال

اإلخوة مدراء شركات صناعة األغذية في قطاع غزة...
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

تعبئة استبانة لدراسة ماجستير
يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان":أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في تبني التوجهات االستراتيجية
في شركات صناعة األغذية العاملة بقطاع غزة" الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة
األعمال بجامعة األزهر بغزة ،حيث تستخدم االستبانة المرفقة لجمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة .وايماناً من
الباحث بأهمية موضوع الدراسة ،وأثرها في تطوير قطاع الصناعات الغذائية بقطاع غزة ،ويقيناً منه بدعمكم
للبحث العلمي ،فإنه يأمل من سيادتكم التكرم باإلجابة على فقرات هذه االستبانة ،وذلك بوضع الدرجة التي
توافق رأيك ،حيث كلما اقتربت الدرجة من ( )10دل ذلك على الموافقة بدرجة كبيرة على ما ورد في الفقرة
والعكس صحيح.
واذ يتقدم الباحث لكم بوافر الشكر والتقدير على حسن تعاونكم معه ،يؤكد لكم أن المعلومات التي سوف يحصل
عليها من قبلكم سيتعامل معها بسرية تامة ،ولن تستخدم إال ألغ ار

البحث العلمي ،وكله أمل في إجابتكم

عن جميع فقرات االستبانة بدقة وموضوعية سعياً للوصول لنتائج صحيحة وصادقة.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

الباحث /محمود رضوان غنام
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أوالً:البيانات الشخصية:
اسم الشركة..............................................................:
الرجاء التكرم بوضع إشارة (×) في المربع الذي ينطبق عليك
 .1الجنس
 أنثى

 ذكر
 .2العمر
 أقل من  30سنة

 30 سنة إلى أقل من  40سنة

 40 سنة إلى أقل من  50سنة

 50 سنة فأكثر

 .3المسمى الوظيفي (اختر اجابة واحدة من فضلك)
 رئيس مجلس إدارة

 مدير دائرة

 مدير تنفيذي

 .4عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
 أقل من  5سنوات

 من  5سنوات ألقل من  10سنوات

 من  10سنوات ألقل من  15سنة

 من  15سنة فأكثر

 .5المؤهل العلمي
 دراسات عليا

 بكالوريوس

 دبلوم متوسط

 ثانوية عامة فما دون

 .6الحالة االجتماعية
 أعزب

 متزوج
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 غير ذلك

ثانياً :المتغير المستقل (الخصائص الريادية)
وتعرف الخصائص الريادية بأنها القدرات والسمات الشخصية والسلوكية والمهارات اإلدارية التي يمتلكها الريادي
ويحتاجها إلدارة مشروعه بنجاح .وسيتم قياس هذه الخصائص من خالل األبعاد التالية (الحاجة إلى اإلنجاز،
المبادرة ،التقة بالنفس ،االستقاللية وتحمل المسؤولية ،اإلبداع ،المخاطرة ،والتحكم الذاتي).
الفقرة

م

أوالً :الحاجة إلى اإلنجاز

.1

أنجز األعمال المطلوبة مني بشكل تام

.2

لدي االستعداد لتقديم التضحيات مقابل ما سأحصل عليه من عوائد مستقبلية

.3
.4

تقل حاجتي للراحة عندما أكون مهتماً بعمل معين

عندما تواجهني أي مشكلة فإني أستمر بالعمل إلى أن أقوم بحلها

.5

أمتلك القدرة على ترجمة األفكار إلى مهام ونتائج

.6

أواصل القيام بالمهام الموكلة لي دون ملل

ثانياً :المبادرة

.7

أعمل على بناء عالقات جيدة مع زمالء العمل لتطوير المنتجات المقدمة

.8

أبادر نحو االستفادة من التطورات العلمية في مجال عملي

.9

أستطيع تقديم مبادرات ابتكارية فردية

.10

أعمل على بناء منظور مستقبلي لعملي

.11

أسعى نحو استثمار الفرص الجديدة في عملي

.12

أستطيع العمل ضمن فريق وتقديم مبادرات ابتكارية جماعية
ثالثاً :الثقة بالنفس

.13

السمعة المأخوذة عني بأنني أتمسك برأيي

.14

أتمتع بثقة عالية في قدرتي على الدفاع عن أفكاري بالحجة والبرهان.

.15

أستطيع تعلم أي شم إذا ما تفرغت بشكل كامل لهذا األمر

.16

أتمتع بالقدرة الكافية في استكشاف الميول غير الواضحة لآلخرين

.17

أوقن بأنني سأنجح في أي عمل جديد أقوم به

.18

لدي ثقة كبيرة بقدرتي على تحقيق ما أريده
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التقييم

10-1

رابعاً :االستقاللية وتحمل المسؤولية

 .19أمتلك حرية القرار في تحديد طريقة وكيفية أداء عملي
 .20أستطيع تدبر أموري بنفسي في أي شم أقوم به
 .21أستثمر وقت العمل فيما أحب وبالطريقة التي تناسبني

 .22أشعر بأن نتائج العمل دائما أفضل عندما تكون تحت إشرافي الشخصي
 .23أتحمل مسؤولية ما أقوم به من أعمال

 .24أتخذ الق اررات وأنفذها دون االعتماد على االخرين
خامساً :اإلبداع

 .25أسعى دائماً لتطوير نفسي على المستوى المهني
 .26أفضل العمل الذي يحتاج إلى تفكير إبداعي
 .27أتبنى نظاماً يدعم ابتكار منتجات جديدة

 .28أقوم بمناقشة أفكاري مع اآلخرين بشكل مستمر
 .29أحرص على تبني أساليب جديدة في تطوير العمل
 .30أتابع التطورات أوال بأول في مجال عملي
سادساً :المخاطرة

 .31أمتلك القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات

 .32أرغب بتحقيق األهداف الصعبة لتحقيق درجات عالية من الرضا
 .33أؤمن بضرورة مواجهة تغيرات البيئة الفجائية
 .34أعتقد بأن أعظم األرباح تكمن خلف أعظم المخاطر
 .35أميل للعمل بجرأة في الحاالت التي تتسم بمخاطرة عالية
 .36لدي أفكار حاسمة في العمل بغ
 .37أتخذ ق ارراتي بحكمة وبدون استعجال

النظر عن درجة المخاطرة وحالة عدم التأكد
سابعاً :التحكم الذاتي

 .38أفكر بنتائج العمل الذي أؤديه قبل البدء باإلجراءات
 .39حينما تواجهني مشكلة صعبة في العمل فإنني أدرسها بجوانبها المختلفة
 .40أشعر بنشوة االنتصار بعد إنجاز أي عمل بإتقان
 .41أسيطر على رغباتي وأستطيع توجيهها لما هو مفيد
 .42أستطيع ضبط انفعاالتي وتعبيري عن مشاعري عند التعامل مع االخرين
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ثالثاً :المتغير التابع :التوجهات االستراتيجية في شركات صناعة األغذية

ويعرف التوجه االستراتيجي :فلسفة تنظيمية تؤمن بها الشركة تعمل على تنبيه متخذي القرار إلى الفرص البيئية
من خالل تركيز االهتمام على المظاهر المهمة في البيئة بقدر تعلق األمر بميدان عمل تلك الشركة وأن هذه

الفلسفة تقوم على أسس مهمة هي توجه نحو السوق ،توجه تكنولوجي ،وتوجه نحو الريادة.
م

الفقرة
التوجهات االستراتيجية

.1

تقوم الشركة بقياس مستوى رضا العمالء عن المنتجات التي تقدمها بشكل منتظم

.2

تولى الشركة اهتماماً شديداً لخدمات ما بعد البيع

.3

تقوم الشركة بإجراء بحوث تسويقية بشكل مستمر للوقوف على احتياجات عمالئها

.4

تناقش الشركة نقاط القوة ونقاط الضعف لدى منافسيها في نفس الصناعة بانتظام

.5

تساهم األقسام المختلفة بالشركة في تطوير المنتجات الجديدة

.6
.8

تعمل األقسام المختلفة داخل الشركة معاً من أجل مقابلة احتياجات السوق
تستجيب الشركة إلى أفعال المنافسين الذين يشكلون تهديداً لها بسرعة وبنفس الوقت
تقوم الشركة بنشر المعلومات الخاصة باستراتيجيات المنافسين لجميع موظفيها

.9

يتم مشاركة الموارد المختلفة بين جميع االقسام داخل الشركة

.7

 .10تقوم الشركة بالتأكيد على صعوبة تحديد مواردها من قبل المنافسين
 .11تراقب الشركة مواردها لتحديد مدى إمكانية تقليدها أو تكرارها من قبل المنافسين
 .12تقوم الشركة بعمل توليفة من الموارد المختلفة لزيادة الكفاءة والفاعلية
 .13تستفيد جميع األقسام والمستويات اإلدارية المختلفة بالشركة من الموارد المتاحة بها
 .14تستخدم الشركة التقنيات التكنولوجية المتقدمة والمعقدة في تطوير منتجاتها الجديدة
 .15تقدم الشركة منتجات مميزة ومتقدمة تقنياً على مستوى قطاع الصناعات الغذائية

 .16تبحث الشركة بشكل مستمر عن التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل وخارج قطاع
الصناعات الغذائية من أجل تطوير منتجاتها
 .17تميل الشركة في الدخول في مشاريع ذات عوائد متوقعة ومضمونة

 .18تقوم الشركة بالتأكيد على التنسيق الفعال بين مختلف المجاالت الوظيفية
 .19تسعى الشركة باستمرار إلى البحث عن األعمال الجديدة التي تقودها لتميزها
 .20تبادر الشركة في تقديم المنتجات الجديدة على مستوى قطاع الصناعات الغذائية

 .21تفضل الشركة تصميم الطرق والعمليات الجديدة لإلنتاج بنفسها على تبني طرق وعمليات
قام بتطويرها اآلخرون
شاكرين حسن تعاونكم معنا،،،،،
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لتقييم
10-1

ثانياً :ملحق رقم ()2
قائمة بأسماء المحكمين
م

الجهة التي يتبعها

اسم المحكم

.1

د .خالد دهليز

الجامعة اإلسالمية-غزة

.2

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية-غزة

.3

د .سمير صافي

الجامعة اإلسالمية-غزة

.4

د .شادي التلباني

جامعة األزهر-غزة

.5

د .محمد فارس

جامعة األزهر-غزة

.6

د .محمد المدهون

.7

د .نبيل اللوح

.8

د .نهاية التلباني

جامعة األزهر-غزة

.9

د .وائل ثابت

جامعة األزهر-غزة

.10

د .وسيم الهابيل

الجامعة اإلسالمية-غزة

.11

د .وفيق األغا

جامعة الزهر-غزة

أكاديمية اإلدارة والسياسة-غزة
ديوان الموظفين العام-غزة

*تم ترتيب االسماء أبجدياً
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ثالثاً :ملحق رقم ()3
قائمة بأسماء شركات صناعة األغذية اعضاء اتحاد الصناعات الفلسطينية-غزة
م.

اسم الشركة

.1

الدمياطي (مصنع مرتديال الهالل)

.2

بيونير للصناعة والتجارة

.3

عالء الخزندار

.4

الحقل األخضر

.5

مخلالت أبو حشيش

.6

نصر عودة

.7

مصانع العريس

.8

أسكيمو األمير

.9

مصنع العروسة

.10

الخليج لأللبان واألجبان

.11

أبناء عبد القادر إسليم

.12

مصنع جمال الدين أبو عيطة

.13

مصنع هيا لأللبان واألجبان

.14

مطاحن اإليمان

.15

مطاحن السالم

.16

مصنع السنابل الذهبية

.17

مخبز العائالت

.18

جميل وكامل عجور

.19

الشركة الوطنية لألعالف

.20

شركة وادي الجنوب للتفريخ

.21

الشركة العربية للتفريخ واإلنتاج

.22

شركة غزة لألعالف والحبوب

.23

شركة الفرات لإلنتاج والتفريخ

القطاع التي تنتمي إليه
إنتاج وحفظ اللحوم ومنتجاتها

قطاع تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات

صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

صنع البوظة والجلي واأللبان واألجبان
والمخبوزات

صنع األعالف الحيوانية
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.24

شركة الصفدي

.25

شركة أبناء المدهون (مصنع الهنا)

.26

شركة محمد الشوا وشركاه

.27

شركة شكور

.28

سراييو الودية

.29

يوسف ياسين شومر وأوالده

.30

مصانع العودة

.31

مسليات القدس

.32

مسليات إيلياء

.33

رسبي للتجارة العامة

.34

مأرب

.35

مجموعة اليازجي للمشروبات الخفيفة

.36

آدم للتجارة والصناعة

.37

المدينة للمشروبات الخفيفة

.38

شراب الشام

.39

صناعات أوريكس التجارية

.40

فيا

أبو إحميد للمكسرات

.41

بريق الجوهرة

.42

سعد الودية

.43

توايل السلطان

.43

بدري وهنية للبن والبهارات

.44

مزرعة كحيل لألسماك

.45

أبو إسكندر للتجارة والصناعة

صنع الشيكوالته والحلويات السكرية والشيبس

صنع المشروبات (غير الكحولية) والمياه
المعدنية

منتجات أخرى

*تم الترتيب حسب تصنيف اتحاد الصناعات الفلسطينية-غزة
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