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ABSTRACT 

The current research aims to determine the extent of interest of the Oil Products Distribution Company (OPDC) and its 

various departments in the process of strategic foresight (SF), and the extent of interest that is reflected in the achievement of 

strategic leadership (SE). As well as knowing the nature of the relationship and the impact on the company. To achieve the 

objectives of the research, one main hypothesis was formulated, and three sub-hypotheses emerged from it. As the research 

relied on an analytical survey approach, the research targeted the workers within this company, And he reached a set of results, 

based on which a number of conclusions were formulated. The research community consisted of (185) individuals, and (160) 

questionnaires were distributed to them, (153) of which were retrieved, and the number of good people reached (141). The 

current research indicates that there is a direct relationship and a positive effect of strategic foresight in strategic leadership, 

and the sub-variable (entrepreneurial mentality) had the highest influence in strategic leadership, as this research proved the 

existence of an influence relationship and the correlation between strategic foresight and strategic leadership. 
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 :لخصالم

الي النفطية  بحثهدف  المنتجات  توزيع  شركة  اهتمام  مدى  تحديد  الى  بعملي  (OPDC)الحالي  المختلفة  ة وأقسامها 
 البحث إشكالية وتبلورت, (SE)  الريادة اإلستراتيجية تحقيقينعكس على الذي االهتمام  ىمد، و (SF) صار االستراتيجياالستب

 واألثر العالقة معرفة طبيعةوكذلك   المتغيريين هذين أهمية مستوى  وتحديد البحث لمتغيرات الفكرية والدالالت النظرية الفلسفة إستيضاحب
منهج على    بحثاعتمد ال  إذ فرعية. فرضيات فرضية رئيسة واحدة وانبثقت عنها ثالث صياغة تم البحث  أهداف لتحقيق .شركةال في

تم   عليها باالعتمادالتي  النتائج من مجموعة  الى توصل قدوالشركة, ضمن هذه  لينعامال البحث استطالعي تحليلي وقد استهدف
(  153انة، تم استرداد )( استب160)عليهم    وزع، و فردا    (185مكون من )  بحثوقد كان مجتمع ال االستنتاجات من عدد  صياغة

عالقة طردية وتأثير ايجابي لالستبصار االستراتيجي    وجودتوصل البحث الحالي إلى  و (،  141)  الصالح قد بلغعدد  ، وكان  منها
اذ اثبت هذا البحث   ،اإلستراتيجية في الريادةأعلى تأثير  )العقلية الريادية( في الريادة اإلستراتيجية ، وقد كان للمتغير الفرعي

 . الريادة اإلستراتيجيةو اط بين االستبصار االستراتيجي وجود عالقة التأثير واالرتب
 .توزيع المنتجات النفطية شركة، (SE) اإلستراتيجية الريادة، (SF) اإلستراتيجي ستبصارال رئيسة: ال الكلمات
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 المقدمة   1.

تها الُملحة لالهتمام نظرا  لحاج  لديمومة عمل الشركات  مهمةمن الموضوعات ال  (SF)  االستبصار االستراتيجيُيعد موضوع  
لالستمرار بالعمل   راتيجيةالريادة االستالموضوعات الحديثة التي تساعدها على االرتقاء وتحقيق مستوى عال من    مواكبةو 

تحقيق و تها العملية  نشاطا  لة لزيادةاعالفات بشكل عام رسم المسارات  شركلل  تتيحوسيلة رئيسة  (  SF)  اذ يعد، ومواكبة التغيرات
ا  لذ،  ، لتسهيل وضع السياسات وتنفيذهاة الشركاتوتحسين استجاب  خدمة المجتمع الذي تعمل فيه،من    هاتمكنأهدافها التي  

متغيراتها تحليل المستمر لجميع  الستطالع و الرصد واالحريصة على  وأن تكون  ،  (SF)مفهوم  أن توضح  الشركات    ىلتوجب ع ي
ت  كان   ،ا القطيعةالتي تحصل فيها كي ال تحدث بينه  جميع التغيراتواستبصار    اإلدارية واالقتصادية والثقافية واألخالقية وغيرها

بل ندرتها    في العراق من قلة الدراسات  نفطياليعانيه القطاع    وتلمس ما  ا الموضوعفي تبني هذ  انللباحث   مبررا    هذه العالقة
 الموضوعاتوجود دراسات في هذه    قلةالحالي اذ ان    لبحثا  لها  ىوهذا ما سع(  SE)و  ( SF)متغيرات    تناولتالتي    وخاصة تلك

رص من استثمار الف  شركاتدة تلك ال في مساع(  SE)و(  SF)  من اإلفادة من معطيات ودور  الشركات النفطيةيعني حرمان  
في العراق وكذلك تحقيق المنافسة في األسواق اإلقليمية    يالقطاع النفطوالنجاح على مستوى    ريادة تحقيق الو وتجنب التهديدات  

   والعالمية.
رتها لألعمال  اتطلب التغيرات والتحديات السريعة والخطيرة التي تواجهها هذه الشركات العديد من التحوالت في طريقة إدت

، الحديثة  دة اإلستراتيجية أحد أهم التطورات الفكرية المعاصرة في فلسفة اإلدارة اإلستراتيجيةريافي المستقبل القريب، وتمثل ال
، مرار في الظروف البيئية المتغيرة، من أجل البقاء واالستت مواجهة هذه التطورات. التحدياتوالتي من خاللها يمكن للشركا

لشركات أن تنجح في الظروف الحالية ، يجب على إداراتها إيجاد طرق لتحسين قدرة إداراتها والمديرين التنفيذيين  إذا كان ل
 (SE)  دة اإلستراتيجيةرياة األساسية التي تقوم عليها العلى قراءة التغييرات في الصناعة والسوق واالستجابة بسرعة. الفكر 

اإلجابة خالل  من  إستراتيجية  كلمة  فهم  األعمال    هي  ريادة  تعمل  غيرها؟  من  أفضل  المنظمات  بعض  لماذا  السؤال:  على 
اإلستراتيجية واإلدارة  األعمال  لريادة  كتقاطع  األول  المقام  في  الريادة    أصبحت  (.Mathebula,2011:25)  االستراتيجية 

ميكيات البيئية وحدة المنافسة  ات القائمة والجديدة بسبب زيادة الديناشركتحتل أهمية خاصة لكل من ال  ( SE)يةاالستراتيج
ة ألنها  شركبشكل أفضل بأداء ال  تقيبادرات االستراتيجية يجب أن تر ة أو حجمها، والمشركالعالمية بغض النظر عن عمر ال
في حين أن جوهر اإلدارة   االستباقيةجوهر    ُيعدهذه الفرص    ثمارنحو المزايا التنافسية، واست  تهدف إلى تحديد الفرص وتطويرها

                                           (Kraus & Kauranen,2011). تنافسية مستدامة يزةل هذه الفرص إلى ميتحو في  تثمل ستراتيجية ياال
االستبصار أصبحت عملية  (  SE)  حقيقلت  العراقب  نفطيمجال الالالعاملة في    اتشركال  بين  صعبةوفي ظل المنافسة ال

بشتى األساليب جهات الفاعلة التي تتخذ القرارات  تزويد المن أجل    ةأساسي  ضرورةعمل و ب  بمثابة أسلو   ( SF)االستراتيجي
( SF)  لتحقيقو بدقة    ذي يمكن تحقيقهالمستقبل ال التنبؤ بإلى    الماضي والحاضر  فهممن    ة شركالمستقبلية لنقل الوالخطط  

ماهو  ""لبحثية في التساؤل الرئيس التاليمشكلة اذلك تبرز ال  ىلع، و (SE)  حقيقت  يجب  ،الستعداد له ولمتطلباته وتحدياتهوا
 "". ؟شركة توزيع المنتجات النفطيةل (SE) الريادة اإلستراتيجية حقيقفي ت (SF)االستبصار االستراتيجيتأثير 

 
   االطار النظري 2.

اتيج    مفهوم 1.2.  االستبصار االستر

  وفقا  في نهاية الخمسينيات    هر يتطو تم  والذي    األخيرة.  في العقود  كبيرة  ةسمع  (SF)االستبصار االستراتيجيأكتسب مفهوم  
يركز قدر كبير من األدبيات على البحث في أساليب االستبصار والتحسينات في تطبيقها  ،  (Rohrbeck et al.,2015)ـــل
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عام،   في فأن    (Vecchiato,2012)  ــل  وفقا  و بشكل  القرار  صنع  عمليات  يعزز  االستراتيجي  االستبصار 
   (Volkova & Dominiece-Diasa,2019). المنظمات
 بمرورحظى باهتمام كبير و ي   المفهوم  اهذبدأ    التسعينيات في  و ،  معقد إلى حد ما ولم يتم تحديده بوضوح  مفهوم  (SF)ُيعد  

قود على مدى الع اإلستراتيجيةإلدارة ل رئيسا   موضوعا   (SF) يعد من التنبؤ إلى البصيرة. و تغيرت معه مفاهيم الصياغة الوقت 
التي بنجاح و الفرص    ثمارالمنظمات من استكشاف واست  تمكنتوعلى وجه الخصوص،  (Ahuja et al.,2005)    األخيرة

ودراسته، ويمكن   يمكن تحديد التغييرو .  (Adegbile et al.,2017:2)  رسريعة التغي  ةئفي البيخاصة  يتجاهلها المنافسون  
على فكرة إنشاء نظام مؤسسي يحذر من المفاجآت غير    (SF)د  يعتم ،(Bereznoy,2017:12)  التأثير على المستقبل

 Arokodare & Asikhia).ات الكبيرة أنها تواجه صعوبات معهاشركوهي مهارة أثبتت ال  ويحدد الفرص الناشئة  متوقعةال
،  قليدية" بطريقتينعن "المفاهيم الت   جوهريا    يختلف اختالفا    جديدمن هذا المنظور ال  (SF)وبالتالي، فإن البحث في    (2020:9

فهم متماسك    توليدإلى    الشركات  حاجة، مع التأكيد على  غير خطيللوقت على أنه    جديدا    تقدم هذه المنظورات فهما  ،  األولى
تبصار المنتشرة  ، يفتح هذا المنعطف مواقع مختلفة من أنشطة االسوالثانية،  للماضي والحاضر والمستقبل، في األنشطة الحالية

أنحا جميع  الفي  التشركء  عن  االبتعاد  وبالتالي  الم  التقليدي  نبؤة،  العلياعلى   Andresen et).  ةدار اإلفي    ستويات 
al.,2020:1) 

على أنه  يه  ، ينظر إلوالثاني  ، عمليةالباحثون إليه على أنه    ، ينظراألولى.  عدة طرائقبيتم    (SF)فهم  أن  على    تركز االدبيات
المنافسون    عنها  التي يغفلالفرص    ثمارات من استكشاف واستنظمالم  كنمتت(Haarhaus & Liening2020:3).   ةقدر 

المنظمات على  األحداث قبل وقوعها، مما يساعد  ب  التنبؤعلى نطاق واسع أنه القدرة على    يه ينظر إل  إذ،  المتغيرة  ةفي البيئ
أفكارو ،  (Martin,2021)  لالمستقب  مواجهة مع  يتوافق  ما  مل ا  حول  Voros,2005))  هو  طويل  تعامل  المستقبل  ع 

المنظمة  " إلى القدرة على إدراك مستقبل  (SF)ال يشير "  وفي بعض األحيان  (Mostafa & Chitheer 2021:190).  األجل
الناشئة    حددمبشكل   األحداث  فهم  أجل  من  المستقبل  في  التفكير  عملية  إلى  بل  بشكل  صياغتو ومفيد،  معها  والتكيف  ها 
 (Scoblic,2020:4).  أفضل

ة  نموذج مفاهيمي لفك العالقة بين اإلجراءات التنظيميتقديم  ب  ((Appiah & Sarpong,2015  من قبلُقدم  ث الذي  أكد البح
نتيجة لطبيعة  كان يعود    جزئيا    ستبصارإن نجاح أو فشل تكامل االوكانت اهم النتائج    .(SF) االستبصار االستراتيجيوتكامل  

 منظمة، نتيجة للتضمين المميز للروتين في المنظمات.التين داخل التفاعل بين الجوانب الظاهرية والتنفيذية للرو 
 لمتبادلة بين االبتكار اإلداري معالجة العالقات ا  (Dominiece-Diasa & Volkova,2019)  ويهدف البحث الذي قدمهُ 

، يتعين على المديرين يةقدرة ديناميك  (SF)لكي يصبح    . ومن اهم التنائج كانتواإلدراك اإلداري   (SF)  االستبصار االستراتيجي و 
 . المتوقعةالتغيرات وتحويل المنظمة ومواردها للتكيف مع  غتنامإتقان القدرة على استشعار الفرص وا

من خاللكيفية  الفي تحديد    حاسما    دورا    ( SF)يمارس   تتمكن  التفوق  ات  نظمالمها  التي  بيئ من  في  والبقاء    ة والتطور 
ناريوهات  السي تولد  (Tapinos & Pyper,2018; Ramirez & Selsky,2016)المنافسةظل في  تنافسيةديناميكية و 

(SF)  الحصحاب المصأل  ق التفكير"ائاالحتماالت وطر و علم  والت  تقديم "التحليل والتواصل  عبر  .(Burt & Nair 2020:1)  
يجب لذا    Ringland,2010:1495).)  (SF)تاريخ طويل وسمعة راسخة في مساعدة المنظمات على توليد  لسيناريوهات  ل

فضال   في حالة أفضل من منافسيهم،    وضع منظمتهم  من  تمكنهم  ةاعلأن يكون لدى المديرين القدرة على إنشاء استراتيجيات ف 
تمتعهم ب منعن  االستراتيجي لالفادة  مناسبةإنشفي    هالذكاء  استراتيجيات  المنظمة  اء   Eskandari et).   لنمو وتطور 

al.,2020:278) 
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  ة نظمالم  عبرهاعملية تعزز  باعتبارها  ذ تم عرض عدة تعريفات  أراء عدد من الباحثين إ  بطرح  (SF)  لحمصطيمكن توضيح  
يسهم في إنه  كما  واألسباب المرتبطة بالقرارات البديلة،    لناشئة والدوافع والمواردالفرص اإغتنام  المخاطر و   تجنبعلى  مقدراتها  

ة والتعامل معها بشكل جديدالفرص والتهديدات الناجمة عن االتجاهات ال  فإكتشالبيئة األعمال من أجل    مكنالتطور المتحليل  
األسواق  الشركة ضمن  من تحقيق األداء المتفوق وزيادة مكانة    منظماتالتي تمكن ال  عمالمجموعة من األ  إنه ب  رفعُ   صحيح.

  االعمال  الطويل في عالم  دىللتنبؤ والتخطيط على الم  إنه أسلوب جديدب  وعرف(Rohrbeck & Kum,2018).   المستقبلية
وجهات النظر المستقبلية من    موعة"القدرة على إنشاء مج   (Slaughter,2012)  هعرف و التغير.  في  وسرعة    الذي يزداد غموضا  

بطر   متنوعةال الناشئة  الرؤى  وتطبيق  عليها  والحفاظ  الجودة  التنظيميةائعالية  الناحية  من  مفيدة  الكشف  ق  أجل  عن    من 
ال فإ،  اإلستراتيجية  صياغةو   ة، غامضالظروف  أخرى،  ومرة  جديدة".  وخدمات  ومنتجات  أسواق  االستبصار الستكشاف  ن 

ي ال  ولكنه  تنبؤاتالأفضل  ب  رتبطاالستراتيجي  لمواجهةمثاأل  التوظيف  علىيعمل  ،   Daroonsontaya).  المستقبل  ل 
األخير ال    أنهو    (SF)  و  ليدي الفرق الرئيس بين التنبؤ التقبإن  Brichta & Kabilan,2016) ويؤكد )  (2020:18

صبح  تي يمكن أن  ت، المحتملةوال   ةالمتعدد  تنبؤاتضر، بل الالمستقبل الذي يعتقد أنه سيصبح الحاأي    يبحث عن مستقبل واحد
 (Bishop et al 2020:3).  الحاضر امنه ة  أي واحد

 الباحثين من عدد ربطها وقد،  ستراتيجيةاال اإلدارة خطاب في  ةالرئيس الخطوط أحد  (SF) أصبح  ، المنصرم العقد مدى على
 من العديد  في تطور هائل  هناك كان ،ذلك ومع  المنظمات بين األداء  في واالختالفات والبراعة واالبتكار ،التنظيمي  بالتعلم

طرائق ت المنظمات جعل مما  بصار،االست يشكل  ما حول المفاهيم  االستراتيجي  بصاراالست  لقياس مختلفة ومقايس وظف 
Paliokaitė et al.,2014:164).)  توظيفبدأت المنظمات ب   (SF)   جية والتعامل لالستجابة للتغيرات في البيئة الداخلية والخار

ة من االستجابة بشكل  تتمكن المنظملالتحوالت في الوقت المناسب    توقعهذا التوظيف  ن الهدف من  إل تأكد،  الال  مع أوجه  
 & Amniattalab)حدد    مقاييس مختلفـة فقـدتحديد    المنظمـاتمـا حـتم علـى  مـ  ،ات والفرص التي تواجههاهديدممتاز للت

Ansari,2016)  واتفق معه  هلقياس ابعاد ثالثة(Hassanabadi,2019:63): 
والعالقات   عواملمعلومات حول ال  لجمع (Aguilar) على المالحظة من قبل  قائم  بحثتم إجراء أول    :يالرصد البيئقابليات  1. 

ال  مديرينال   ةساعديمكنها مالخارجية، والتي  المنظمة  بيئة  ي  ف الموجودة    المستقبلي  منظمةفي مهمة رسم مسار عمل 
(Zhang et al.,2010:720)    بينما(Wheelen & Hunger,2008:73)  المنظمة    ا أوضح صياغة  قبل  أنه 

ورصد نقاط القوة والضعف في  حتملة  دات المالتهدي تجنب  لمعرفة الفرص و الخارجية  لالستراتيجية يجب عليها مراقبة البيئة  
لتجنب المفاجآت االستراتيجية وضمان االستدامة طويلة األجل للمنظمة.    الرصد البيئيالمنظمة    وظفتبيئتها الداخلية.  

 Awiti et)                        ألغراض تكتيكية أو استراتيجيةالمعلومات   وبالتالي فهي عملية جمع وتحليل وتوزيع
:130al.,2017  يستلزم االستراتيجياالست(.  ال  ( SF)  بصار  ا  دقيقالتحديد  في    التأكدللعناصر  الحاضر الوقت  البيئي 

 Iden)  للوصول إلى ميزة تنافسية مستدامة  اتدحدمالفرص واإلمكانيات وال  ثمارتقبل، مما يسمح باستكشاف واستالمسو 
et al., 2017  .)  يمكن توقع  المنظمات  وهذا  حدو من  قبل  المواقف    هايساعدو ثها،  األحداث  مع  التعامل  على 

 (Nascimento et al.,2020:2).   المستقبلية
  ضمن ة  منظماألعمال البديلة التي من المحتمل أن تكون متاحة لل  مسارهذا البعد    يحدد  :  الخيار االستراتيجيقابليات    2.

ميزة النسبية أو التنافسية واألفق الزمني الذي تها وقوتها اإلدارية ومصادر الاقدر ملمواردها المتاحة و   زمني نظرا  جدول  
القرارات المتبادلة   منسلسلة    يمثل الخيار االستراتيجي   (Morden,2007:19).تعمل فيه وتحديد موقفها من المخاطر

الي  وبالت   لقراراتتتخذ ا  تيالجهات الفاعلة ال  إستجابةتقتصر االستراتيجية إلى حد كبير على  هنا سة. و لعا المستقلة والف
المستقلة  فإن   الخيارات  تشتمل  القرارات  من  )ستقالماالستراتيجية  سلسلة  (. Downey & Rohlinger,2008:4لة 
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األعمال    بإن(Barney & Hesterly,2012:26)   يؤكدو  االستراتيجية،  تشمل  استراتيجية  والشراكة  التكلفة،  قيادة 
 . (Abdulraheem,2021:359)  االستحواذ، والتنويعيات ات االستراتيجية، وعملالتكامل الرأسي، والتحالفب المتمثلة

التي تشتمل ن و والمدير المعرفة التي يمتلكها  تنسيق  التي تتمكن عبرها المنظمة من  كيفية  اليشير إلى    :التكاملقابليات  3. 
اتيجية( التي عادة ، واتخاذ القرارات االستر الخدماتالمنتجات و في )إجراءات تطوير    ةتمثلالم  جميع األنشطة الداخلية  على

 (Akwel,2007:38).  ما يجمع المديرون من خاللها خبراتهم اإلدارية ومهاراتهم الوظيفية التخاذ القرارات االستراتيجية 
  (Wall et al.,2010:19)وأكد(.  الخ  والتعاون التكنولوجي،عالقة المنظمة بالمستفيد،  ب) المتمثلة  الخارجية  إن األنشطة  و 

عمليات االستحواذ كالمنظمات للحصول على موارد جديدة واستيعابها وتطويرها  تهدف إليه  متميز  ضع  و بأن التكامل يمثل  
   .جديدة عملياتب لقيامالتكنولوجيا ل كتسابإل  أو التحالف

ة  مشترك الرؤية  ال  على  هامع تركيز الداخلية    بيئتهاوتحليل    منظمةلل  ةالخارجي  بيئةاقبة الالقدرة على مر   مديرينلل  (SF)وفر  ي
صنع القرار االستراتيجي  بوتوجه    ا  صحيح  ا  موقفستتخذ    منظمةال  فإن  صحيح،  بشكل  ة هذه البيئةا تمت إدار م  اللمستقبل. إذ

التكتيكية.  تحقيق  و  أكثر  وااألهداف  بالتفكير بشكل  القرار  مع    هابطور ركة  مشتال  اتستراتيجياالتبني  جدية ل لسماح لصانعي 
 .(Reese,2020:1)  اتعمليبين المواقف والمواءمة المل على التي تع الريادية النماذج العقلية

ب  (SF)يسمح   الفرص  إكتسابللمنظمة  من  المخاطر   (Heger & Rohrbeck,2011) المتاحة  المزيد   وتقليل 
(Dehmer et al.,2015)   وتحديد الموارد األساسية لالستحواذ لفهم  لها  لالستجابة    تهيئة المنظمةتوقع المستقبل و عبر

االستر عليه للخطوة  والتخطيط  الا،  و قادماتيجية  األعمال    صياغةإعادة  ة،   & Pulsiri).   جديد بشكل    ةيادير البيئة 
Vatananan-Thesenvitz 2021:125) 

أن   االعتراف  منذ  نتائج(SF)بأهمية  تم  على  التركيز  في  األكاديميون  الباحثون  بدأ   ه ، 
(Pinter,2013;Battistella,2013)     أتاحإذ  (SF)  المستقبتح التطورات  األعمال  ليل  بيئة  في  المحتملة  السوق و لية 

الدراسات  وأفادت    .التكنولوجياو  يُ بعض  االستبصار  إلبأن  وتوفير  "  جلستخدم  االبتكار،  السياسات، و مدخالت  التعزيز  وضع 
اتخاذ إجراءات  و   حدياتتوقع التو ،  ةمستقبلال  يةرؤ التوليد  و اكتشاف فرص االستثمار،  و االنغماس في التفكير االستراتيجي،  و 

  (SF)ال يرتبط    .(Amniattalab & Ansari 2016:3)  لشركة"العامة لثقافة  ال"  متشجيع النقاش العا  فضال  عنمحفزة،  
وأن تحسن   (SF)مة  منظمات الخدمة العاأن تتبنى  جب  ي.  وخاصة الخدمية منها  أيضا    والعامة  بالمنظمات الخاصة فحسب، بل

بمخرجات    مباشرا    أن معظم القرارات المصيرية ترتبط ارتباطا    إذى الوضع االستراتيجي المنشود،  الموارد للوصول إل  توظيف
إيجابا  (SF)عمليات   تؤثر  والتي  الم  ،  سعي  األهداف  نظمعلى  لتحقيق    اإلستراتيجيةات 

 (Alubadi & Taher 2021:55).                             والتنافسية
 

 ة اتيجياإلستر  لريادةمفهوم ا 2.2.

، يجب على  ا  تعقيد  تزداد  البيئة  هذه  ألن  اليوم. نظر ا  العالم  التي يشهدها  التغيرات  األعمال بسرعة بسبب  بيئة  تغير 
المنظمات التكيف مع هذا التغيير. يتطلب عالم األعمال المتغير باستمرار أن تكون المنظمات قادرة على المنافسة. لذلك ،  

نة واستراتيجية وريادية. تمت مناقشة التحسينات في القيادة واإلدارة اإلستراتيجية من قبل يجب أن تكون مؤسسات اليوم مر 
 (Dogan,2015:1291). العديد من الباحثين في األدبيات التجارية والتي ارتبطت بخلق القيمة وزيادة الثروة

عند التقاطع بين االستراتيجية الريادة  اث  ألبح  رئيسبحثي  مجال    "(SE)  الريادة االستراتيجية"  تمثل،  في العقدين الماضيين
فإن  ،  علة وكفؤةاف بصورة    منظمةلاها على أنها إدارة لموارد  التي ينظر إلي،  . على النقيض من اإلدارة االستراتيجيةريادةالو 
(SE ) ليه ع و  (سلوك البحث عن الميزةمنظور االستراتيجية )و فرصة( سلوك البحث عن )الريادة منظور  تكاملهي عبارة عن



International Journal of Research in Social Sciences and Humanities                           http://www.ijrssh.com 

 

(IJRSSH) 2023, Vol. No. 13, Issue No. I, Jan-Mar                                   e-ISSN: 2249-4642 p-ISSN: 2454-4671 

 

210 
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

على الممارسة  سيقتصر    (SE)تركيز  و ،  على الكفاءة التشغيلية والماليةمقتصرا   تركيز اإلدارة االستراتيجية في المقام األول  فإن  
 Mathias). منتجات وخدمات جديدة ثمار، من خالل استكشاف واستالريادةفي مجال  منظمةالهيكل عمل المستمرة لتجديد 
et al.,2018)   أن سلوك  على الرغم من(SE  )مجال    إال أن،  والدول  منظمات يمكن أن يقوم به األفراد وال(SE  )ركز الناشئ ي  

 (Thomas etal.,2021:1). يةنظماتالريادة الموبالتالي فهو يهتم إلى حد كبير بمنظمات، في المقام األول على مستوى ال

 ،تيجيةااإلستر  واإلدارة  (SE) و  الريادة  مصطلح على  التعرف إلى (   (Foss & Lyngsie,2011وهدف البحث الذي قدمه
 النظرية،  بتلك الموجودة الفجوات تيجية  ااإلستر  واإلدارة  ( SE) بمجال الموجود رابطلتاو   ( SE) نظرية نشأه شرح وكذلك

ال بحث  .تيجيةااإلستر  راراتوالق المختلفه  بأبعادها  (SE) بين وثيقة عالقةوجود    ىتوصل   & Nityananda)أما 
Mohanty,2012)     على الضوء تسليطو  العالمية وتحقيق االبتكار إلى  باإلضافة  خارجية تحالفات لبناء  هدف فقد (SE )  

 على قائم    تنافسى عالم فى  لديمومةوا والتطور للعالمية الوصول مصادر من درا  ومص التنافسيةميزة  ال لتعزيز كمدخل
 ليةعاف  أكثر تصبحل راتالتغيي لمواجهة  (SE)  إلى ليديةالتق  الريادة لتحول حاجةوجود   النتائجأهم   منوكانت    .يرالتغي

  .ةنظمالم مستوى  على  (SE) للــ  تؤدي التي ةالرئيس العواملتحديد   ضرورةو   العولمة، عصر في المنافسة على وقدرة
 دارةواإل الريادة مفهومي  بين  االلتقاء نقطة باعتباره (SE) مفهوم تحليل (Dogan,2015) دراسةواخيرا  كان الهدف من 

وجود  و  ،تنافسيةال ميزةال  وتحقيق كفاءتها رفع على اتنظمالم مساعدة علىتعمل    (SE)وكانت أهم نتيجة أن   راتيجيةاإلست
 .لعاف  بشكل (SE) تطبيق اجل مناالستراتيجية  واإلدارة الريادة تكاملل حاجة

تتداخالن  الريادة  أن االستراتيجية و لة  بسهو   نظري. وحتى مع اعترافنا  مفهوموغير متطورة ك  ا  جيد  غير محددة(  SE)ال تزال  
  منظمات وقد يكون لل  (Keyhani,2022:2).  هاحول السمات األساسية والهوية المميزة ل  غموضا  ق، إال أن هناك  ائبعدة طر 

عض  (. وتربط بDess,2005)  ثماراالستكشاف واالست  عبركار  االبتفي    المساهمة  ميزة في  الريادة في    بدي توجها قويا  التي ت
لسد الفجوة بينهما    معا    سلوبينتحليل هذين األ  .((Shi et al.,2021:4ريادة  والالتوجه  نتيجة  الكثير من نجاحها    منظماتال

بأن  الباحثون    جادليال  ،  (SE) في تحليل  (Gölgeci et al.,2017:1).   تم تجاهله في األدبيات(SE)لتطبيقهما المثمر في  
اإلدارة االستراتيجية مساهمات فريدة  و الريادة  قدمت  ،  تخصص واحد تم تقسيمه. في الواقع  واإلدارة االستراتيجية هي الريادة  

وبشكل أكثر ،  يةنظماتالريادة المتتجلى من خالله    مهما    مسارا  (  SE)تعد    .(Ireland et al.,2003:964)  وقيمة للمنظمة
والموارد كأساس للقدرة على وضع    الالتأكدكل من    ها صانعو القرارمن خالليدير    التي  لتنظيما  ائقطر (  SE)تجسد  ،  تحديدا  
 Ireland)                      تكافلية بين اإلدارة االستراتيجية والريادةالعالقة  الإلى    استنادا  و هم للتكيف مع التغييرات.  منظمات

& Webb,2009:470)    يساعد مفهوم(SE  )فوق والحفاظ  أداء مت  توليدالصغيرة والكبيرة على  ة  قائمل الجديدة وا  منظماتال
  للــ  يمكن، (Kantur,2016)ــل  وفقا  و  ةيلماالمزايا للبقاء في بيئة ديناميكية وعأنشطة البحث عن الفرص و عبر على األرباح 

(SE  )ق جديدة للتنافس لزيادة ازدهار األعمال ونجاحها ائوتوليد طر ،  فرص جديدة في السوق   إنشاءو ،  زيادة تنوع المنتجات 
االقتصاديو   ،يمالق  توليدفي   والنمو  العمل،  مزاياوكذلك    (Pertiwi & Kartika,2021:2).فرص  تنافسية ال  هاتطوير 

 (El Shiffa et al.,2022:248).  يجعل من الصعب على المنافسين تقليدهااالمر الذي  ،  كونها قيمة ونادرة  مستدامة نسبيا  ال

االستراتيجية  ترتبط التنظيمي والرب  (SE)  الريادة  إنها    حيةباألداء  التوفر  إذ  تمكن  المنافسة بشكل    منظماتقيمة  من 
  ىالمنظمات ال  ىال  ىوكذلك تسع (Omoshagba et al.,2021:22). إيجابي في سوق تنافسية وبالتالي تؤثر على أدائها

م منتجات  عبر تقدي  مواردال  ترتيبإعادة    شروعمالدخول في  أو    ةجديدل الكفاءات الصق  عبرتوسيع عروض المنتجات الحالية  
والتكنولوجياجديدة   السوق  حدود  من  كل  على  أن    (Hughes et al.,2021:204).  للتنافس  مالحظة  المهم  الريادة من 

ذلك، "يجب أن تكون كل من    من  ة. بدال  نظماتيالريادة المومجال  الكبيرة    منظماتأن تقتصر على ال  هاال يمكناالستراتيجية  
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  الصغيرة والكبيرة كيفية   منظمات"يجب أن تتعلم الئدة واستراتيجية في نفس الوقت" ورا  القائمة  منظماتات الجديدة والنظمالم
 (Monsen & Boss,2009:73). "الثروة توليد القيمة وزيادةواالبتكار التعاوني من أجل ( SE)تكامل 

استراتيجيات   ات اإلنتاج،الخدمات أو عملي،  تشمل الريادة االكتشاف والتقييم والفرص، وبعبارة أخرى، المنتجات الجديدة
الجديدة للمنتجات  الجديدة  واألسواق  التنظيمية  واألشكال  الجديدة  و تس ،الشركة  بالفرص  االعتراف  في  الريادة  بالتالي  ساهم 

ها لدعم  ثمار اغتنام الفرص واست"ألنشطة إلى  وتهدف تلك ا (Kyrgidou & Huges,2010:47). ااستعداد المنظمة لتبنيه
من   (Schumpeter,1934:132)  كما وصفهابأنها عملية تدمير خالق  الريادة  توصف  .  "تحقيق التميزي و نظماألداء الم

 ة". بطريقة جديدام بأشياء أشياء جديدة أو القي"بتنفيذ الرياديون  قيام لخال 
المعنى واإلدارة  جديدا  بحثيا     مجاال  (  SE)تمثل  ،  وبهذا  األعمال  المحف  (Genç2012:72).  ألدبيات  بين  العالقة  تملة 

بتكارات الجديدة واال  عمالاأل  التي تشملالريادة  رائدة في مجال    منظمةون الكتأخذ بنظر االعتبار أن تواإلدارة االستراتيجية  الريادة  
و  الفرص  واإلدارة  الريادة    تكامل  علىالمبكرة    تجاربال  ركزتإذ    (AL-Nassery,2021:98).  المخاطرتجنب  واغتنام 

  واضيع العليا والحوكمة والنمو هي موالتعلم التنظيمي والتحالفات والشبكات وفرق اإلدارة    عولمةتكار والباالإن  ،  االستراتيجية
 (Chakim et al.,2021:1291).(SE)  للــ بكرةالمُ  بحاثاألفي   جديدة

من خالل تقديم وجهات نظر بعض الباحثين حيث يتم تعريفها على أنها مجموعة من  (  SE)يمكن توضيح مصطلح  
واالضطالع (  SE)بة لالبتكار وتشخيص الفرص والنمو، بما يتوافق مع رؤية  دابير التنظيمية التي تتخذها المنظمة لالستجاالت

فيها   واالستثمار  الهيكلية  التغيرات  أو  السوق  اختالالت  مخاطر  لتحليل  البحث  فرص  خالل  من  والمستقبل  الحالية.  باآللية 
   (.2018:79Hamad,) ة وتزيد الثروةلتحقيق ميزة تنافسية مستدامة تخلق قيم

واحد أو أكثر من العوامل    على  بر التركيزعلتحول الهيكلي والنمو المستدام  عنصر أساسي في ابأنها ُتشكل  أيضا   وعرفت  
وأخيرا  عرفت بإنها   (.Brixiová et al.,2020:3( )نيالرياديوخصائص    ، العوامل االجتماعية،  ةشرك)بيئة ال  تاليةالرئيسة ال

 ةحاليالالمنظمة    نشاطاتلتمييز    المتقدمة  بلداناألقل والذات النمو االقتصادي  في البلدان    االقتصادي   طورة للتمهم وسيلة  
  نظمات االعمالم  قدراتم  طويرمستدامة وتالعمل  الفرص    توليدغييرات جذرية لزيادة اإلنتاج و والقيام بت  البيئةهذه  في ظل  

(Mujuru,2014).  
مثل  ،  سمات ريادية  منتتض  ىاألول (Tülüce & Yurtkur 2015:724)  ل فكرتين أساسيتينحو(  SE)صياغة  تم  

التنافسية.   كانةى الموارد وتحديد الملحصول علا من خالل اإكتسابهالقيمة و   إنشاءالرياديون  ويحاول  ،  ةكمو اليقظة واإلبداع والح
الفرص    ةالثاني عن  الالبحث  الموضوع  ال  ثوالبح  .الريادةلمجال    رئيسهو  ال  مزاياعن  الموضوع  اإلدارة    سرئيهو  لمجال 

 .ا بشكل مشتركمينبغي النظر فيه نوهذان التخصصا  – االستراتيجية 
الهدف ف .  الريادةات  عملياتيجية مع  الوظائف االستر تكامل    علىكونها تعمل  مضطربة  البيئة  الفي    مهما    دورا  (  SE)تمارس  

على (  SE)تؤكد   (Polowczyk,2012). الثروةزيادة  من  ممكن  ى أقصى قدر  مزايا تنافسية باستمرار تؤدي إلتوليد    اهمن
هي أداة فعالة لزيادة اإلنتاجية وتحسين  Tantau,2008:79.(  (SE  )(  أهمية إدارة الموارد أو األنشطة الكتساب ميزة تنافسية

  ). Zamhariri et al.,2022:3Alivand( قدرات الموارد البشرية لتحقيق األهداف التنظيمية وتحسين األداء التنظيمي
لتطوير األساليب والتأكيد على إدخال نماذج أو أدوات جديدة لتحقيق النتائج    (SE)  دة اإلستراتيجيةريا الك، يمكن توظيف  لذل

  المرجوة. تدعم استراتيجيات ريادة األعمال العديد من المفاهيم التي تصوغ نتائج يمكن التنبؤ بها لنهج ريادة األعمال ومرونة
 ).Mabiza et al.,2021:545( التخطيط

أهمية  ت ت(  SE)ظهر  التي  األعمال  أنشطة ريادة  بين  الجمع  إلى  المنظمات تحتاج  األنشطة    ا  فرص  ولدأن  مع  جديدة 
، بما في ذلك ويات الخارجية والداخلية للتحليلدة االستراتيجية المسترياتتجاوز ال  إذتراتيجية التي تحقق ميزة تنافسية،  االس



International Journal of Research in Social Sciences and Humanities                           http://www.ijrssh.com 

 

(IJRSSH) 2023, Vol. No. 13, Issue No. I, Jan-Mar                                   e-ISSN: 2249-4642 p-ISSN: 2454-4671 

 

212 
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

والمنظمة  الع والفرق  األفراد  بها  يقوم  التي  واألعمال  أهميته (.Ferreira et al.,2017:163)مليات  وصف    اتكمن  في 
هد الجديد األعمال عالية المخاطر والتي ال يمكن التنبؤ بها. يمكن وصف هذا المش  جاالت، ومالطبيعية التنافسية الجديدة

وتحديد الوظائف، ومراقبة    ،هميتها تستند إلى "تحديد األهداف، وأوعدم االتساقبالقوى األربع للتغيير، والتعقيد، واالرتباك،  
(  SE)تتضح أهمية  "  .(Al-Fatlawi & Amanah,2021:1840)  ، وتقييم المديرينسير العمل، واتخاذ القرارات الصعبة

رضا الفردي ، وتولد المزيد من  ، وتزيد من الرك في التنمية االقتصادية والنموعلى المستوى الفردي والمجتمعي ألنها تشا
أهمية وفوائد تكامل ( توضيح  Ireland & Webb,2007، وأكد )االبتكار ، وتحدث المنظمات ، وتزيد من أنشطتها وأرباحها

 .دة واالستراتيجيةرياال
 Kiyabo).                 هو االفتقار إلى الدعم النظري والتجريبي  (SE)، فإن أحد أهم التحديات التي تواجه  مع ذلكو 

& Isaga,2019)     وبالتالي، تسمح(SE)  ميزة ة بإحداث توازن بين سلوكيات البحث عن الفرص والسعي وراء النظمللم
(Kim,2018).    إال أن السؤال المتعلق بكيفية الموازنة بين سلوكيات أهميتها في السوق التنافسي اليومعلى الرغم من ،

كما تساهم أهميتها في توليد    (Mazzei,2018).ظل دون إجابة في األدبيات السابقةالبحث عن الفرص والسعي وراء المزايا  
المستقبلية  المعرفة  اكتشاف  وتحاول   ، الجديدة  التقنيات  أو  المنتجات  أو  األسواق  من  واكتسابها  تطبيقها  وتمكن  المعرفة 

القدرات وتطوير  الجديدة  المعرفة  تطبيق  خالل  من  فيها  البا .واالستثمار  بأهمية  يؤمن  عالم  الحثون  في  االستراتيجية  ريادة 
ة التي تواجه المنظمة من حيث تحديد األهداف والجهود لرصد كس ذلك في النقاط الرئيساألعمال اليوم ألنها تولد قيمة. وينع

فترة ممكنة، مما  ظمة على البقاء ألطول  ، وأهميتها في االستدامة التنظيمية ومساعدة المناء بناء  على لغة العمل المثاليةاألد
  عاملوا البعد االجتماعي لهم ومدى أهميتهم في الحفاظ على المؤهالت الشخصية التي يتمتع بها  يضيف قيمة في المنظمة و 

 . المنظمة
قسم من الباحثين  ، ،  احثينبتبين أن هناك اختالف بين ال  (SE)  أبعادالتي تناولت    األبحاثالعديد من  من خالل مراجعة  

(zhao et al.,2019:2)  مهمة تؤثر على  أبعادوالشبكات ك  على الخبرة واركز(SE)يالباحث من . وقسم أخر( نLuke,2009  ،)
Morris et al 2011)  ،)Sokolova,2011)  ،)Sinisa,2017)  ،)  والعقلية    ،القيادة،  لثقافةتشمل اأبعاد    ثالثة  علىأتفقوا

  للغاية.   تنافسيةوالنمو في بيئة    ءللبقا  قويةتواجه منافسة    ا  إلنهانظر   ،قطاع ال  اأمر بالغ األهمية لهذ   سلوبهذا األيعد    ،الريادية 
وبعبارة    (Wulandari & Herlina 2021:129).  وتحقيق الميزة التنافسية  اتاالبتكار   توليدبشكل كبير في    هاساهم توظيفوسي

التصرف بشكل سلبي  (SE)أخرى، فإن   بالتصرف بشكل خالق ومبتكر وتجنبها  فضال  عن  مستقبلها    صياغةل   تسمح للمنظمة 
 ومضامينها .    نبين في دناه أبعادهاو   .التفاعل مع العوامل  من  للمنظمات الريادية بالتأثير على اإلبداع وامتالكه بدال    هاحاسم
ي  ساعد على تشجيع االفكار واالبداع والتيي  ذال  مجالالبيئة او ال  بأنها(  (Chang & Wang,2013أشار  : الثقافة الريادية 1.

تشجع على التسامح عن بعض االخطاء او الفشل،    إذتتمثل بالتجربة والمخاطرة ومشاركة العاملين في عمليات تطوير المنظمة،  
 ( . Hitt et al.,2011:2والتشجيع والتحفيز لإلستمرار باالبداع وجعل عملية التغيير المحرك الموجه نحو الفرص المتاحة )

تحسين  و   المخاطرتجنب    عبر،  السلوك الريادي  توظيفهداف مشتركة بأيم االفراد من اجل تحقيق  ة تنظعملي  :القيادة الريادية   2.
ت  السيناريوها  ولدفهي ت،  ( Hitt et al.,2007:253تحمل المسؤولية وادارة التغيير )و   فادة من الفرص المتاحةاالبتكار لإل

كذلك يقوم القائد  ،  (Gupta et al.,2004:242لمنظمة )ن برؤية ايملتزم  ايصبحو لالمشاركين    تهيئة في    وظفوية والتي تؤ الر 
 & Sharma)  هاة. يعرفورسم السياسات التي تدعم الرياد   الريادي بغرس فلسفة الريادة في اذهان العاملين في المنظمة

Jain,2013  )الذي يحفزهم    همقائديثقون بمهارات    عاملينجعل اليل  وجود نمط قياديو ،  أنها القدرة على التنبؤ بحل المشكالتب
منتجات أو خدمات   توليدين بتطبيق إبداعاتهم لعاملوالسماح لل،  ؤمن بأهمية خفض الروتين وي  ،على العمل بشكل غير مباشر

   .جديدة ومبتكرة
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  توظيفو ،  وتحديد الفرص والتهديداتلألعمال  حالة ذهنية تتعلق بقدرة الفرد على تحليل البيئة الخارجية    :العقلية الريادية   3.
التنفيذ وترجمة األفكار إلى أفعالجعل    فة القدرات واالمكانيات فيكا كافة الطاقات في ظل ظروف    تهيئة، و االهداف موضع 

األوقات    مبتكرة في الة و الفرص الخالقنحو أغتنام  وتميل    االستباقيةفهي تحدد  ،  (Rahman et al.,2017:29تأكد )الال 
تحديد الفرص  لها  توظيفالقيمة وكيفية    توليدة الريادية مهمة في عملية  فالعقلي،  (Adokiye et al.,2017:30ة )بالمضطر 

وتعد عامال  مهما  في دعم عملية  ،  واألسواق الجديدة  تطوير السلع والخدماتتقديم و   عبرالريادية التي تستطيع المنظمة تعقبها  
 Hitt)                                 نفيذها في النهايةتصميم المنتج الجديد أو تطوير المنتجات القائمة وااللتزام بتلفكار  األتكامل  

et al.,2009:64.)   1,201(أوضح  وet al. Dos Santos  )  الذي يحقق فوائد   طريقة للتفكير بالعملهو  أن العقل الريادي
ظروف   ظل  ظاهر الال و ،  تأكدالال في  هي  العاملينمشتقة    معرفية  ةتأكد  اليمتلك  ت  إذ  على  العالقاالقدرة    ية االحتمال  تشخيص 

لة للتفكير  اعوهي وسيلة ف  ،تأكدالال من    ءوض والمخاطرة هما جز إذ ان الغم   ية،معلومات السببقلة ال لنتيجة  ،  لألحداث المستقبلة
تجعل    مزاياتلك ال،  بيئةالمنها    التي تعاني،  الالتأكدالغموض و   مزايافادة من  ، وتركز على االوالتنظيمية  في العمليات اإلدارية

   .منافسيها  ت تتفوق في أدائها الريادي علىالمنظما
على إجراء    (SF)قدرة  . تعتمد  البيئي  في ظل التعقيد  (SF)  بأنها استبصار استراتيجيالريادة  وفي الختام يمكن وصف  

ذي سيواجهه ال المحدد  واالعتماد المتبادل  التأكد البيئيعلى توقع ال  الرياديقدرة    ُتبينتنبؤات دقيقة تتعلق باستراتيجية محتملة  
ثم يكررون   خالقةإلى الحصول على فرص  الرياديون  يسعى (Gavetti & Menon,2016). االستراتيجية الحقا   عند تنفيذ

  المتبادل   داعتمجديدة من اإل  ة العمل في بيئالريادة  للسرعة العالية ألسواق ريادة األعمال، تتطلب    نظرا    هذه الفرص أثناء تعلمهم
(Eisenhardt & Bingham,2017)  ،إلى خبرة سابقة في االعتماد مجال، أو أي شخص آخر في هذا الالريادييفتقر    إذ ،

الذي قد يواجهونه،   البيئي  بشكل خاص في توقع التعقيد صعبا   تحديا    الرياديالمتبادل الذي يجب مواجهته. وبالتالي، يواجه  
 (Peterson & Wu, 2021:7). وضع تنبؤات استراتيجية دقيقة كفاءة قلل منمما ي

 
 المنهجية 3.

 مجتمع وعينة البحث  1.3.

النفطية  في العاملين جميع من تكون  المنتجات  توزيع  الهدف    .شركة  االستبوكان  إدراكهم  تأثير    ىمدقياس    ة انمن 
 لمجتمع ممثلة تناسبية طبقية عينة على االستبانة  توزيع . إذ تم(SE)  االستراتيجية  الريادية  في  (SF)  ألستبصار االستراتيجيل

وبنسبة  استبانة (153) استرداد وتم  البحث، لمجتمع أكبر تمثيل لضمان استبانة   (160)شركة بواقعالفي   العاملين من البحث
 استبانة، (141) للتحليل والخاضعة النهائي، اناتاالستب عدد كفايتها، ليبلغ  عدم بسبب استبانة (12) وتم استبعاد ،(95.6%)

 ( توزيع أفراد العينة في ضوء المتغيرات المختلفة. 1ويوضح جدول رقم ) .الموزعة االستبانات أصل من  (%88.1) وبنسبة
 
 

 ( توزيع أفراد العينة 1) جدول

Gender  Number Percentage Academic level Number Percentage 

Male 87 % 61.7 Bachelor degree 121 % 85.8 

Female 54 % 38.3 High Diploma 6 % 4.3 

Total  141 %100 Master degree 10 % 7.1 

 
Ph.D. degree 4 % 2.8 

Total  141 %100 
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 . أداة البحث  2.3
أبعاد يتناول  األول  أساسيين:  محورين  من  االستبانة  االستراتيجي  تتكون  مقياس  االستبصار  على  االعتماد  تم   ،

(Amniattalab & Ansari,2016إل )االستبصار االستراتيجي  عداد عبارات هذا المحور. تم قياس  (SF)  ة أبعاد  ثالثوفقا  ل
تم االعتماد على    (SE)  االستراتيجية  ةالرياد  أبعاد، أما المحور اآلخر فيتناول  (  التكامل، و االختيار االستراتيجي،  الرصد البيئي)

،  الثقافة الريادية )أبعاد    ثالثةوفقا  ل  االستراتيجية  ةالرياد  إلعداد عبارات هذا المحور. تم قياس(  Ireland et al.,2003)  اسمقي
   . (العقلية الريادية ،  القيادة الريادية 

 ثبات أداة البحث: . صدق و 3.3

ألفا )معامل    توظيفساق الداخلي بتتم حساب معامل ثبات اال   ،(2الموضحة بالجدول )  للتحقق من ثبات أداة البحث
(، وقد أكدت جميع القيم أن أداة البحث تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات 0.927وتبين أن معامل الثبات الكلي بلغ )  (كرونباخ

 (SE)ــلل( و 0.883)  ككل  (SF) ألبعاد  قيمته بلغت إذ  .مجتمعاللي يمكن تعميم نتائج البحث على  واالتساق الداخلي، وبالتا 
 .البحث لغايات مالئمة النسب وهذه(، 0.870)

 
 
 
 
 

 . نتائج التحليل 4
  لبيانات البحث : 1.4 

 . التحليل الوصف 
اتيج    أبعاد . 1.1.4   االستبصار االستر

(، واالنحراف  3.70بدرجة واضحة، إذ بلغ الوسط الحسابي )شركة  الفي    (SF)  ( ارتفاع مستوى 3يوضح جدول رقم )
" في المرتبة  التكاملبعاد. جاء "األكما يبرز الجدول توافر جميع    .(SF)بــ  شركة ال(، وهو ما يدل على اهتمام 0.45المعياري )

" الرصد البيئي(، يليه في المرتبة الثانية "0.58( وانحراف معياري )3.76األولى من حيث أعلى األبعاد توافرا  بوسط حسابي )
( 3.66" بوسط حسابي )يار االستراتيجياالخت"  ثالثةجاء في المرتبة ال  (، وأخيرا  0.50( وانحراف معياري )3.67بوسط حسابي )

الحسابية لن(، و 0.50والحراف معياري ) المتوسطات  القيمة، مما يدل على اهتمام وجود    بعادجميع األالحظ من  تقارب في 
 . عد على آخربدون تفضيل بُ  األبعاد جميعبتوفير شركة ال

 
 
 

Age  Number  percentage Years in service Number percentage 

30 and younger 23 % 16.3 5 years or less 69 % 48.9 

31- 40  59 % 41.8 6-10 years 27 % 19.2 

41-50 30 % 21.3 11-15 years 20 % 14.2 

50 and older 29 % 20.6 More than 16 years 25 % 17.7 

Total  95 %100 total 95 %100 

 معامل ألفا كرونباخ  ( 2جدول ) 

 البعد  عدد الفقرات  االتساق الداخلي 
 االستبصار االستراتيجي  19 0.883
 الريادة االستراتيجية  15 0.870
 الثبات الكلي  34 0.927
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اتيجية . 2.1.4  أبعاد الريادة االستر

(، واالنحراف  3.86)  ككل  بلغ المتوسط الحسابي  إذبشكل واضح وكبير،    (SE)  أبعاد الريادة االستراتيجية(  4يوضح جدول رقم )
" كأعلى  Entrepreneurial Mindsetفقد جاء بعد "،  Strategic Entrepreneurshipد  ( أما بالنسبة ألبعا 0.46المعياري )
)األبعاد مم )4.01ارسة بوسط حسابي  "0.58( وانحراف معياري  بعد  يليه   ،) Entrepreneurial Culture  بوسط حسابي "

( وانحراف  3.72وسط حسابي ) على " Entrepreneurial leadership وأخيرا  حصل بعد " (.0.54( وانحراف معياري )3.86)
 . ( 0.50معياري )
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نتائج معامل االرتباط 2.4

  والريادة االستراتيجية  (SF)  االستبصار االستراتيجي( وجود عالقة ارتباط معنوية وطردية قوية بين  5يتضح في جدول رقم )
(SE)  (.0.740، إذ بلغت قيمة معامل االرتباط )شركة توزيع المنتجات النفطيةلدى العاملين في  

 

 االستراتيجي األستبصار ( أبعاد3جدول )

Order  
Relative 

importance 

Standard 

Deviation 

Arithmetic 

Mean 
Phrases 

2 73.36 0.50 3.67 Environmental monitoring 

3 73.27 0.50 3.66 Strategic choice 

1 75.18 0.58 3.76 Capacity of integration 

 73.90 0.45 3.70 Overall arithmetic mean for the   Strategic 

foresight 

 ة االستراتيجي الريادة ( أبعاد4جدول )

Order  
Relative 

importance 

Standard 

Deviation 

Arithmetic 

Mean 
Phrases 

2 77.28 0.54 3.86 Entrepreneurial Culture  

3 74.38 0.50 3.72 Entrepreneurial leadership  

1 80.17 0.58 4.01 Entrepreneurial Mindset 

 77.28 0.46 3.86 Overall Arithmetic Mean for the 

Strategic Entrepreneurship 

 ستراتيجي والريادة االستراتيجية( العالقة بين االستبصار اال 5جدول )

 Degree of 

Correlation 
Sig 

Value of Coefficient of 

Correlation  
Relationship 

High Significance 0.000 0.626** The relationship between  Environmental monitoring and the 

Strategic foresight   

High Significance 0.000 0.639** The relationship between the   Strategic choice  and the 

Strategic foresight   

High Significance 0.000 0..646** The relationship between the   Capacity of integration and the 

Strategic foresight 

High Significance 0.000 0.740** The relationship between the Strategic foresight  and  

Strategic Entrepreneurship 
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 ، فقد أبرزت النتائج وجود عالقة معنوية وطردية إذ جاءت العالقة بين(SE)و  (SF)وفيما يتعلق بالعالقة بين أبعاد  
  االختيار االستراتيجي  بين  ها العالقةيل يوهو ارتباط قوي،  (  0.646بلغت قيمة االرتباط )  إذكاقوى العالقات،    (SE)و  التكامل

 (. 0.626بمعامل ارتباط بلغ ) (SE)و الرصد البيئي ارتباط قوي، ثم العالقة بين وهو (0.639بمعامل ارتباط بلغ ) (SE)و
 . اختبار فرضيات البحث 3.4

 الفرضية الرئيسة 

تأثير معنوي  ي".  1.4.1 النفطية  (SE)  حقيق تفي    (SF)لالستبصار االستراتيجيوجد  المنتجات   عند مستوى   لشركة توزيع 
 الفرعية، وهي: رضياتبعض الف ة الرئيس يةفرضال هوينبثق من هذ ".(α 0.01 <) معنوية

 ة الرياد   على  (SF)  اإلستراتيجي  ألستبصارل  معنوي  تأثير وجود بحثال عينة  أفراد آلراء وفقا  6) )  رقم الجدول نتائج تشير
  أما معامل التحديد    (.α  0.01<عند مستوى )  (0.740)(  R)معامل االرتباط    بلغ  إذ  ، الشركة في  ( SE)  االستراتيجية 

أسفر جدول تحليل التباين عن .(SE) في  تحدث التي التغيرات من  %(54.8)  يفسر (SF) أن معناه وهذا (، 0.548فقد بلغ )
 هذه العالقات. نتائج جري في ضوئها تحليل التباين بين 

* The influence is statistically significant at the level of (  0.01) 
التأثير )  Coefficients)تحليل معامالت االنحدار )كما أظهرت نتائج   ، (SE)للــ  (0.740)بلغت    β)بأن قيمة درجة 

 (F)التباين معامل  (، وقد أكدت قيمة 0.740بقيمة )  ( SE)في   التغير إلى  يؤدي  (SF)في   واحدة بوحدة التغير أن  بمعنى
( 0.001المعنوية قدر بــ) كما إن مستوى    (0.001). معنوية ( وهي دالة عند مستوى 168.530معنوية هذا التباين البالغة )

القيم المبينة في الجدول سلسة    ىأما جدول المعامالت فقد أشار ال .همابين معنوية عالقة توجد وعليه (0.01من ) وهو اصغر
 :( وكما يأتي7)

* The influence is statistically significant at the level of (  0.01) 
هذا  في المعتمد المعنوية مستوى  وهو (0.01) يتجاوز لم المعنوية مستوى  لكون  للبحث الرئيسة ُتقبل الفرضية وهكذا

 . بينهما تأثيرال حيث درجة من النسبية األهمية في تباينا   هناك أن يتضح البسيط اإلنحدار تحليل نتائج البحث، وحسب

 ة( نتائج تحليل التباين واالنحدار المتعدد لتأثير االستبصار االستراتيجي على الريادة االستراتيجي6جدول )

R Square 
)R²( 

 
R 

 المحسوبة 
F Mean Square Df 

Sum of 
Squares Model 

0.548 0.740 168.530 16.104 1 16.104 Regression 

0.096 139 13.282 Residual 
 140 29.386 Total 

 ( نتائج اختبار عالقة االستبصار االستراتيجي بالريادة االستراتيجية 7جددول ) 

Sig.  
 محسوبة ال

T 

Standardized 
Coefficients 

Unstandardized Coefficients  
 

Model β Std.  

Error 

Β 

<.001 5.021 0.740 0.216 1.083 (Constant) 
<.001 12.982 0.058 0.752 Strategic 

Entrepreneurship 
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 الفرضية الفرعية األوىل: 

 معنوية  عند مستوى   لشركة توزيع المنتجات النفطية  (SE)  حقيق تفي    البيئ  رصدقابليات اللتأثير معنوي  وجد  ي".  1.1.4.1
(>0.01 α)." 

  بلغ  إذ  ،(SE)  على  قابليات الرصد البيئيل معنوي  تأثير  وجود  بحثال عينة أفراد آلراء وفقا  8) )  رقم الجدول نتائج تشير
 أن معناه وهذا (،  0.380فقد بلغ )  أما معامل التحديد    (.α  0.01<عند مستوى )  (0.616)(  R)معامل االرتباط  

  .(SE) في تحدث التي التغيرات من  %(38.0) يفسر الرصد البيئي

* The influence is statistically significant at the level of (  0.01) 
( لالستبصار  0.616بلغت )  β)مة درجة التأثير )بأن قي  Coefficients)كما أظهرت نتائج تحليل معامالت االنحدار )

(، وقد  0.616بقيمة )  (SE)في  التغير إلى يؤديقابليات الرصد البيئي   في واحدة بوحدة التغير أن ، بمعنى(SF)االستراتيجي
قيمة  )  (F)التباين معامل أكدت  البالغة  التباين  هذا  مستوى 85.055معنوية  عند  دالة  وهي   ) 

 توجد وعليه (0.01من ) ( وهو اصغر0.001المعنوية قدر بــ) كما إن مستوى  (0.001).                          معنوية
 (:9فيوضح في الجدول )أما جدول المعامالت  .(SE)ين قابليات الرصد البيئي وب معنوية عالقة

* The influence is statistically significant at the level of (  0.01) 
 في المعتمد المعنوية مستوى  وهو (0.01) يتجاوز لم المعنوية مستوى  لكون  البحث حددها التي األولى الفرعية الفرضية قبول يتم هكذاو 

  .التأثير درجة من حيث النسبية األهمية في تباينا   هناك أن يتضح البسيط اإلنحدار تحليل نتائج هذا البحث، وحسب
 الفرضية الفرعية الثانية 

 عند مستوى   لشركة توزيع المنتجات النفطية(  SE)  حقيقتفي    االختيار االستراتيجي  قابلياتلوجد تأثير معنوي  ي".  2.1.4.1

 ".(α 0.01 <) معنوية

 على الريادة االستراتيجية  البيئي رصدثير ال( نتائج تحليل التباين واالنحدار المتعدد لتأ8جدول رقم )

R Square 
)R²( 

 
R 

 المحسوبة 
F Mean Square Df 

Sum of 
Squares Model 

0. 380 0.616 85.055 
 

11.155 1 11.155 Regression 
0.131 139 18.230 Residual 

 140 29.386 Total 

 ( نتائج اختبار عالقة قابليات الرصد البيئي بالريادة االستراتيجية 9جددول ) 

Sig.  
 سوبة المح 

T 

Standardized 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients 

 
 

Model β Std.  

Error 

β 

<.001 7.920 0.616 0.227 1.794 (Constant) 
<.001 9.223 0.061 0.564 Environmental 

monitoring 
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)معامل االرتباط   بلغ إذ  ،( SE)  على  الختيار االستراتيجيل معنوي  تأثير وجود عينةال آلراء وفقا  10) )  رقم الجدول نتائج تشير
R  )(0.639)  عند  ( 0.01 <مستوى  α.)    االختيار االستراتيجي أن معناه وهذا (،  0.408فقد بلغ )  أما معامل التحديد  

   .(SE) في تحدث التي التغيرات من %(40.8) يفسر

* The influence is statistically significant at the level of (  0.01) 
،  الختيار االستراتيجيل(  0.639بلغت )  β)بأن قيمة درجة التأثير )  Coefficients))  كما أظهرت نتائج تحليل معامالت االنحدار

 معامل (، وقد أكدت قيمة0.639بقيمة )(SE)في   التغير إلى يؤديقابليات االختيار االستراتيجي   في واحدة بوحدة  التغير أن بمعنى
)  (F)التباين  البالغة  التباين  هذا  م95.823معنوية  عند  دالة  وهي  مستوى  (0.001). معنوية ستوى (  إن  قدر   كما  المعنوية 

حدد القيم المبينة في  جدول المعامالت فقد  وفيما يخص    .همابين معنوية  عالقة  توجد  وعليه  ( 0.01من ) ( وهو اصغر 0.001بــ)
 (: 11الجدول )

* The influence is statistically significant at the level of (  0.01) 
 المعنوية  مستوى  وهو (0.01) يتجاوز لم  المعنوية مستوى  لكون  البحث حددها  التي  ثانية ال الفرعية  الفرضية قبول يتم هكذاو 

 . بينهما درجة من حيث النسبية األهمية في  تباينا   هناك  أن  يتضح  البسيط اإلنحدار  تحليل نتائج  وحسب،  هذا البحث في المعتمد
 الفرضية الفرعية الثالثة 

 <)   معنوية  عند مستوى   لشركة توزيع المنتجات النفطية  (SE)  حقيقتفي    قابليات التكامللوجد تأثير معنوي  ي".  3.1.4.1
0.01 α)."   

التكاملل معنوي  تأثير  وجود   عينةال آلراء وفقا    رقم الجدول نتائج  تشير االرتباط    بلغ إذ   ،(SE)  على  قابليات       ( R)معامل 
 وهذا  شركة توزيع المنتجات النفطيةفي  (،  0.417فقد بلغ )  أما معامل التحديد   .( α  0.01 <عند مستوى )  (646. 0)

  في ضوئها  ى أسفر جدول تحليل التباين عن نتائج جر و   .(SE) في تحدث  التي  التغيرات من   %(41.7)  يفسر  التكامل  أن معناه 
 تحليل التباين بين هذه العالقات. 

 
 
 

 االستراتيجية  ريادةالر الخيار االستراتيجي على ( نتائج تحليل التباين واالنحدار المتعدد لتأثي10جدول )

R Square 
)R²( 

 
R 

 حسوبة الم 
F Mean Square df 

Sum of 
Squares Model 

0. 408 0 .639 95.823 11.991 1 11.991 Regression 
0.125 139 17.394 Residual 

 140 29.386 Total 

 بالريادة االستراتيجية قابليات االختيار االستراتيجي( نتائج اختبار عالقة 11جددول ) 

Sig.  
 المحسوبة 

T 

Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients  
 

Model 
β Std.  

Error 

β 

<.001 7.864 0.639 0.220 1.730 (Constant) 
<.001 9.789 0.059 0.582 Strategic choice 
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* The influence is statistically significant at the level of (  0.01) 
 

( االنحدار  معامالت  تحليل  نتائج  أظهرت  )  Coefficients)كما  التأثير  درجة  قيمة  )  β)بأن  ،  لتكاملل(  0.646بلغت 
التكامل   في واحدة بوحدة التغير أن بمعنى  معامل (، وقد أكدت قيمة0.646بقيمة )  (SE)في   التغير إلى يؤديقابليات 
المعنوية قدر  كما إن مستوى  (0.001). معنوية ( وهي دالة عند مستوى 99.496معنوية هذا التباين البالغة )  (F)التباين

أما جدول المعامالت فقد أشار   .(SE)وبين لقابليات التكامل   معنوية عالقة توجد وعليه (0.01من ) ( وهو اصغر 0.001بــ)
 :( وكما يأتي13الي القيم المبينة في الجدول )

 

* The influence is statistically significant at the level of (  0.01) 
 مستوى  وهو  (0.01) يتجاوز لم المعنوية  مستوى  لكون  البحث حددها التي ثالثةال الفرعية الفرضية قبول يتم وهكذا

 من حيث النسبية ميةاأله  في تباينا   هناك أن يتضح البسيط اإلنحدار تحليل نتائج هذا البحث، وحسب في المعتمد المعنوية
 التإثير بينهما.  درجة
  
 
ا
 مناقشة النتائج  : اول

تأثير   الرئيس من هذا البحث أختبار  الهدف  ا  حقيقفي ت  ( SF)  االستبصار االستراتيجيكان  .  (SE)الستراتيجيةالريادة 
 (SE)في  ىالتأثير االعل اله  تانإن العقلية الريادية ك ىهذا الهدف تم جمع البيانات من العاملين. وأشارت النتائج ال لتحقيق

في هذا البحث تم توظيف منهجية مقبولة بشكل جيد لتطوير أداة صالحة   ((Fereidooni,2014دراسة    مع  ىوهذا يتماش
 في سياق إداري.   (SE)و (SF)وموثوقة لقياس 

متغير  ف  يخص  تأ(SF)يما  العينة  إتجاهات  وأن  األعلى،  للمتوسط  تبعا   العبارات  ترتيب  تم  وعدم ،  الموافقة  بين  رجحت 
توزيع   شركةفي  عينة البحث    ىلد   يجابيالإ  التوجه  (، ويعكس ذلك2.76  - 4.18تراوحت المتوسطات ما بين )  إذالموافقة،  

من تشخيص بعض النقاط من اجل معالجتها تمثلت بضرورة قيام الشركة بوضع رؤية    انوقد تمكن الباحث  ،المنتجات النفطية

 االستراتيجية  ريادةالالتكامل على   ابلياتلمتعدد لتأثير ق( نتائج تحليل التباين واالنحدار ا12جدول )

R Square 
)R²( 

 
R 

 المحسوبة 
F Mean Square df 

Sum of 
Squares Model 

0. 417 0 .646 99.496 12.259 1 12.259 Regression 
.123 139 17.126 Residual 
 140 29.386 Total 

 ( نتائج اختبار عالقة قابليات التكامل بالريادة االستراتيجية13ول ) جدد

Sig.  المحسوبة 
T 

Standardized 
Coefficients 

Unstandardized Coefficients  
 

Model β Std.  

Error β 

<.001 9.966 0.646 0.195 1.942 (Constant) 
<.001 9.975 0.051 0.511 integration 
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التأكيد و   ت العالمية من اجل اإلفادة منهابلية التي تحيط بها، وكذلك استمراها بمواكبة التطورات للشركاواضحة للظروف المستق
ضرورة قيام الشركة بالتعامل مع التقنيات الحديثة بجدية وكذلك  على عملية التعاون من اجل الوصول إلى براءات االختراع،  

ة الداخلية والخارجية ومسحها بصورة شاملة، وأخيرا  القيام بتحليل المعلومات التأكيد المستمر على رصد البيئ  ىإضافة العالية،  
 بشكل تفصيلي لتحديد الظروف المستقبلية المحتملة.   

فقد تم ترتيب العبارات تبعا  للمتوسط األعلى، وأن إتجاهات العينة تأرجحت بين الموافقة وعدم   (SE)متغير  فيما يخص    اأم
وتم تشخيص عدد  ،  العاملينلدى    يجابياإل  لتوجه(، ويعكس ذلك ا3.65  - 4.17متوسطات ما بين )الموافقة، إذ تراوحت ال

وكذلك رؤية مستقبلية لواقع الشركة والعاملين،    مديرينمن النقاط من اجل العمل لتقديم حلول لها تمثلت بضرورة امتالك ال
بتشجيع العمل الجماعي والمعاملة   هاضرورة قيام  ىال  إضافةتعامل الشركة مع مشكالت العمل عبر تقديم حلول ابتكارية،  ت

التأكيد  وأيضا   ،  مستفيديناصة بتلبية رغبات وتطلعات الالتأكيد على المراجعة المستمرة للمؤشرات الخو العادلة مع العاملين،  
في   السائدة من اجل استثمارها  التنظيمية  الثقافة  بالتعرف على مكونات  واخيرا  ضرورة ،  (SE)تحقيق  على أهتمام الشركة 

 Faisalويتفق هذا مع دراسة                                          )  امتالك القيادات القدرة على صنع واتخاذ القرارات االستراتيجية.
& Al-Anzi,2013.) 

استقرار    ير إلىفأكدت على وجود ثبات عالي إلداة القياس وهو مؤشر جيد يش  :اما أهم النتائج التي توصل اليها البحث
  :إجابات وإتجاهات عينة البحث إتجاه االستبانة، وهذا يؤشر

 ".  (α 0.01<) عند مستوى معنوية( SE) حقيقفي ت ي لرصد البيئمعنوي ل وجود تأثير  •
  ".(α 0.01<) عند مستوى معنوية( SE) حقيقالختيار االستراتيجي في تل تأثير معنوي  ثبت وجود •
 ".   (α 0.01 <) عند مستوى معنوية( SE) حقيقلتكامل في تنوي ل ثبت وجود تأثير مع واخيرا   •

 
 : التوصيات 

ً
 ثانيا

 الريادة االستراتيجية  تحقيقبتوظيف ابعاده في    شركةهتمام الا  من خالل  (SF)  االستبصار االستراتيجي  حقيقالعمل على تإن  
(SE)  البيئي بين االقسام والشعب   رصدمن االهتمام بالاعطاء المزيد    ةضرور وأيضا   ،  يها بفائدة وعلى المجتمع ككليعود عل

أساليب كمية ونوعية لوضع صورة واضحة لمستقبل توظيف  كذلك  و ،  ةشركلا  ةعمل على فحص بيئتألنها  الشركة وخارجها    داخل
إضافة   تبني المنهجيات المناسبة لبيئة عملها لتحقيق الريادة اإلستراتيجية  ىالشركة ضمن منهجية علمية وعملية تعمل عل

ة تمتلك منظومات اتصال متعددة الشرك محتملة في البيئة العامة، وبما ان  عن االشارات المبكرة عن التغييرات ال  كشفلا  ىال
 ، فضال  قابليات االختيار االستراتيجية االهتمام ببعد  شركالعلى    يجب  ستوى االفادة منها الى اقصى درجة. رفع م  ي فمن الضرور 

تطوير مجال األعمال الجديد و لمستقبلية،  معلومات التي تم جمعها للتنبؤ بالتغيرات اال  التعامل مع عن انه يساهم في تفسير و 
ضرورة .  " في المستقبلي كل من االمكانيات وطرق التفكيرف   لحاالتحليل واالتصال وتعليم المنظمة وأصحاب المصتقديم "  عبر

، فضال  عن دورها فـي تـوفير بيئـة عمـل اعلة لتحسين أداء االعمالأداة ف   ثقافة االبداع واالبتكار اذ تمثلالعمل على تعزيز  
 ، وهذا سيؤديالعالقات بين العاملين واإلدارة  ، وتقوية أواصرتهم وتحقيق رغباتهم قدر المستطاعمقبولـة للعاملين وتلبية احتياجا 

أفضل ما لديهم من األداء  حرصهم على تقديم  يؤدي إلى  ة مما  شركإلى تقويـة روح االنتمـاء وشعـور األفراد بانهم جزء من ال
يعمـل    باالستبصـار  الشركةاهتمـام  ورة  ضر أن  .  (SE)والقدرات المتميزة باعتبارهم رأس المال الفكري وأساس تحقيق    المتميز

ت والمعارف بين  الروابط والشبكا  توليد، من  مراتيجي وصنع القرار، ألنها تمكنهلتفكيـر االستعلـى تحسين قدرات اإلداريين على ا
عمل على حل  ت  الدى االدارات العليا ألنه  الريادية  العقليةواألفكار والرؤى. ضرورة تعزيز    ةرف د المعي، وتولوالمنظمات  لعاملينا

التأكيد  وكذلك    و الى التفكير والبحث عن الحلولعيدأي عندما يكون هناك ما  شيء مـا يثير الحيرة واالرتباك  حول    المشكالت
ومنها هذا البعد فقد اظهرت عدة دراسات  عدم االهتمام برغم من  العلى    الثقافة الرياديةاالهتمام ببعد  بضرورة  ة  شركعلى ال
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من األنشطة    يمثل مجموعةكونه  اهداف إيجابية    يحققيمكن ان  وانه  على اهميته  تؤكد  (  Shepherd et al.,2010دراسة )
لتكون ثقافة ريادية و   تحقيق اهدافها المشتركةسلطة والموارد األخرى لة الكتساب وتطوير واستخدام اللشركالتي تتم داخل ا

لال لتحقيق    اتبارهباع  واالستباقية  بداعداعمة  للشركة  األساسية  اإلستراتيجيات  دراسة    (SE)من  أكدته  ما  وهذا 
(Faisal,2021).    فادة من طبيعة العالقة بين  قيادات اإلدارية اال الضرورة قيام  فضال  عن(SF)  و  شركة ي تمتلكه الالذ(SE )  

  وأخيرا  ،  (SF)  علـىتطوير خطة إستراتيجية مدروسة وموضوعة على أسس علمية سليمة تعتمد    عبرتحقيقها    علىوالعمل  
وتحقيق   الشركة   قرسم طريو   االستجابة السريعة لمتطلبات السوق من  ة  شركمكن الت  (SF)  بــ  تأسيس وحدة ادارية خاصة

 . اهدافها االستراتيجية
 

Financial support and sponsorship: Nil 

 

Conflict of Interest: None 

 

REFERENCES 

 

1. Abdulraheem, S., (2021),"GREEN CREATIVITY IN LIGHT THE INTEGRATIVE RELATIONSHIP 

BETWEEN STRATEGIC FORESIGHT CAPABILITIES AND STRATEGIC FLEXIBILITY AN 

EXPLORATORY STUDY FOR THE STATE COMPANY FOR FOOD PRODUCTS", International Journal of 

Research in Social Sciences and Humanities. (IJRSSH), 2020, Vol. No. 10, Issue No. III, Jul-Sep. 

2. Adegbile, A.,Sarpong, D., & Meissner,D.,(2017),"Strategic foresight for innovation management: A review and 

research agenda. International Journal of Innovation and Technology Management, 14(04),1750019. 

3. Adokiye. J., ALagah, A. D., B. Onuoha, C.,(2017) ," Entrepreneurial Mindset And Organizational Success In Smes In 

Rivers State" , vol 1 issue 5 p.p 28-29 . 

4. Ahuja, G., Co®, R. and Lee, P.,(2005),"Managerial foresight and attempted rent appropriation: Insider trading on 

knowledge of imminent breakthroughs",Strategic Management Journal, 26, 9: 791–808. 

5. Akwel, Cynthia, A.,(2007),"The process of creating dynamic capabilities", Doctoral thesis submitted in partial 

fulfilment of the requirements for the award of PhD of Loughborough University.  

6. Al-Fatlawi, H. B., & Amanah, A. A.,(2021),"Effect of adopting Proactive Work Behaviors on achieving Strategic 

Entrepreneurship", PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18(10), 1828-1865. 

7. Alivand Zamhariri, A., Heirany, F., & Moeinadin, M.,(2022),"Investigation of the strategic entrepreneurship 

components' effect on the knowledge-based companies' performance by applying new dimensions of balanced score 

card", International Journal of Nonlinear Analysis and Applications. 

8. AL-Nassery, T. K.,(2021),"The role of leadership skills in promoting Strategic Entrepreneurship Through the 

flexibility of human resources: escriptive analytical study in Rafidain Bank", Tikrit Journal of Administrative and 

Economic Sciences, 71 ,(55),260-279. 

9. Alubadi, S. A., & Taher, A. A.,(2021),"Measuring the Implementation and Adoption Gap of Strategic Foresight 

in Organisations: A Case Study at Al-Mustansiriya University", International Journal of Innovation, Creativity and 

Change, 15(4), 54-72. 

10. Amniattalab, A., & Ansari, R.,(2016),"The effect of strategic foresight on competitive advantage with the 

mediating role of organisational ambidexterity", International Journal of Innovation Management, 20(03), 

1650040.  

11. Andresen, F., Schulte, B., & Koller, H.,(2020),"Foresight-as-Emergence: An Integrative Framework of Strategic 

Foresight Based on Complexity and Practice Theory", IEEE Transactions on Engineering Management, 1–13.  

12. Appiah, G., & Sarpong, D.,(2015),"On the influence of organisational routines on strategic foresight", Foresight, 17(5), 

512–527. 

13. Arifyanto, A. F., & Salim, U.,(2021),"Strategic Entrepreneurship: Integrating Entrepreneurial and Strategic 

Management Perspectives, a Case Study at Pesantren Tebuireng Jombang", East Java. KnE Social Sciences, 256-264. 

14. Arokodare, M.A., & Asikhia,O.U.,(2020),"Strategic agility: Achieving superior organizational performance 

through strategic foresight",Global Journal of Management and Business Research, 20(3), 7-16. 

15. Awiti, LH. ,Oloko, M. & Rambo ,C. , Awwad, Abdulkareem, S.,(2009),"The Influence of strategic flexibility on 

the Achievement of strategic objectives :an Empirical study on the Jordanian Manufacturing Companies "Jordan 

journal of Business Administration, vol (5).  

16. Barney ,Jay B, Hesterly William S., (2012)," strategic Management and Competitive Advantage" ,4th ,ed Pearson 

Education ,Inc. 

17. Battistella, C.,(2013),"The organisation of Corporate Foresight: A multiple case study in the telecommunication 

industry", Technological Forecasting and Social Change. 



International Journal of Research in Social Sciences and Humanities                           http://www.ijrssh.com 

 

(IJRSSH) 2023, Vol. No. 13, Issue No. I, Jan-Mar                                   e-ISSN: 2249-4642 p-ISSN: 2454-4671 

 

222 
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

18. Bereznoy, A. (2017). Corporate foresight in multinational business strategies. Форсайт, 11(1), (eng). 

19. Bishop, P., Tamarchak, R., Williams, C., & Radvanyi, L.,(2020),"Innovative application of strategic foresight to 

oncology research. Foresight, ahead-of-print(ahead-of-print).  

20. Brichta, J. and Kabilan, S.,(2016), "Funding Canadian Health Care in 2035: Strategic Foresight Scenarios", The 

Conference Board of Canada, Ottawa. 

21. Brixiová, Z., Kangoye, T., & Said, M.,(2020),"Training, human capital, and gender gaps in entrepreneurial 

performance"Economic modeling, 85, 367-380  

22. Burt, G., & Nair, A. K.,(2020),"Rigidities of imagination in scenario planning: Strategic foresight through 

“Unlearning". Technological Forecasting and Social Change, 153, 119927.  

23. Chakim, M. H. R., Maulina, E., Purnomo, M., Muftiadi, A., & Qosasi, A.,(2021),"Cooperative Strategic 

Entrepreneurship: A Case Study from Indonesia",International Journal of Criminology and Sociology, 10, 1290-1297. 

24. Chang, H.J., & Wang, H.B.,(2013),"A Case Study on the Model Of Strategic Entrepreneurship, The International 

Journal of Organizational Innovation, 5(4), 30-44. 

25. Daroonsontaya, S.,(2020),"Strategic foresight of industrial water management in Thailand",Master of 

Management submitted to the College of Management, Mahidol University. 

26. Dehmer, M., Meyer-Nieberg, S., Mihelcic, G., Pickl, S., & Zsifkovits, M.,(2015),"Collaborative risk management 

for national security and strategic foresight: Combining qualitative and quantitative operations research 

approaches", EURO Journal on Decision Processes, 3(3-4), 305-337. 

27. Dess, G. G.,(2005),"Entrepreneurial orientation as a source of innovative strategy in Innovating Strategy Process", eds 

J. R. Steven and W. Floyd (Oxford: Blackwell Publishing). 

28. Dogan, N.,(2015),"The intersection of entrepreneurship and strategic management: strategic entrepreneurship", 

Procedia-Social and behavioral sciences, 195, 1288-1294. 

29. DOMINIECE-DIASA, B. A. I. B. A., & VOLKOVA, T.,(2019),"Strategic foresight capability as an enabler of 

management innovation", Journal of Business Management, (17). 

30. Dos Santos, R., & Spann, M.,(2011),"Collective entrepreneurship at Qualcomm: combining collective and 

entrepreneurial practices to turn employee ideas into action", R & D Management, 41(5), 443-456. 

31. Downey,D. J & Rohlinger, D.,(2008)," Linking strategic choice with macro organization dynamiss strategy and 

social movement articulation " ,Emerald,Vol.28, Issn.0163.pp3-38  

32. Eisenhardt, K. M. & Bingham, C. B.,(2017),"Superior strategy in entrepreneurial settings: Thinking,  doing, and the 

logic of opportunity", Strategy Science, 2(4), 246{257.  

33. El Shiffa, N. A., Rahmiati, F., Santoso, A. S., & Yustina, A. I., (2022),"Strategic entrepreneurship for achieving 

customers repurchase intention amidst pandemic COVID-19 on digital multi-sided platform: A case of Traveloka", 

Procedia Computer Science, 197, 247-255. 

34. Eskandari, F., Mohammadi, E., & Rahimi, H.,(2020),"The Effect of Strategic Foresight on Competitiveness, with 

the Mediating Role of Strategic Learning (Case Study: Private Banks of Kermanshah City).Technium Soc. Sci. J., 

11, 276. 

35. Faisal,M.Z.,(2021)," Entrepreneurial Marketing in view of the Strategic Awareness",Master Thesis, Faculty of 

Administration and Economics, Baghdad University. 

36. Faisal ,M.Z., & Al-Anzi, S. A.H., ( 2013)," Justifications for incubating small and medium enterprises: a 

prospective study", Journal of Economic and Administrative Sciences,. 19,(74), 1-37. 

37. Fereidooni. I.,(2014),"Entrepreneurial Strategic Thinking Strategic Thinking Entrepreneurial Mindset 

Entrepreneurship on the context of Strategic Thinking", UCT Journal of Management and Accounting Studies, Issue 

2,pp57-67. 

38. Ferreira, JJ; Ratten, V., & Dana, LP., (2017),“Knowledge spillover-based strategic Entrepreneurship”, Int Entrap 

Manga Journal, Vol.13, pp:161-167.  

39. Foss, N. J., & Lyngsie, J.,(2011),"The Emerging strategic entrepreneurship field: Origins, key tenets, and research 

gaps", Edward Elgar. 

40. Gavetti, G. & Menon, A.,(2016),"Evolution cum agency: Toward a model of strategic foresight", Strategy Science, 

1(3), 207{233. 

41. Genç, K.,Y., (2012),"tha Respones of the Entrepreneurship To The Changing Business Environment: Strategic 

Entrepreneurship",International Journal of Economics and Administrative Studies, Y.5, N.9, 2012, pp.71-84. 

42. Gölgeci, I., Larimo, J., & Arslan, A.,(2017),"Institutions and dynamic capabilities: Theoretical insights and research 

agenda for strategic entrepreneurship", Scandinavian Journal of Management, 33(4), 243-252. 

43. Gupta, V., MacMillan, I., & Surie, G.,(2004),"Entrepreneurial Leadership: Developing and Measuring a CrossCultural 

Construct", Journal of Business Venturing, 19(2),241-260.  

44. Haarhaus, T., & Liening, A.,(2020),"Building dynamic capabilities to cope with environmental uncertainty: The 

role of strategic foresight", Technological Forecasting and Social Change, 155, 120033.  

45. Hassanabadi, M., ( 2019)," Strategic thinking, organizational foresight, and strategic planning in high-tech SMEs in 

the UK. Diss". Bangor University. 

https://www.semanticscholar.org/author/K.-Gen%C3%A7/98822444


International Journal of Research in Social Sciences and Humanities                           http://www.ijrssh.com 

 

(IJRSSH) 2023, Vol. No. 13, Issue No. I, Jan-Mar                                   e-ISSN: 2249-4642 p-ISSN: 2454-4671 

 

223 
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

46. Hamad, K. F., (2018),"The role of Strategic Entrepreneurshipin achieving Strategic Entrepreneurshipin public 

organizations", Master Thesis, Faculty of Administration and Economics, Baghdad University.  

47. Heger, T., & Rohrbeck, R.,(2012),"Strategic foresight for collaborative exploration of new business fields", 

Technological Forecasting and Social Change, 79(5), 819-831. 

48. Hitt , Michael A., R. Duane Ireland , Robert E. Hoskisson,(2009),"Strategic Management: Competitiveness and 

Globalization : Concepts & Cases", USA, South-Western, 8th Edition. 

49. Hitt, M. A., Ireland, R. D., Sirmon, D. G., & Trahms, C. A.,(2011),"Strategic entrepreneurship: creating value for 

individuals, organizations, and society", Academy of management perspectives, 25(2), 57-75. 

50. Hitt,Michael A, Hoskisson, E. Robert,Ireland ,R.Duane,(2007)",management of stratigy : concept and 

case",south,western,1st ed ,new york. 

51. Hughes, M., Hughes, P., Morgan, R. E., Hodgkinson, I. R., & Lee, Y.,(2021),"Strategic entrepreneurship behaviour 

and the innovation ambidexterity of young technology-based firms in incubators", International Small Business 

Journal, 39(3), 202-227. 

52. Iden, J., Methlie, L.B. & Christensen, G.E.,(2017), “The nature of strategic foresight research: asystematic 

literature review”, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 116, pp. 87-97. 

53. Ireland , R.,(2003),"A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions", Journal of 

Management, 29(6), 963–989.  

54. Ireland ,R.Duane & Webb, Justin, W., (2007), "Strategic Entrepreneurship: Creating Competitive Advantage through 

streams of innovation", Business Horizons, Kelley School Of Business, pp.49-59.  

55. Ireland, R. D., & Webb, J. W.,(2009),"Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioning between 

exploration and exploitation", Business horizons, 52(5), 469-479. 

56. Ireland, R. D., Hitt, M. A., & Sirmon, D. G.,(2003),"A model of strategic entrepreneurship: The construct and its 

dimensions", Journal of management, 29(6), 963-989. 

57. Kantur D.,(2016), "Strategic entrepreneurship: mediating the entrepreneurial orientation performance Link", 

Management Decision 54(1): 24 – 43. 

58. Keyhani, M.,(2022),"The logic of strategic entrepreneurship", Strategic Organization, 14761270211057571. 

59. Kim,H.J.,(2018),“Reconciling entrepreneurial orientation and dynamic capabilities: a strategicentrepreneurship 

perspective”, The Journal of Entrepreneurship, Vol. 27 No. 2, pp. 180-208. 

60. Kiyabo, K. & Isaga, N. (2019), “Strategic entrepreneurship, competitive advantage, and SMEs’performance in the 

welding industry in Tanzania”, Journal of Global Entrepreneurship Research, Vol. 9 No. 1, pp. 1-23. 

61. Kraus, S., Kauranen, I., & Henning Reschke, C., (2011)",Identification of domains for a new conceptual model of 

strategic entrepreneurship using the configuration approach",Management Research Review, 34(1), 58–74.  

62. Kyrgidou, Lida P,& Hughes, M., (2010),"Strategic entrepreneurship: origins, core elements and research directions", 

European Business Review, Vol.22. No 1,pp .  

63. Mabiza, J., Edoun, E. I., Maphumulo, M. W., & FG, B.,(2021), "Strategic Entrepreneurship Risk-taking on 

Technological Opportunism to Enhance Revenues and Manage Bank Viability in Competitiveness", Technium Soc. 

Sci. J., 25, 544. 

64. Mathebula, P.,(2011), "Examining the Nature and Scope of Strategic Entrepreneurship in State – Owned 

Companies: A Exploratory study", A Dissertation Presented in part consideration for the Degree of MSC of 

business administration/ University of Pretoria. 

65. Mathias, B.D., McKenny, A.F. and Crook, T.R.,(2018), “Managing the tensions between exploration and exploitation: 

the role of time”, Strategic Entrepreneurship Journal, Vol. 12 No. 3, pp. 316-334. 

66. Mazzei, M.J.,(2018), “Strategic entrepreneurship: content, process, context, and outcomes”, International 

Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 14 No. 3, pp. 657-670. 

67. Monsen, E., & Wayne Boss, R., (2009), "The impact of strategic entrepreneurship inside the organization: Examining 

job stress and employee retention. Entrepreneurship theory and practice, 33(1), 71-104.  

68. Morden , T.,(2007),"Principles of strategic management ",3th edition , Printed and bound in gret Britain by MPG 

books Ltd  

69. Mostafa, R. N., & Chitheer, S. H.,(2021),"The Impact of Strategic Foresight in Strategic Renewal: Mediating Role 

of Talent Management Process", An Exploratory Study in Central Bank of Iraq". Review of International 

Geographical Education Online, 11(12), 189-202. 

70. Mujuru, J., (2014)," The Role of Strategic Entrepreneurship in Agriculture: A case study of Dotito Irrigation in 

Mashonal and central province, Zimbabwe", International Review of Basic and Applied Sciences, Vol (2) No (1). 

71. Mustafa, M. B., Saleem, I., & Dost, M.,(2021), "A strategic entrepreneurship framework for an emerging economy: 

reconciling dynamic capabilities and entrepreneurial orientation", Journal of Entrepreneurship in Emerging 

Economies. 

72. Nascimento, L. da S., Reichert, F. M., Janissek-Muniz, R., & Zawislak, P. A.,(2020),"Dynamic interactions among 

knowledge management, strategic foresight and emerging technologies", Journal of Knowledge Management, 

25(2), 275–297.  



International Journal of Research in Social Sciences and Humanities                           http://www.ijrssh.com 

 

(IJRSSH) 2023, Vol. No. 13, Issue No. I, Jan-Mar                                   e-ISSN: 2249-4642 p-ISSN: 2454-4671 

 

224 
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

73. Nityananda, J., & Mohanty, A. N.,(2012),"Strategic entrepreneurship: Key to success for competitiveness & 

globalization",International Journal of Science and Research, 1(3), 208-214. 

74. Omoshagba, P. O., Adeyeye, M. M., & Sajuyigbe, A. S.,(2021),"Strategic entrepreneurship and performance of 

Nigerian banks: A Quantitative approach",. 

75. Paliokaitė, Agnė, Nerijus Pacesa, and David Sarpong.,( 2014),"Conceptualizing strategic foresight: An integrated 

framework",Strategic Change. Vol. 23.No.3-4 PP.161-169. 

76. Pertiwi, I. W., & Kartika, L.,(2021).,"ANALYSIS STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP MODEL IN BOGOR CITY 

CULINARY SMEs",Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship (IJBE), 7(1), 1-1. 

77. Peterson, A. & Wu, A.,(2021)," Entrepreneurial Learning and Strategic Foresight. Academy of Management 

Proceedings", 2021. 11686. 10.5465/AMBPP.2021.11686abstract. 

78. Pinter, D.,(2013),"Applications, Limitations and Effects of Corporate Foresight Methods – Towards an Evaluation 

Framework for Innovation Management", XXIV ISPIM Conf. – Innovating in Global Markets: Challenges for 

Sustainable Growth, Finland. 

79. Polowczyk, J.,(2012),"Strategic management at the beginning of the XXI century: the impact of crisis turbulences", 

Poznań Unıversıty Of Economıcs Revıew, Vol.12, No.3. 

80. Pulsiri, N., & Vatananan-Thesenvitz, R., (2021),"Triangle relationship: A Review of dynamic capabilities, 

strategic foresight, and organizational learning", International Journal of Business Environment, 5(3), 1-18. 

81. Rahman. M, Uddin. M, Adedehi.B, Rahman.M,S.,(2017)."Entrpreneurship Mindest For Students Entrepreneurship 

Buldup : A Review Paper" , JMASRI, Vol. 1, issue 1, pp. 26-34 . 

82. Ramirez, R., Selsky, J.W., (2016), "Strategic planning in turbulent environments: a social ecology approach to 

scenarios", Long Range Plann. 49 (1), 90–102. 

83. Reese, S. R., (2020)," Implement strategic foresight with elements of the US army’s operational art model. 

Strategic Direction". 

84. Ringland, G., (2010), "The role of scenarios in strategic foresight", Technol. Forecast. Soc. Change 77, 1493–

1498. 

85. Rohrbeck, R., & Kum, M. E., (2018), "Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal 

analysis", Technological Forecasting and Social Change, 129, 105-116. 

86. Rohrbeck, R., Battistella, C. and Huizingh, E., (2015), "Corporate foresight: An emerging field with a rich 

tradition", Technological Forecasting and Social Change, Vol. 101, pp. 1-9.  

87. Schumpeter, J. A., (1934), "The Theory of Economic Development", Harvard University Press, Cambridge, MA. 

88. Scoblic, J. P.,(2020), "Strategic foresight as dynamic capability: A new lens on Knightian uncertainty", Harvard 

Bus. School, Boston, MA, USA, Working paper, 20-093. 

89. Sharma, M. K., & Jain, S. (2013). Leadership management: Principles, models and theories, Global Journal of 

Management and Business Studies, 3(3), 309-318. 

90. Shepherd, D. A., Patzelt, H., & Haynie, J. M., (2010),"Entrepreneurial spirals: Deviation–amplifying loops of an 

entrepreneurial mindset and organizational culture", Entrepreneurship theory and practice, 34(1), 59-82. 

91. Shi, C., Agbaku, C. A., & Zhang, F. (2021). How Do Upper Echelons Perceive Porter’s Five Forces? Evidence From 

Strategic Entrepreneurship in China. Frontiers in Psychology, 12, 649574. 

92. Slaughter, R. A.,(2012),"Sense making, futures work and the global emergency",Foresight, 14(5), 418–431. 

93. Tantau, A. D.,(2008), "Common Dimensions For Entrepreneurship and Strategy: The Need For Strategic 

Entrepreneurship", Management&Marketing (The Official Journal of the Society for Business Excellence), 

Journal No:1. Management & Marketing-Bucharest, (1), 73-80. 

94. Tapinos, E., Pyper, N., (2018), "Forward looking analysis: investigating how individuals ‘do’ foresight and make 

sense of the future", Technol. Forecast. Soc. Change 126, 292–302. 

95. Thomas, G. H., Douglas, E. J., Yamada, J. I., & Senyard, J. (2021). A systematic bibliometric review of the strategic 

entrepreneurship domain. Management Research Review. 

96. Tülüce, N. S., & Yurtkur, A. K. (2015). Term of strategic entrepreneurship and Schumpeter's creative destruction 

theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 720-728. 

97. Vecchiato R.,( 2012), "Strategic foresight and environmental uncertainty: a research agenda, Foresight", vol. 

14/issue 5, pp 387-400. 

98. Volkova, T., & Dominiece-Diasa, B. (2019). STRATEGIC FORESIGHT AS AN ENABLER OF A 

SUSTAINABLE FUTURE. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM, 19(5.3), 705-712. 

99. Wall ,S., Z.C. , Klingebiel R., Lange D. and Edward E.,(2010)," Strategic Reconfi gurations Building Dynamic 

Capabilities in Rapid Innovation-based Industries",Printed and bound by MPG Books Group, UK  

100. Webb, J. W., Ketchen Jr, D. J., & Ireland, R. D. (2010). Strategic entrepreneurship within family-controlled firms: 

Opportunities and challenges. Journal of family business strategy, 1(2), 67-77. 

101. Wheelen , Thomas L. & Hanger J. David, (2008)"Strategic management and Business Policy ",11th Edition, 

Pearson Prentice Hall, New Jersey  



International Journal of Research in Social Sciences and Humanities                           http://www.ijrssh.com 

 

(IJRSSH) 2023, Vol. No. 13, Issue No. I, Jan-Mar                                   e-ISSN: 2249-4642 p-ISSN: 2454-4671 

 

225 
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

102. Wulandari, R., & Herlina, M. G. (2021). Application of Strategic Entrepreneurship Approach in Franchise and Non-

franchise Business: A Study in Non-Formal English Education in Indonesia. Journal of Business and Behavioural 

Entrepreneurship, 5(1), 127-141. 

103. Zhang, X., Majid , S. & Foo , S., (2010),"Environmental scanning: An application of information literacy skills at 

the workplace" , Journal of Information Science, 36 (6) pp. 719–732.  

104. Zhao, E. Y., Ishihara, M., & Jennings, P. D. (2020). Strategic entrepreneurship's dynamic tensions: Converging 

(diverging) effects of experience and networks on market entry timing and entrant performance. Journal of Business 

Venturing, 35(2), 105933. 

 

 


