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 المستخلص

 
ا لتحديد مواقف الشركة االستراتيجية، وعليه فقد ا متميزإدارييادية للشركات عمقا مثلت التوجهات الر

تلزمات والمس األدويةالتوجهات الريادية في الشركة العامة لصناعة  معرفة وتمييز متضمنات إلىهدف البحث 
من مدراء االقسام االنتاجية، اختيرت عينة  شخصا  ( 54) الطبية في سامراء، وقد مثل مجتمع البحث بـ

، نحسب معادلة ستيفن ثومبسوب ليمثلوا مجتمع البحث تمثيال صحيحا شخصا  ( 54) ع)قصدية( بواق عشوائية
يها القياسي والبنائي ضمن أنموذجأب( Structural Equation Modeling) واستخدمت معادلة النمذجة البنائية

لتحليل ( SPSS) ( ضمن برنامجCluster Analysis) والتحليل العنقودي( SMART PLS,3) برنامج
تة، وأالتوجهات الريادية في الشركة المبحوثة بنسب متف متضمنات حقيقة توافر إلىالبيانات، توصل البحث 

وابتعدت  ،الريادية التي مثلت مركز التوجهات اإلبداعيةاالستباقية و همية المطلقة كانت لمتضمنيإال أن األ
همها االهتمام م البحث مجموعة من التوصيات كان أقد ، ومن ثَم  بالمخاطرة عن مركز هذه التوجهات األخذ

 بجانب البحث والتطوير الذي يمثل محور العملية الريادية وتوجهاتها.
 

بالمخاطرة، التنافسية الهجومية،  األخذ، االستباقية، اإلبداعيةالتوجهات الريادية،  :الكلمات المفتاحية
 االستقاللية.

 
Abstract 

 
The company's entrepreneurial orientations represented an excellence managerial 

depth to define the Company's strategic positions, Accordingly, The research aims at 

identifying and distinguishing the dimensions of the entrepreneurial orientations in the 

State Company for Drugs industry and Medical appliances in Samarra. The research 

community was represented by (45) managers of the productive departments. A random 

sample (40) was chosen to represent the research community correctly, according to 

Stephen Thompson equation. The structural equation modeling was used in its SMART 

PLS, 3 and Cluster Analysis within the SPSS program for data analysis. The research 

reached the reality of the availability of the dimensions of the entrepreneurial orientations 

in the company in varying proportions. However, the absolute importance was for the Pro-

activeness and innovativeness dimensions that represented the center of the entrepreneurial 

orientations and the risk taking distance from the center of these orientations Therefore, the 

research presented a number of recommendations, the most important of which was the 

interest of R & D, which is the center of orientations & process entrepreneurial. 
 

Keywords: Entrepreneurial Orientations, Proactiveness, Innovativeness, Competitive 

aggressiveness, Autonomy. 
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 لمقدمةا

الشركات التي تمتلك توجهات ريادية تفهم احتياجات السوق افضل من تلك الشركات التي ن إ 
 )الشركات ذات التوجهات الريادية( تمتلك ويشيع بها ثقافة الريادة إذ إنمتلك مثل هكذا توجهات، ت ال

بداع عاقتها لألفكار البناءة باتجاه االإقيود البيروقراطية، فضال عن عدم الجمود وال بدورها تمنع التي
اس سن هذه التوجهات الريادية تمثل األأ إلىومن االهمية بمكان االشارة  وتطوير المنتجات الجديدة.

 رغباتاحتياجات وي تخدم وتفهم توتبني االفكار الجديدة ال اإلبداعيةالمنهجي لضمان االستباقية و
 غير المتوقعة. أوالزبون المستقبلية 
ن قدم أمن ثالثة عقود منذ  أكثرريد من نوعه وعلى الرغم من مرور وبتساؤل ف

Miller,1983)( ورقته التأسيسية حول الشركات الريادية، يأتي )Anderson et. al,2014 ليتساءل )
( وكيف يتم التمييز What makes a firm entrepreneurial) ريادية حول ما الذي يجعل الشركات

 ة للبحثولامح تحفظا على نفسها، يأتي هذا البحث أكثرالتي تبدوا  األخرىبين هذه الشركة وبين 
الشركة العامة  دا  التوجهات الريادية في المنظمات االنتاجية، وتحدي متضمناتال وسبر غور
، فضال عن المتضمناتتلك ليكشف عن  (SDIفي سامراء) طبيةوالمستلزمات ال األدويةللصناعات 

لى ل عور، اشتمل األاو، وبالتالي فقد تضمن البحث ثالثة محهميتها ومركز هذه التوجهاتتحديد أ
 اشتمل الثاني على االطار النظري وتضمن الثالث على االطار العملي. االطار المنهجي في حين

 
 االطار المنهجي

 مشكلة البحث -الا أو
ا نهأ للعيان االنتاجية تظهر شركاتبالتوجهات الريادية في ال المرتبطةن مراجعة االدبيات إ

خر آومن جانب  ا من جانبهذ ،في تلك الشركات بيرا من االهتمام النظري والتطبيقيخذت حيزا كأ
فضال عن ،(Miller,1983ودراسة ) (Mintzberg,1973) المبكرة لـ لإلشاراتن المتتبع إف

ية المعرفة حول التوجهات الريادية ومدى ترابطها ملك ا  اكمروت ا  التي اعطت تدرج األخرىالدراسات 
 اجيةاالنت شركاتتوافر التوجه الريادي في المدى  تحقق حالة من التساؤل حول ،بمتغيرات اخرى
 .نواعهاوعلى اختالف أ

مات مستلزوال األدويةالميداني للشركة العامة لصناعات  عفكار مع الواقتمازج وترابط األ نإ
لتوجه ا متضمنات توافر ا مدى)م للتأكد من تساؤل ا  تمهد للبحث وتوفر منطلقالطبية في سامراء 

ي حال فمن المتضمنات  متضمنكل لالنسبية همية ستوى االم المبحوثة(، )وما شركةالريادي في ال
 . 1تا لمثل هكذا توجهاالمبحوثة تجعلها ميدانا خصب شركةن ما تبدو عليه ال، أل(مركزها، وما توافرها

 
ا   همية البحثأ -ثانيا

مكانة كبيرة في دراسات االدب وهمية أمية البحث في سبر غور موضوع له هأتتجلى 
ض عخذت بصناعة مجموعة من المنتجات المتمثلة ببالشركة أ نأسيما  وال، دارياالستراتيجي واإل

العالمية لكنها تختلف عن الشركات  شركاتوالمستلزمات الطبية التنافسية على غرار ال األدوية
همية المطلقة للبحث لكي من األ ميزا  تم نوعا   ما يحقق، وخاصة الشركات الخاصة األخرىالمحلية 

 .وتعزز الخصوصية التي سوف يوليها البحث للموضوع المثاريعززها في ثناياه، 
 

                                                           
 االعتماد على التقارير السنوية المرفقة مع الخطط البحثية. 1
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ا   هداف البحثأ - ثالثا
 :لىعحث في تحديد اهدافه وتوجهاته يشتمل الب

 .المبحوثة شركةالتوجه الريادي في ال متضمناتتوافر مدى معرفة  .1

عطي االهتمام في أيهم أو ،وىهمية القصعلى األ تقد استحوذ المتضمناتي من هذه أمعرفة  .2
 .متضمناتخالفا لغيره من ال شركةال

 تحديد مركز هذه التوجهات. .3
ا   مخطط البحث الفرضي - رابعا

م تحديد لي فقد ته، وبالتاصياغة فرضياتكيزة البحث وطريقة مساره في يمثل مخطط البحث ر
 :1 هدافه وكما في الشكلى مع أمخطط للبحث يتماش

 

 

  

 

 

 

 

 

 1 شكلال
 مخطط البحث الفرضي

 عداد الباحثين: إالمصدر
 

ا   وفلسفته البحثمنهجية  -خامسا

 ما أو( Positivism Philosophy) تحديد توجهاته على الفلسفة الوضعيةيقوم البحث في 
بين المتغيرات لفرضيات تحديد ا إلىسعى ي ذيال (Quantitative approach) يسمى بالمنهج الكمي

ة وتحديد العالقات من خالل تطبيق االختبارات الالمعلمية معتمدا على المدخل االستنباطي بحوثالم
(Deductive approachالست )باط واشتقاق فرضياتهن (Admas et.al,2007,30) وتم االعتماد ،

 وقد تم االعتماد على Likert)  ة ذاتهاالمستويات الخمس) ليةواأل على االستبانة لجمع البيانات
(Kropp et al,2008) عداد االستبانة وبواقع خمسة اسئلة للبعد الواحد.في إ 
 

ا ساد  البحث وعينته مجتمع -سا
والمستلزمات الطبية في سامراء ميدانا للبحث الحالي،  األدويةمثلت الشركة العامة لصناعة 

  شخصا   (54)مدراء االقسام االنتاجية في الشركة  والبالغ عددهم  وكان مجتمع البحث يشتمل على 
ليمثلوا  شخصا   (54) بـ ، فيما تمثلت عينة البحثذاتها الشركة بغداد وبابل التابعين ما عدا مصنعي

 االستقاللية◘

اعادة 

 التحديد

 التوجهات الريادية متضمنات

 التنافسية الهجومية األخذ بالمخاطرة االستباقية اإلبداعية

 القياس

 متوافرة

غير 

 متوافرة

 االستقاللية
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الستبعاد استبانة ( 33) ، حللت منها2حسب معادلة ستيفن ثومبسونبمجتمع البحث تمثيال صحيحا 
 ة ألنها غير صالحة للتحليل.دواح

 
ا بعسا  حدود البحث -ا

اء، لمستلزمات الطبية في سامروا األدويةتمثلت حدود البحث المكانية بالشركة العامة لصناعة 
قسام بمدراء األ، وتمثلت حدوده البشرية 3/3/2412-1/3/2412بين  حدوده الزمانيةوانحصرت 

 ن لها.ماعدا معملي بغداد وبابل التابعي االنتاجية في الشركة
 

 االطار النظري
 (العالقات)المفهوم و التوجه الريادي -الا أو
 واالهمية المفهوم .1

ياء الجديدة، وفعل هذه االشالمباشرة بفعل االشياء  أونها فعل االشياء الجديدة أتعرف الريادة ب
خدمات  أو سلععبر ذاتها السواق لالدخول  أوسوق جديدة  إلىن يكون من خالل الدخول أيمكن 
مفهوم الريادية نتيجة لتفاعل مزيج ل واوتظهر االختالفات في تن(. Narayanan, 2017,13) جديدة

 ,Lee and Peterson, 2002)من العوامل البيئية والتنظيمية والفردية التي تؤثر في مسببات الريادية

2)  . 
ويعتمد التعريف الحديث لمفهوم الريادية على  ،تعد الريادية ظاهرة معقدة ومتعددة االبعادو

ينبثق المفهوم عن منظور اجتماعي،  ، فقدةمعنى الريادل واتم من خالله تناالطار والمنظور الذي ي
 معل أومهنة  أوة غير مرتبطة بوظيفة فالرياد ،، وال يخضع لتعريف موحدإداري أواقتصادي  أو

(Hisrich and Shepherd, 2005, 8). وبدأ ظهور مفهوم ريادية الشركة (Corporate 

Entrepreneurship)  نتيجة لتعرض المنظمات لموجة من التغييرات السريعة في  1324في عام
ضرورة إيقاظ الروح الريادية داخل  إلىمختلف المجاالت التكنولوجية واالجتماعية التي دفعتها 

 . (Thornberry, 2006, 1)تنظيماتها 
ممارسات صنع  نهاأب إداري( فقد عرفت من منظور Miller,1983) اعمال إلىواستنادا      

ق ريادية على المستوى المنظمي، وهو ما ركز عليه كل ائالقرار والعمليات المنجزة بطر
 .Brouthers et) (Richard et .al,2014)(Wales et.al,2013) (Engelen et.al,2012)من

al,2014) نها ادراك هذا الشخص للفرص أب ما من منظور ذاتي) الشخص الريادي( فقد عرفتأ
زامه باألفعال والت هفضال عن تحمل المخاطرة جراء تعديل ،ديدة واالبداعات واالستباقية في التفكيرالج

شمل )المنظور ذا التعريف ال يخرج من منظوره األن هأال إ (Hai- qiong, 2010, 2الجديدة )
عرفت بأنها استراتيجية االعمال التي تركز على تحمل المخاطرة  استراتيجي، ومن منظور (دارياإل
 , Veidal and Korneliussen) جل تحقيق الميزة التنافسيةأفضال عن االستباقية من  ،اإلبداعيةو
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االستقاللية  إلىفي دراستهم الميل  (Lumpkin and Dess, 1996)ضاف ، في حين أ(235 ,2013
التوجهات و . (Tahmasebifard et al., 2017, 139)بالمبدأ الهجومي مع المنافسين األخذبالعمل و
االستعدادات المنظمية إليجاد وقبول الفرص تتمثل ب (Zehir et  al., 2015, 359) لدىالريادية 
جية نها  التوجهات االستراتيأليها بإ أشاروكذلك  بالمسؤوليات تجاه نتائج التغيير، األخذالجديدة و

 (Kropp et al., 2008, 104)ة داريالطرق اإل أوالممارسات  أوللشركات، ومجاالت صنع القرار 
(Li et al., 2009, 440) . أضاف بينما(Wales et al., 2013, 624 اليها فلسفة االدارة وسلوكياتها )

التوجه الريادي يتعلق بكافة المستويات ن أ إلىالتي تكون ريادية بطبيعتها. ومن المهم االشارة 
 في حين .(Zehir et al., 2015, 359) وفروعها ة شاملة لكل الشركةإداريوهو فلسفة  ،ةدارياإل

 . بالتركيز على اقتناص الفرص الجديدة (Engelen et al., 2012, 2)اكتفى 
ل بأعمال الدخو إلىلى وتشير األذ إز بين الريادة والتوجه الريادي، ن يتم التمييألكن المهم هنا   

صنع  كن ان ن" كيف يمأوجديدة وتتعلق بأسئلة محددة مثل " ماهي االعمال التي ينبغي ان نقوم بها" 
ق والممارسات وانماط صنع ائتشييد الطر أوما التوجه الريادي فهو عملية بناء أاالعمال  الناجحة"، 

فضال عن ذلك فقد لخص (. Richard et al., 2014, 257) القرار التي يستعملها المدراء
(Anderson et al., 2014, 2) دية من ثالثالفرق بين الشركات الريادية عن تلك التي التعد ريا 

ة كون رياديتة، والسلوكيات االستراتيجية الي داريممارسات صنع القرار، الفلسفة اإل) نواح  
ن التعريف االجرائي للتوجهات الريادية من منظور البحث يتعلق بكافة ممارسات وعليه فإ .(بطبيعتها

ص الفرص المبحوثة لتوقع المستقبل واقتنا الشركةصنع القرار والتوجهات االستراتيجية التي تتبناها 
 . الشركةالجديدة، فضال عن السلوكيات االستراتيجية التي تتبناها 

يمثل السياسات والممارسات التي تمكن الشركة من تعديل  في أنههمية التوجه الريادي أوتبرز   
والعمل االبداعي في  (Engelen et al., 2012, 2) مواقفها الريادية باتجاه فرص االعمال الجديدة

بالقدرات االساسية  يزود استراتيجية الشركة (. ألنهChen and Hus, 2013, 447) بيئة عدم التأكد
تبني سلوكيات غير مألوفة لتوقع التغييرات  إلىمن خالل تمثيلها بميول الشركة ، لبناء الميزة

 المستقبلية في البيئة الخارجية واالستعداد والرغبة بالقيام باستثمارات ذات نتائج غير مؤكدة
(Brouthers et.al, 2014, 2). بح ن تصأو الموقف االستراتيجي للشركة في ن جوهره هإوبالتالي ف

ذا إفمثال . (Wales et al., 2013, 624) لخلق والسعي الحتضان االفكار الجديدةل استعدادا   أكثر
نها أب نهااسواق جديدة فيمكن القول ع إلىتدخل  أو ومبتكرةركة بعرض منتجات جديدة قامت الش

 .(Zehir et al., 2015, 359) ذات توجهات ريادية
 هي:  رواثالثة مح في هاتلخيص هداف التوجه الريادي فيمكنأما أ

المستخدمين  أو يندمستفيالقيمة لل بتكربة والمناسبة اقتصاديا والتي تاستغالل الفرصة الريادية الجذّاا. 
منظمات ال لذا يتوجب علىالسعي لجمع الموارد والقدرات الستغالل هذه الفرصة.  ين عبرالنهائي

ه ن أي مشروع جديد لإف ،الفرصةن تهتم بمراقبة الفرص في المكان والوقت الذي يوجد فيه أ
  (.Dess et  al, 2008, 267) ةطة بداية آال وهي الفرصة الريادينق
رفع قيمة الموارد واستغاللها من خالل التداخل الكبير بين العنصر البشري وعنصر الموارد ب. 

لفنية اعرفة التكنولوجيا والتي تحدد من خالل الم إلىن الفرصة الجديدة تستند أل ،للمنظمات
 . (Dess  et al, 2007, 482)فراد الذين يجدونها والخبرة الخاصة باأل

قديم ليس  أوفراد يتصفون بالتفكير الريادي الناجح ويتحدون كل من هو تقليدي أيجاد وتنمية إج. 
 , فالمفهوم التقليدي يحقق مكانته ألنه يمثلالسوق الحالية ن يكون مفهوما  خاطئا  فيأبالضرورة 

 .(Carpenter and Sander, 2009, 408) الوضع الراهن
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 .  العالقات واشتقاق الفرضيات2
 ,Zahra and Covin, 1995)في االدب االستراتيجي نقال عنالتوجه الريادي  إلىشير أ

Lumpkin and Dess,1995) Lee et al, 2001, اإلبداعيةهي:  متضمناتحزمة متكاملة لثالثة  بانه 
 بحد ذاته للحكم على التوجه الريادي متضمن يمكن االعتماد على بالمخاطرة، وال األخذواالستباقية و

(Richard et al, 2014, 257 ) شارأوبجميع الحزمة.  األخذمالم يتم( Baker and Sinkula, 2009, 

خر، وقد اتفق كل منهما على اآلذ يعتمد كل إ ،ن تعمل بالتزامنأيجب  متضمناتن هذه الأ إلى (447
-Chastan and Sadler) (Tajeddini, 2010, 223)(Urban and Barreria, 2010, 332) من

Smith, 2011, 8) ((Chen et.al, 2011, 1 (Veidal and Korneliussen, 2013, 235) 
(Anderson et.al, 2014, 2 )(Zehir et.al, 2015, 359 )(Narayanan, 2017, 13) ذلك على، 
المذكورة  المتضمنات إلىشار أقد  التوجهات الريادية إلىن اشار ل مأو( وهو Miller, 1983ن )أل
 إلىتسلط الضوء نحو الميل  اإلبداعيةن أ إلى (Lumpkin and Dess, 2001, 431) شارأوقد . آنفا  

لعمل تمثل االستباقية ا في حينعن الممارسات المعمول بها،  التجريب لدعم االفكار الجديدة والخروج
تباقية هو واالس اإلبداعيةن الجمع بين إاتية، وؤات المنافسة للسعي نحو الفرص المبقوة تجاه الشرك

من هذه  متضمنكل ف مع ذلك. ((Vasconcelos, 2016, 4 تفسير لألخذ بالمخاطرة. ويتفق
فضال . (Urban and Barreria, 2010, 332) حسب رأي يمثل مركزا للعملية الريادية لمتضمناتا

ة، ه الثالثمتضمناتمكانية ادراك المفهوم من خالل إاءل مجموعة من الباحثين حول عن ذلك فقد تس
يكون متسقا بطريقته  نأن التوجه الريادي ال يمكن أ إلى وا( اشارAnderson et.al, 2014, 4ن )أال إ

عدين هما ب لىع المتضمناتذ قام بتقسيم هذه إجديدة،  متضمناتب األخذنيته  إلىشارة إاالصلية في 
واالستباقية )فمثال توجهات الشركة نحو العمليات  اإلبداعيةالسلوكيات الريادية التي تتعلق ب

هي نتجات والعمليات فتسويق هذه االفكار والم في حين إن ،االفكار الجديدة هي ابداعيةوالمنتجات و
ن ة تتخذ من قبل المدراء التنفيذيين المكلفيإداريتبروها ميول بالمخاطرة فقد اع األخذما أاستباقية(، 

 بتطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة وهي تمثل البعد الثاني ضمن تقسيمهم.
لة تعديل وامحعن طريق  أكثري التوجه الريادي بدأت تنضج ن االدبيات ففإ وتبعا لما تم ذكره

ن اخري متضمنينخمسة بإضافة  إلىمتضمنات ( والتحول سريعا من ثالثة Miller, 1983) أنموذج
 ( واتفق معهماLumpkin and Dess, 2001, 431في دراسة ) كما التنافسية الهجومية، االستقاللية()

 ,Zehir et. al,2015) (Li et.al, 2009, 446) (Hughes and Morgan, 2007, 653) كل من

360) (Narayanan, 2017, 15)خالل العالقة بين صاغ من تن التوجه الريادي إف . وبالتالي
 تي توضيحا لكل منها:اآل ، ونعرض من خاللالخمسة المتضمنات

 داعيةاإلبتبني االفكار الجديدة والعمليات  إلىتعني ميل الشركة : (Innovativeness) اإلبداعية .أ
 Lumpkin and) خدمات جديدة على غرار ما ذكره أو ا  سلعالتجريب التي تكون محصلتها و

Dess, 1996) (Kropp et.al, 2008, 104) (Urban and Barreria, 2010, 332) أو 
ويضيف  (.Morgan et.al, 2014, 6) (Miller,1987) حسبب العمليات التكنولوجية الجديدة

(Zehir et.al, 2015, 360 بأن )االبداع فيتعكس االستعداد الدائم لدعم االبتكار و اإلبداعية 
 الشركة يصعب على دونها من فضال عن جهود البحث والتطوير، و جديدة، منتجاتتقديم 

( بتخصيص Huawei) على غرار ما تفعله شركة (Chen et.al, 2011, 2) البقاء أواالستمرار 
 ,Narayanan, 2017) شارأ في حينضمن جهود البحث والتطوير. ( من عامليها %54نسبة )

هناك و .داع وتقديم الحلول غير المألوفةبأنها االنفتاح على االفكار الجديدة وممارسة االب (13
, رد المالية المستثمرة في اإلبداعللمنظمات هي: الموا اإلبداعيةطرائق متعددة في تحديد مستوى 

 ,Martens et.al) الخدمات الجديدة أونتجات والموارد البشرية المتالزمة بأنشطة اإلبداع والم
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تعهد من تنجز  اإلبداعيةن أ إلى ((Hughes and Morgan, 2007, 653 واشار .(3 ,2010
ث وبذل  المزيد من جهود البح ,ربة والتفوق التكنولوجي والتجديدبدعم االفكار والتج الشركة

 بداعيةاإلوالتطوير التي تسهم في تطوير المنتجات والخدمات والعمليات لغرض ايجاد الحلول 
 .لمشاكل الزبون واحتياجاته

القدرة على توقع االحتماالت المستقبلية واستشراف  إلىتشير  (Proactiveness) االستباقية  .ب
ي من اتخاذ اإلجراءات الت التغيرات المستقبلية فضال عن التهديدات على حد سواء، والبدء في

ن أي عليها مل في بيئة تنافسية ينبغتمنع الفشل، فالشركات التي تع أون تستغل الفرص أشأنها 
 بالُمتضمنترتبط  (Narayanan, 2017, 16) قرارات جريئة وهذا يشمل ،تعمل بطريقة استباقية

  ( opportunity-seeking)البحث عن الفرص إلىوهي بهذا تشير بالمخاطرة(.  األخذ) الثالث
 Kropp) لتقديم منتجات تفوق منتجات المنافسين (forward-looking) االمام إلىوالنظر 

et.al, 2008, 104) وعرف كل من .(Dess, 2001, 431 Lumpkin and)   االستباقية بأنها
وتعزز وجهة نظر تتضمن  تقديم منتجات   ،التقدم  نحو االمام إلىالسعي  أوفرصة البحث 

خدمات متقدمة في المنافسة والتصّرف وفق توقع المطلب المستقبلي إليجاد التغيّر  أوجديدة 
تها ها افضل من المنافسين بسبب استجابؤداأفالشركات االستباقية يكون  ،والتكيف مع البيئة

فهي تمثل ميول الشركة  من ثَمّ و (Zehir et.al, 2015, 360)للتغيرات الحاصلة في السوق 
ليتحقق القول  (Wales et.al, 2013, 624) والتكنولوجيا الجديدة نحو المنتجاتدفاع بجرأة لالن
 طأهية المحيط االزرق التي تبحث عن موطئ قدم لم ن االستباقية تتماثل مع استراتيجيبأ

 قبل. ن منوالمنافس
يعني قيام الشركة بتوجهات خطرة على مستقبلها مثل قيامها  (Risk taking) بالمخاطرة األخذ  .ت

ريع غير ااستثمار الكثير من الموارد على المش أوباالقتراض والتسديد على نتائج غير مؤكدة 
بيرة ومتابعة الفرص قدرة المدير على تحمل مخاطرة ك ُمتضمنهذا ال الواضحة، ويظهر

، فاألساس في التوجهات الريادية ذاته المرجوة في الوقتمكانية تحقيق االهداف إالمحتملة مع 
ومواجهة االخطار المحتملة وتحويل تلك يجاد الفرص غير المكتشفة إنها أبكما عرفت سابقا 

 .(Narayanan, 2017, 16) مشاريع إلىالفرص 
موقف الهجومي التي تعبر عن ال (Competitive aggressiveness) التنافسية الهجومية  .ث

االساس المنطقي  وهو (Narayanan, 2017, 16) ضد منافسيها الشركة تعامللكيفية 
 ,Porter) )قيادة الكلفة المنخفضة، التمايز، التركيز( التي اقترحها لالستراتيجيات التنافسية

ما المحافظة على الوضع الراهن إوهذا يتطلب  ،ن عالم االعمال في تغير مستمرأل .( 1998
 التاليوبق الجديدة, ااالستحواذ على االسو أوالتحرك المستمر باتجاه كسب  أووهو من الصعوبة 

 هم. رة معواجل التفوق على المنافسين من خالل المنأمن  الشركةيصبح هو الجهد الذي تبذله 
لألفراد والفرق في عملية متابعة ال المستقلة معاأل إلىتشير و (Autonomy) االستقاللية .ج

م تقدي لىع. فضال عن تشجيع الفرق واالفراد (Chen et.al, 2011, 2) والحصول على الفرص
ن إذ إ ،(Hughes and Morgan, 2007, 653) وتأسيس االفكار والمفاهيم والرؤى الجديدة

دارة إ را فيفكرا نيّ  ساسا جيء بداية بأفكار الرواد ممن كانوا يمتلكونأتاريخ ريادة الشركات 
ن تاريخ ريادة االعمال بشكل عام قد نما وازدهر بفعل التفكير المستقل لألفراد إولمنظمات، ا

و نوع من التفكير يشجع ويُوجد االفكار الجديدة. وهذا ه إلىالذين تركوا التفكير البليد وانتقلوا 
هي  الشركةفراد في داخل ن الحرية الممنوحة لألأل ،االساس المنطقي للتوجهات الريادية

طالق االفكار والمفاهيم الجديدة هي ما تسمى اس لريادة المنظمات وهذه الحرية بالمحرك االسا
 .(Narayanan, 2017, 16)باالستقاللية 
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 وأيعطي الشركة  المتضمناتمن هذه  متضمنن كل أالحقيقة المطلقة تفرض ن وعليه فإ   
عني بالمخاطرة ي األخذيزودها بقدرات فريدة من نوعها لتعزيز منتجاتها وتوجهاتها بشكل اجمالي، ف

ابداعا من خالل السماح بتقديم افكار جديدة وتطبيقها، وهذا ال يعني  أكثران الشركة سوف تكون 
المنافسين.  دة على خالفالتخبط في توجهاتها بل على العكس فهي تتضمن على توجهات استباقية فري

ركة وهي تجعل الش ،نوجديدة على خالف ما يقدمه المنافستقديم منتجات  االستباقية تعنيوكذلك 
 األخذن إكما  (.Morgan et.al, 2014, 4) ابداعا من غيرها امام تلبية رغبات وحاجات الزبون أكثر

ذاته لوقت افي قف االستراتيجي والتي تَمثل على المو ذكر في اعاله تأتي بناء  بالمخاطرة وفقا لما 
 ,Cong et.al, 2017) ذ قرارات سريعة لمواجهة حاالت عدم التأكداختمن االستباقية باتجاه ا ا  نوع

خرين مكملة لهذه آ متضمنين( بإضافة Lumpkin and Dess, 2001, 431. وهذا يفسر قيام )(22
( ليتحول Aggressiveness( و)التنافسية الهجومية Autonomy)االستقاللية  الفلسفات وهما

مكانية إتحقق ت من ثَمّ فلسفة اعمق ضمن توجهاته، و، ويعطي المتضمناتمتعدد  أنموذجأ إلى نموذجاأل
صناعة في الشركة العامة ل التوجهات الرياديةمتضمنات  )تتوافر اشتقاق الفرضية الرئيسة للبحث

ة التي ة البحث الثانيعن ذلك يمكن اشتقاق فرضيفضال  (.سامراءوالمستلزمات الطبية في  األدوية
لطبية والمستلزمات ا األدويةالشركة العامة لصناعة التوجهات الريادية في  متضمنات تنص )تتمايز
 (النسبية وفقا آلراء المبحوثين تبعا ألهميتها في سامراء

ا   SDIفي التوجهات الريادية  -ثانيا

ي ف والمستلزمات الطبية األدويةالتوجه الريادي في الشركة العامة لصناعة  نإ بدءا  يمكننا القول   
 ةنها الصعوبات التطبيقية لبعض االفكار البناءصيغ م أوجه أويتأثر بعوامل تكون على عدة  سامراء

يقية وغيرها وتسو التي تخص الشركة والعوائق التي ترتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية و لوجستية
 من العوامل. 

 داخل الشركة يفتح األدويةحو انتاج اصناف جديدة من اخذت منحى ن التوجهات االخيرة للشركةن إو
دم خمكانات الشركة من حيث التعامل مع اصناف جديدة وتوجهات تإسع وتطوير أوالمجال لعالقات 

الم عسة جديدة يفتح االفاق لمعلومات وعلى حد سواء. ودخول عالم مناف مجتمعالالعاملين والشركة و
جديد من التعامل مع ما تحتاجه الشركة في سبيل تطوير تعامالتها الداخلية والخارجية والبناء نحو 

 من العوامل التي تؤثر فييصب في مصلحتها العامة والخاصة، والتقدم والتوسع في العمل الذي 
لة خلق فرص تعامل جديدة تزيد من كفاءة انتاجيتها وتوسيع خبرات واللشركة هو محالتوجه الريادي 

جية. ومن تنويع االنتااصل الشركة بغية تجديد االفكار وعامليها وفتح دورات تطويرية في جميع مف
تم تحديدها من خالل المقابلة مع والتي العوامل التي تعيق التوجه الريادي في الشركة المبحوثة 

 تي: تم تلخيصها باآلو ،3عة من مدراء االقساممجمو
 قلة اإلحاالت من قبل وزارة الصحة .  .1

 عدم وجود حماية للمنتوج الوطني . .2

 .  ستفيدحماية للمعدم وجود  .3

 ا  ( يوم54ز مدة )واتأخير وصول نتائج فحص الرقابة الدوائية للمستحضرات والتي تتج .5
 للمستحضر الواحد . 

 بتعريف نو, ويمكن أن يخرج الباحثدون إبداعمن ن ال وجود للريادة أب وبالتالي يمكن القول
بداع وتوليد األفكار الجديدة ودعم اإل يجادإل شركةعلى انها )ميل ال في الشركة المبحوثة لإلبداعية

                                                           
 (13/3/2412قسم انتاج القطرات/ تاريخ المقابلة/ الثالثاء)محمد محمود عبدالله/ مدير  3

 ( 13/3/2412)زينة صالح ابراهيم/ مدير قسم الجودة/ تاريخ المقابلة/ الثالثاء
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. جديدة تلبي حاجات ورغبات الزبائنمنتجات مقترحات في تقديم والحداثة وجهود البحث والتطوير 
 2443)من  مدةكادر البحث والتطوير خالل ال البحثية التي عكف على تنفيذها ممثلة في الخطط

 آلتي : اعلى النحو ( و2414لغاية 

 
 1 جدولال

 نواع المستحضرات التي تم انتاجهاأالبحثية للشركة و  طالخط
 9002الخطة البحثية لسنة 

 ( خمسة وعشرون24) عدد البحوث بشكل تقريبي

 مرهم عيون       . Acyclovir Eye point المستحضر الجديد أنموذج

 حبوب   . Naproxen 500 mg Tab المستحضر الذي تم تطوير تركيبته أنموذج

 9010الخطة البحثية لسنة

                                                               ( اثنا عشر12) عدد البحوث بشكل تقريبي

المستحضر الجديد أنموذج  Domperisam oral susp.    معلق 

 شراب           .Coldin syrup المستحضر الذي تم تطوير تركيبته نموذجأ

 9011الخطة البحثية لسنة

 ( ثالثة وعشرون23) عدد البحوث بشكل تقريبي

المستحضر الجديد نموذجأ  Samalafil Tab.             حبوب 

 حبوب      .Samafurantin Tab المستحضر الذي تم تطوير تركيبته نموذجأ

 9019الخطة البحثية لسنة

 ( واحد وعشرون21) عدد البحوث بشكل تقريبي

المستحضر الجديد نموذجأ  Cefdinisam 300 mg cap.    كبسول 

 حبوب       .Prosteride 5 mg Tab المستحضر الذي تم تطوير تركيبته أنموذج

 9012الخطة البحثية لسنة

 ( ثمانية2) عدد البحوث بشكل تقريبي

المستحضر الجديد أنموذج  Samastatin 20 mg Tab.  حبوب 

 حبوب   .Rantisam 150 mg Tab المستحضر الذي تم تطوير تركيبته أنموذج

 9012الخطة البحثية لسنة

 ( اثنا عشر12) عدد البحوث بشكل تقريبي

المستحضر الجديد أنموذج  Panadol night Tab.   حبوب 

 قطرات عيون   . Samaphenicol E.D المستحضر الذي تم تطوير تركيبته نموذجأ

 9012الخطة البحثية لسنة

 ( تسعة3) عدد البحوث بشكل تقريبي

المستحضر الجديد أنموذج  Levoqiusam 500 mg Tab.   حبوب 

 أمبول               . Genidin amp المستحضر الذي تم تطوير تركيبته أنموذج

 (2414-2443) تقارير الشركةعداد الباحثين اعتمادا على إالمصدر: 
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وبعد الزيارات الميدانية  (SDI)وفيما يخص شركة أدوية سامراء  ينما من وجهة نظر الباحثأ
فتعّرف االستباقية بأنها مجموعة اإلجراءات والقرارات وبحوث السوق التي تعرفت  وهاالتي أجر

ي قدمتها الت ثم أنتجت مجموعة من المستحضرات الجديدة ،على حاجات الزبائن الحالية والمستقبلية
 مستحضرا  اآلتية: ينوالعشر ةالشركة للسوق المتمثلة في األربع

 
 9 جدولال

 الجديدة الشركة بعض منتجات
 ت Trade/Name الفعل العالجي

 Atorvasam 20 mg tab. 1 لعالج نسبة الدهون في الدم 
 Angizasam 50 mg tab. 2 لعالج ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب المزمن 
 Angizasam 50 mg H tab. 3 لعالج ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب المزمن 
 Angizasam 100 mg H tab. 4 لعالج ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب المزمن 

 Carvidisam 6.25 mg tab.  5 لعالج ارتفاع ضغط الدم
 Carvidisam 25 mg tab.  6 لعالج ارتفاع ضغط الدم
 Diovidisam 80 mg tab. 7 لعالج ارتفاع ضغط الدم

 Lansosam 15 mg tab. 8 لعالج قرحة المعدة واإلثنى عشري 
 Lansosam 30 mg tab. 9 لعالج قرحة المعدة واإلثنى عشري

 Montesam 5 mg tab. 10 عالج وقائي للربو
 Montesam 10 mg tab. 11 عالج وقائي للربو

 Olanzesam 5 mg tab. 12 لعالج الحاالت النفسية 
 Panadosam Extra tab. 13 مسكن لآلالم وخافض للحرارة

 Panadosam Night tab. 14 لآلالم وخافض للحرارة ولعالج الحساسيةمسكن 
 Samastatine tab.  15 لمعالجة ارتفاع الكولسترول 
 Samalafil 10 mg tab. 16 لمعالجة ضعف االنتصاب
 Samalafil 20 mg tab. 17 لمعالجة ضعف االنتصاب

 Panadosam Susp. 18 مسكن لالالم لالطفال
 Cefdinisam 300 mg Cap. 19 مضاد حيوي 

 Cefdinisam 125 mg susp. 20 مضاد حيوي لالطفال 
 Levoquisam 500 mg tab. 21 مضاد حيوي واسع 

 Panadoasm cold & Flue tab. 22 لعالج الرشح واالنفلونزا 
 Samasartan 40 mg tab. 23 لعالج ارتفاع ضغط الدم 

 Glimepirisam 2 mg tab. 24 لعالج ارتفاع السكر 
 عداد الباحثين باالعتماد على التقارير االنتاجية للشركةإالمصدر: 
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فيمكن مالحظتها بشكل ضمني ضمن الخطط البحثية  األخرىالثالثة  ما المتضمناتأ
بالمخاطرة التي تتبناه الشركة من خالل طرح منتجات جديدة تمتاز  األخذوالمنتجات الجديدة من 
 ابات حضورها كشركة عراقية وطنية لهثءة المطلقة والتنافس الهجومي في إبالنوعية العالية والكفا

وجه تمكانتها، فضال عن االستقاللية الممنوحة للعاملين ليطلقوا العنان ألفكارهم وتوجهاتهم ضمن ال
 العام للشركة.

 
 طار العملياإل

تحليل البيانات التي جمعت من الميدان المبحوث بواسطة للبحث تتطلب المعالجة المنهجية 
تتطلب استعمال مجموعة من االساليب  )الدراسات السابقة( ن متابعة النظرية السابقةوإ االستبانة،

 لوبثم اختبار البيانات من خالل اسلوبين: يتمثل االس االحصائية التي تتوافق مع البيانات المتوافرة،
حد البرامج االحصائية التي تقوم بتحليل البيانات وهو أ (SMART PLS,3) برنامج باستخدامل واأل

، (100≥بيا)نس ذاتها الصغيرةالعينات  ويعتمد على تحليل البيانات ،وفق طريقة المربعات الجزئية
ختبر يمن ثم و( Measurement Model  Assessment of)القياس أأنموذج والذي يعتمد في تقييم

( SPSS) تأكيد النتائج من خالل برنامج يتم(، ومن ثم Test of Structural Model) البنائي نموذجاأل
 .الهدف الثالث هداف البحث وخاصةأ الهرمي( لتحقيق)التحليل العنقودي  وتحديدا

 (Measurement Model  Assessment of) القياس أنموذجتقييم  -الا أو
لصدق ا باختباراتمثل والمت المستخدم القياس أنموذجاختبار  ءا  أي بحث يتطلب بدساس أيتطلب 
الصدق ) لهجعلى قياس الشيء التي بنيت من أ البياناتالبحث والتأكد بداية من قدرة  ألسئلةوالثبات 

Validityظروف (، فضال على القدرة على القياس تحت عدة (Reliability من خالل االعتماد )
 Discriminant) ( والصدق التمييزيConvergent Validity) تقاربعلى قياس صدق ال

Validity): 
ب ساليإتباع ثالثة أ تقارب: يتطلب تحليل صدق ال(Convergent Validity) تقاربصدق ال .1

يب في تفسير المراد منه، وهذه االسال القياس أنموذجن الصدق والثبات الذي يتمتع به للكشف ع
، ومعدل Composite Reliabilityثبات التركيب ،   Factor loadingتحميل العناصر هي

 التحليل ضمن برنامج راءوبعد اج Average variance extractedالتباين المستخرج 
(SMART PLS,3فقد ظهرت ) 3 النتائج كما في الجدول: 

 
 2 جدولال

 البحث نموذجأل صدق التقارب

 Factor loading الفقرات المتغيرات
 الثبات المركب

Composite 

Reliability 

معدل التباين 
 AVEالمستخرج 

 <0.50 <0.70 <0.70 معيار المقارنة

 اإلبداعية

X1 0.890 

0.942 0.830 
X2 0.938 
X3 0.928 
X4 0.903 
X5 0.889 

 االستباقية
X6 0.889 

0.949 0.788 X7 0.915 
X8 0.850 
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 Factor loading الفقرات المتغيرات
 الثبات المركب

Composite 

Reliability 

معدل التباين 
 AVEالمستخرج 

X9 0.919 
X10 0.863 

 بالمخاطرة األخذ

X11 0.797 

0.923 0.707 
X12 0.838 
X13 0.773 
X14 0.873 
X15 0.915 

 التنافسية الهجومية

X16 0.803 

0.897 0.636 
X17 0.816 
X18 0.724 
X19 0.859 
X20 0.780 

 االستقاللية

X21 0.756 

0.903 0.656 
X22 0.600 
X23 0.872 
X24 0.876 
X25 0.904 

 (SMART PLS,3) عداد الباحثين اعتمادا على نتائجإالمصدر: 

 
صدق تقارب عال من النواحي الثالث، حصل على  نموذجن األيتبين أ 3 ومن متابعة الجدول

 ( التي حصلت على22X) جله ماعدا الفقرةتعبر بشكل دقيق عن ما بنيت ممن أ ذ كانت االسئلةإ
 موذجنما الثبات المركب ومعدل التباين المستخرج لألاالستقاللية، أ ضمن محور متضمن (14%)

 ،البحثي يتميز بالصدق العالي ضمن هذا االختبار نموذجن األان ضمن الحدود الممتازة ما يعني أفقد ك
 :ما المخططانوكما يوضحه

 

 
 2 شكلال

 مخطط الثبات المركب
 (SMART PLS,3) عداد الباحثين اعتمادا على نتائجإ المصدر: 
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 2 شكلال

 معدل التباين المستخرج
 (SMART PLS,3) عداد الباحثين اعتمادا على نتائجإالمصدر: 

 

تباعد االسئلة لمتغير ما بشكل  إلىويشير  (:Discriminant Validity) الصدق التمييزي .2
خرى، ويمكن الحصول عليه من خالل اختبارين م تكراراها وتداخلها مع متغيرات أمنطقي وعد
ه بني من اجل ين السؤال المعين يقيس المتغير الذالذي يقيس أ(Cross loading)ل بـ ويتمثل األ
 يتمثل الثاني باالرتباط في حين ،5يجابية جميعاوقد كانت نتائجه إ ،خرىيقيس متغيرات أ فقط وال

 يمكن الحصول عليه وفق معيار ي( الذVariable Correlation) بين المتغيرات الكامنة
(1981,Larker andFornell )4 تي:وعلى النحو اآل 

 
 2 جدولال

 مصفوفة االرتباط بين المتغيرات الكامنة
 االستقاللية الهجومية بالمخاطرة األخذ االستباقية اإلبداعية 

     0.911 اإلبداعية

    0,888 0.803 االستباقية

 األخذ
 بالمخاطرة

0.388 0.505 0.841   

  0.798 0.436 0.647 0.676 الهجومية

 0.810 0.436 0.406 0.745 0.765 االستقاللية

 (SMART PLS,3) عداد الباحثين اعتمادا على نتائجإالمصدر: 

 

                                                           
 هذا االختبار مطول جدا والمجال لذكره بسبب ضيق المساحة للبحث 5

5  Hair JR, Joseph F., Hult, G. Tomas M. Ringle, Christian M. Sarstedt,  Marko.(2014),"A Primer 

on Partial Least Squares Structural Equation modeling (PLS-SEM)", SAGE Publications, Inc, 

USA. 
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متغير يجب أن يكون ارتباطه مع نفسه أعلى من ارتباطه مع أي  يبين هذا االختبار أن أي
 (%31) بةسكان ارتباطه مع نفسه بن اإلبداعية ن ُمتضمن، فمثال إر حتى يتميز بالثباتخمتغير آ
التي  األخرىفضال عن المتغيرات  ،األخرىعلى من جميع قيم االرتباط مع المتغيرات وهي أ

 .5ا موضح في الجدول وكم جدا ارتبطت مع نفسها بشكل عال  
الصدق البحث يتميز ب أنموذجن للبحث يمكن القول إ القياس أنموذجتقييم وبعد اكتمال  ومن ثَم

ويتحقق لنا الهدف  ،لولسؤال األالذي يفسر ويعطي االجابة عن ا 5 والثبات ويمكن عرضه في الشكل
 :المتمثل بمعرفة مدى توافر متضمنات التوجه الريادي في الشركة المبحوثة ل للبحثواأل

 

 
 4 شكلال

 6القياس أنموذجتقييم 
 (SMART PLS,3) عداد الباحثين اعتمادا على نتائجإالمصدر: 

 
ا   (Test of Structural Model) البنائي نموذج: اختبار األثانيا

 طريق سوف يتم اختبار فرضيات البحث عنالبحث بطريقته القياسية  أنموذجن تم تقييم أ بعد  
البنائي  نموذجاألو  (SMART PLS,3)ذاته  البرنامج البنائي للبحث، واعتمادا على نموذجاختبار األ

 سوف يتم اختباره وفق اسلوبين:
من  متضمنوهو اختبار يوضح مساهمة كل : (Path Coefficient) معامالت المسار .1

ن إف (Hair et. al, 2014, 223) عم وبناء المتغير الكلي، وكما اشار اليهادفي  متضمناتال
                                                           

  Risk، األخذ بالمخاطرة Proactivenessاالستباقية    Innovativeness)اإلبداعية :مالحظة: المختصرات االتية تعني 6

taking  التنافسيةAggressiveness   االستقاللية  ،Autonomyالتوجهات الريادية ،(Entrepreneurial orientation  
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معامالت  4 ذ يظهر الجدولإفضل من ناحية القوة االحصائية، هو اال (Bootstrappingاختبار )
تحقق المجال يل (P value) التي يتبين ان جميعها كانت معنوية من خالل متابعة قيمةالمسار 
 :التوجه الريادي بالشركة المبحوثة متضمنات لى بتوافر ورضية الرئيسة األالفلقبول 

 
 2جدول ال

 ( لتقييم معنوية العالقاتBootstrapping) اختبار

 

  
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

 Innovativeness›››› EO 0.290 0.288 0.025 11.721 0.000 

 Proactiveness›››› EO 0.290 0.287 0.021 13.858 0.000 

 Risk Taking›››› EO 0.154 0.152 0.047 3.254 0.001 

 Aggressiveness›››› EO 0.213 0.213 0.014 9.061 0.000 

 Autonomy›››› EO 0.220 0.214 0.027 8.195 0.000 

 .(SMART PLS,3) برنامجمخرجات المصدر: 
 

( يستعمل لذلك Blindfoldingن اختبار )، فإالتوجه الريادي لمتضمنات التنبؤيةلبيان االهمية  .2
 يةالتنبؤن االهمية فإ ، ومن ثَم  2(f²) الحرجة مشابهة لقيم القيمةن وكقاعدة فإ (q²) ويرمز له بـ

ات الريادية في التوجه متضمناتن توافر وهذا يعني أ (0.442) للتوجهات الريادية قد كانت
 ( من التوجهات الريادية.ا  عالي) ا  دعم مستوى قويالشركة المبحوثة ت

 األدويةان التوجهات الريادية تتوافر في الشركة العامة لصناعة  يتبين من التحليل
كل  جهات تعتمد على مجموعة من المتضمنات( وان هذه التوSDI) في سامراء والمستلزمات الطبية

ة الهجومية ومن ثم التنافسي اإلبداعيةاالستباقية و ن االعتماد االكبر كان على متضمنبنسبة معينة إال أ
وهو يدعم توجهات البحث السابقة في عرض بعض التوجهات التي  ،بالمخاطرة األخذفاالستقاللية و

بيات رح سابقا من ادعم ما طن هذه النتيجة تدوالبد من القول إ واالستباقية في العمل، اإلبداعيةتدعم 
 اخر، ليتحقق لناآل فكل متضمن يدعم المتضمن العمل معا   أول بالتزامن تعم في ان المتضمنات

المتمثل  الثفضال عن الهدف الث ،بحث الثالثةاهداف ال مكانية قبول الفرضية الثانية وبالتالي تحقيق إ
 :الشامل نموذجاأليوضح  4 االستباقية. والشكل ال وهو متضمنات الريادية أكز التوجهبمر
 

                                                           
 Hair etـ)( تؤشر مستويات )ضعيفة، متوسطة، قوية( على التوالي، طبقا ل0.35، 0.15، 0.02الحرجة هي ) (²Qقيم) 7

al,2014). 
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 2 شكلال
 البحث الشامل أنموذج

 (Smart Pls,3) عداد الباحثين باالعتماد على مخرجاتإالمصدر: 

 
ا  تصنيف  إلىجراءات تهدف إبأنه الذي يعرف : (Cluster analysis) التحليل العنقودي -ثالثا

ق معينة وترتيبها داخل عناقيد، اذ تكون ائبطر ( Variablesمتغيرات أو Cases)حاالت
المتغيرات المصنفة داخل كل عنقود متجانسة فيما يتعلق  بخصائص محددة وتختلف عن 

ما بشكل خاص فقد تم أ ،خرى، هذا بشكل عامأالموجودة في عناقيد  األخرىالمتغيرات 
صغيرة ليناسب العينات ا( الذي Hierarchical Cluster) استخدام التحليل العنقودي الهرمي

استبينوا لمعرفة مدى توافر  شخصا( 33ذ مثلت العينة )إ (142 ،2442)جودة، نسبيا
والمستلزمات الطبية في  األدويةالتوجهات الريادية في الشركة العامة لصناعات  متضمنات
 سامراء.
دم ع ا  ءبدد تبين وفقا للعينة، وق ُمتضمناتتبار ظهرت خالصة معالجة الجراء االخإوبعد 

ما نتائج التحليل العنقودي فقد أ، (%144) وجود قيم مفقودة في التحليل، اذ شكلت نسبة المعالجة
 كانت:
عدم التشابه بين  أوابه والتي تقرر التش : Proximity Matrixمصفوفة التقارب .1

، والتي يعبر عنها بالمسافات المشتقة بين االهداف المحددة، فالمسافة مثال بين تضمناتالمُ 
 كانتبالمخاطرة  األخذو اإلبداعية( والمسافة بين 14.240) ة كانتواالستباقي اإلبداعية

 .تضمناتوهكذا لبقية المُ  (63.680)
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 6 جدولال

 مصفوفة التقارب بين المتغيرات

 االستباقية اإلبداعية المتغيرات
 األخذ

 بالمخاطرة
 االستقاللية الهجومية

 20.200 22.240 63.680 14.240 0.000 اإلبداعية

 22.840 9.600 45.920 0.000 14.240 االستباقية

 78.280 52.880 0.000 45.920 63.680 بالمخاطرة األخذ

 24.200 0.000 52.880 9.600 22.240 الهجومية

 0.000 24.200 78.280 22.840 20.200 االستقاللية

 .(SPSS) عداد الباحثين اعتمادا على نتائج برنامجإالمصدر: 

        
ل وألن العنقود اأوتظهر مثال  ،ذ تعطي المصفوفة مؤشرا عن قيم تقارب العناقيد المتشكلةإ

 قاربازائهما، اذ بلغت قيمة الت ما مؤشر ل(، من خالالهجومية )االستباقية والتنافسية سوف يكون بين
 متضمنات.ال أوالحال على بقية العوامل  ( وهي اقل قيمة داخل المصفوفة، ويسري9.600)
: وهي جدولة توضح الكيفية التي تتكون بها العناقيد  Agglomeration Scheduleجدول التقارب .2

 بمعامل لهجوميةا ةياالستباقية والتنافسل قد تشكل بين و)هرمي( وتبين ان العنقود األ بشكل تدرجي
شكل ن خالل تم ثانيا   ليتم تشكيل عنقودا  ، االستباقية باسمليا يعرف أو( محققا بذلك عنقودا 9.600)

ر وهو االستباقية، ما يشيذاته، العنقود ، ب(18.240) بمعامل اإلبداعية تضمنل مع مُ والعنقود األ
 عطتأ ن الشركة المبحوثةإذ إ ،المبحوثة تضمناتضمن المُ  ُمتضمنال أواهمية هذا العنقود  إلى

من خالل وضع مجموعة من االجراءات التي تستخدمها في تخفيض  تضمناهتماما كافيا لهذا المُ 
االسعار وكسب الزبائن الجدد واعتمادها على جهود البحث والتطوير لتحقيق اهدافها ما جعلها 

المنافسين، وبعد ذلك يدخل  بأسعار تنافسية مقارنة مع( مستحضرا جديدا و25من تطوير )تتمكن 
 ،لىوتحقق التكامل مع النقطة األيل (22.413) الرابع بمعامل تضمنوهو المُ  ،االستقالليةتضمن مُ 

في تحديد التوجهات الريادية في الشركة  تضمناتمن المُ  تضمنة النسبية لكل مُ وتعطى االهمي
 المبحوثة.

 
 7 جدولال

  Agglomeration Scheduleالتقارب جدول

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First 

Appears Next 

Stage Cluster 

1 

Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 2 4 9.600 0 0 2 

2 1 2 18.240 0 1 3 

3 1 5 22.413 2 0 4 

4 1 3 60.190 3 0 0 

 (SPSS) على برنامجعداد الباحثين باالعتماد إ المصدر:
 

( وحدة قياس، اذ يشير 24) إلىوهي شجرة تضم قياسات  تمتد  : Dendrogramالشجرة الثنائية .3
والعكس صحيح وكما هو واضح في  تضمناتم التشابه بين المُ زيادة درجات عد إلىطول الخط 

 :1 الشكل
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 6 شكلال

 الشجرة الثنائية لتشكل العناقيد
 (SPSS) اعتمادا على عداد الباحثينإالمصدر: 

 
ا  تشابه كثرل كان بين االستباقية والتنافسية النهما األون العنقود األأحظ من الشكل وبالتالي نال

 يا  لوية من خالل تطبيقها فعلوان الشركة اعطتهما األ إلىفي الشركة المبحوثة، وهذا التشابه يشير 
لمجموعة من الخطوات واالجراءات التي تزيد من استباقية الشركة واعتمادها على االستراتيجية 

 جهاتن التوإاد العينة، ما يحتم علينا القول اجابات افر بجومية في توجهاتها التنافسية بحساله
لك ن ذإف . وعلى الرغم من هذه النتيجةلمذكورين آنفا  ا تضمنينالريادية يمكن ادراكها بحسب المُ 

 اإلبداعيةل وواني وكيفية تشكله بين العنقود األالمرحلة الثانية ورؤية العنقود الث إلىيتطلب االنتقال 
 ألخذان التوجهات الريادية تتطلب القيام بأفعال استباقية وإن الواقع  يقول ومن ثم مع االستقاللية، أل

ما لكي ل مضامينهاالبداع في ك إلى ذاته الوقت في بالتنافس على االساس الهجومي اللذين يحتاجان
ناعة المعنية بصخاصة الشركات  األخرىلى الشركات تحقيق التفوق والتميز ع تستطيع الشركة

من االستقاللية لكي تستطيع الشركة من  يتطلب نوعا   تضمناتن تكامل كل من هذه المُ إة، واالدوي
 تتحمل كافة المخاطرة المصحوبة بتحديد هاكما يجعل ،األخرىاالحتفاظ بقيمتها على خالف الشركات 

افر حسب التسلسل المتوب لمذكورة أنفا  ا تضمناتقيمة المُ  إلىاالشارة تدلل  توجهاتها الريادية، وهذه
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عاله، ما وكما تبين في ا مراحل تشجير بتكوين اربعة عناقيد بثالثفي الشجرة، ولتنتهي عملية ال
 .حوثة ويؤكدها بتحقيق الهدف الثالثيحقق االجابة عن مركز التوجهات الريادية في الشركة المب

 
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -الا أو
جموعة من تمثل هذه الفقرة الخالصة الفكرية والعملية لمجال البحث من خالل عرض م

 البحث: ليهااالستنتاجات التي توصل إ
لتوجهات ر لتمتلك بواد ءوالمستلزمات الطبية في سامرا األدويةن الشركة العامة لصناعة تبين أ .1

 .المتضمنات شرته النتائج بتوافر هذهالريادية من خالل ما أ

 تتباين من حيث اهميتها وادراكها التوجهات الريادية في الشركة المبحوثة متضمناتن تبين أ .2
من  التوجهات االستراتيجية والتشغيلية للشركة إلىمن قبل عينة البحث، ويرجع السبب في ذلك 

 . والعالمية حيث المنافسة المحلية

ها االفراد عينة الأولألهمية التي وذلك  ،هاتل مركز هذه التوجاالستباقية َمث ن متضمنظهر أ .3
طبيعة عمل الشركة المرتبطة بوزارة الصناعة والمعادن، ، فضال عن ذلك البحث لهذا المتضمن

تكون  نمستلزمات الطبية مما يحتم عليها أوال األدويةما يجعل منها افضل شركة محلية إلنتاج 
 استباقية في كل توجهاتها.

 عيةاإلبدا البحث يولون اهتماما كبيرة لمتضمني عينة يدا  دن الشركة المبحوثة وتحتبين أ .5
جاباتهم، وهذا دليل على ان الشركة تتبع استراتيجية تنافسية الهجومية، أشرت من خالل إوال

 التمايز.

وقد يرجع السبب  ،بالمخاطرة األخذ لمتضمن ا  كبيرا  اهتمام لمبحوثة لم تول  ن الشركة اظهر أ .4
 طبيعة عمل الشركة الحكومي. إلى

ا   التوصيات -ثانيا
ألنه مثل  ،االستباقية باالهتمام لُمتضمن ذاتها الحال بقى علىن تالمبحوثة أينبغي على الشركة  .1

 في اعمالها. ساسيا  حديد توجهاتها الريادية ومرتكزا  أفي ت حرجا   عنصرا  

يجية ، وتحديدا استراتألنه مفتاح النجاح ألعمال الشركة اإلبداعية ضرورة التركيز على ُمتضمن .2
 حتى التركيز التي تتبناها الشركة في تقديم منتجات ذات جودة عالية وبكلف منخفضة. أوالتمايز 

، وهو ما ينبه عن التنافسية الهجومية ظر االعتبار االهمية المعطاة لُمتضمنبن األخذضرورة  .3
 رىاألخزبائنها على خالف الشركات الطبية والصيدالنية  المكانة الذهنية للشركة عند هميةأ

 في العراق وحتى العالمية.المنتشرة 

 ألنه ،بالمخاطرة األخذ بُمتضمن األخذللمستقبل من خالل  أكثرينبغي على الشركة التحسب  .5
 يوفر لها مفتاح النجاح بمواجهة المنافسين.

 ا  عطائهم قدريمنحوا الثقة للعاملين من خالل إ ندراء الشركة واالقسام االنتاجية أيجب على م .4
ار ومقترحات جديدة تزيد من فرص واالعتماد على الذات في تقديم أفكمن االستقاللية  كبيرا  

 االبداع والنمو.

ضمن بمت األخذوال يمكن  ،ن هذه المتضمنات تعمل بالتزامنأن تدرك أ ينبغي على ادارة الشركة .1
و ما لن هذه المتضمنات حزمة متكاملة من نقاط القوة للشركة فيمن المتضمنات دون غيره، وأ

 وظفت بشكل صحيح وبالتزامن معا .
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