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Abstract 
In their research, the two researchers sought to include a set of steps. The 
first step was to identify the concept of strategic leadership, its importance, 
and then its objectives, and then determine the dimensions discussed for 
strategic leadership, by reviewing the views of the authors and researchers 
regarding the details referred to above. In the second step, the two 
researchers presented their procedural concept of entrepreneurship 
Strategy as the organization's ability to create new products that are unique 
and distinguished from competing products. The third step was towards 
standing on the concept of marketing ambidexterity by reviewing several 
concepts for a group of writers and researchers, as well as showing the 
importance of marketing ambidexterity that gain importance because 
organizations need to adapt Especially with the dynamic increase of the 
environment, as well as an explanation of its characteristics and conditions, 
down to a review of the dimensions agreed upon by writers and researchers 
of marketing ambidexterity. 
As for the fourth step, it was represented in finding the truth about the role 
that strategic leadership can play in enhancing marketing ambidexterity. 
For this purpose, the two researchers chose the Mosul Alban Laboratory as 
a community for their research, and they collected the necessary data for a 
sample of workers in this community represented by (45) individuals 
surveyed. By using a special questionnaire form prepared for this research, 
the fifth step was the statistical treatment of these data within the framework 
of a set of statistical tests that fit with the data obtained in light of the 
questionnaire. The necessity of conducting research again in other products 
or service organizations to draw the attention of departments therein to the 
importance of strategic leadership as one of the important variables to 
enhance the organizations' marketing ambidexterity. 
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 المستخلص

سعى الباحثان في بحثهم إلى تضمين مجموعة من الخطوات تمثلت الخطوة االولى نحو الوقوف على مفهوم 
الريادة اإلستراتيجية وبيان اهميتها وثم اهدافها ومن ثم تحديد االبعاد المبحوثة للريادة اإلستراتيجية، من خالل 

لثانية اعاله، وقدم الباحثان في الخطوة ااستعراض اراء الكتاب والباحثين بخصوص التفاصيل المشار اليها 
مفهومهما االجرائي للريادة اإلستراتيجية بوصفها قدرة المنظمة على ايجاد منتجات جديدة تتسم بالتفرد والتميز 
عن المنتجات المنافسة، اما الخطوة الثالثة فكانت نحو الوقوف على مفهوم البراعة التسويقية وذلك من خالل 

تكتسب لتي االمفاهيم لمجموعة من الكتاب والباحثين، وكذلك بيان اهمية البراعة التسويقية استعراض عدد من 
ائها للبيئة، فضال عن بيان خص سيما مع الزيادة الديناميكية الإلى التكيف  جن المنظمات تحتاال تهاأهمي

 ة.التسويقيوشروطها وصوال الى استعراض االبعاد التي اتفق عليها الكتاب والباحثين للبراعة 
اما الخطوة الرابعة فتمثلت نحو الوقوف على حقيقة الدور الذي يمكن ان تؤديه الريادة االستراتيجية في تعزيز 
البراعة التسويقية، وقد اختار الباحثان لهذا الغرض معمل البان الموصل مجتمعا لبحثهم، وقاموا بتحصيل ما 

( فردا مبحوثا، بواسطة استمارة استبانة 45المجتمع تمثلت بـ )يستلزم من البيانات لعينة من العاملين في هذا 
خاصة اعدت ألغراض هذا البحث، وتمثلت الخطوة الخامسة بالمعالجة االحصائية لهذه البيانات في إطار 
مجموعة من االختبارات االحصائية التي تالءم والبيانات التي استحصلت في ضوء االستبانة، وتوصل 

بية ومعنوية العالقات بين المتغيرين، وعلى ضوء ذلك قدم الباحثان جملة من المقترحات الباحثان الى ايجا
اهمها بضرورة اجراء البحث من جديد في منظمات انتاجية او خدمية اخرى للفت انتباه االدارات فيها ألهمية 

 نظمات. الريادة االستراتيجية بوصفها احدى المتغيرات المهمة لتعزيز البراعة التسويقية للم
 

 الكلمات الرئيسة
 .الريادة اإلستراتيجية، البراعة التسويقية

mailto:94ahmed19@gmail.com


  ..................البراعة الريادة االستراتيجية ودورها في تعزيز               
 

 حسن والمالحسن    

 93 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(37- 60، ص. ) .2421Decكانون ،  .No(191، ع ) Vol(04مج )

 

 المقدمة
 مستوى  على افيه مرغوب مخرجات تحقيق هدفها االستراتيجية اإلدارة أدبيات في أساسي مفهوم الريادة تعد

 خاص لبشك وتهتم المنظمة مستوى  على تبرز ظاهرة الريادة أن إلى المنظمة نظرية أدبيات تشير المنظمة، إذ
 المنظمة داخل توالجماعا األفراد سلوكيات الغالب في االستراتيجية الريادة وتعزز االستراتيجي، الريادي بالتوجه

 الستراتيجيا الوضع يمتلكون خصائص وصفات معينة، لذا فإن أفراد عن صادرة كأفعال إليه النظر مجرد من أكثر
 والتنبؤ مجازفةال من عال بمستوى  االستراتيجي يتصفون  الريادي التوجه ذات المنظمات ومديرو مالكو يتخذه الذي

 تهدفكما  العالقة، ذات القرارات من سلسلة عبر السوق  إلى ومبتكرة جديدة خدمات وتقديم التطوير نحو واالتجاه
منافسيها،  نم أفضل تكون  أن إلى بحاجة أنها ذلك ويعني والربحية، والديمومة والبقاء النجاح تحقيق إلى المنظمات

بارعة،  تكون  أن إلى بحاجة دائما أنها أي باستمرار، وتغييرها نفسها تحسين على تعمل أن يستدعيها الذي األمر
 لتكيفا على يساعدها الذي بالشكل جديدة، فرص عن والبحث فرص، من لها متاح هو ما استغالل على وتعمل

 تلك مع للتعاملو  إليها، تصبو التي أهدافها وتحقيق المستهدف سوقها في للبقاء ضمنها تعمل البيئة التي مع
 خاللها من تيال التوجهات، تلك أهم بين من واحدة بوصفها التسويقية البراعة فكرة وجاءت والتحديات، الظروف
 أداء في اواستمراره بقائها أجل من تجاهها قوي  بشكل والوقوف التحديات، هذه مواجهة األعمال منظمات تستطيع

أعمالها، وتماشيا مع ما تم طرح اعاله وجد الباحثان امكانية دراسة هذين البعدين )الريادة اإلستراتيجية والبراعة 
انتاجية تعمل ضمن حدود مدينة الموصل، اذ تم اختيار معمل البان التسويقية( وامكانية قياسهما في منظمة 

 الموصل في ضوء دراسة استطالعية اكد مالءمته إلنجاز هذا البحث ، والذي ركز على المحاور االتية :
جتمعه وتقاناته ممنهج البحث وحدوده و  وفرضياته، أهدافه، أهميته، مشكلته،اختص بمنهجية البحث ) األول:

اعة الريادة االستراتيجية، البر الذي أسس لمتغيري البحث ) النظري،اشتمل على اإلطار  الثاني:اما  ،وعينته(
خصص و  وما تمخض عن رؤية الباحثين بخصوصهما مجاله،باالعتماد على األطر النظرية في  ( نظريًا،التسويقية

أن يقال خصوص قبول أو رفض  بما يمكن وانتهاءً  عينته،باإلطار الميداني للبحث بدءًا من وصف  الثالث
 .والدراسات المستقبلية المتعلقة بموضوعي البحث م استنتاجات البحث ومقترحاتهفض الرابعأما ، فرضياته

 المحور األول/ منهجية البحث
 بحثأواًل: مشكلة ال

تعد الريادة اإلستراتيجية اداة النجاة للمنظمات في وقتنا الحالي، ذلك ألنها تبحث عن الطرائق الجديدة التي 
تجعل المنظمة تسير في طريق االبداع واالبتكار والنمو، كما انها تحقق األداء االفضل لهذه المنظمة، فهي تبحث 

ة في ق ابداعية وابتكارية لتحقق أفضل جودة واقل تكلفعن الحاجات والرغبات للزبائن وتعمل على اشباعها بطرائ
ضوء تحفيز االفراد العاملين على تقديم االفكار االبداعية وتطبيقها ، كما ان المنظمات نفسها تسعى إلى تحقيق 
التميز وتحقيق التفوق على المنظمات االخرى، لذا نجدها انها ال تتردد في تبني االساليب الجديدة في المجال 

تسويقي التي تحقق لها هذه الغاية، ومن بين هذه االساليب التسويقية الحديثة ما يعرف بالبراعة التسويقية التي ال
تسعى الستكشاف الفرص الواعدة واستثمارها بطريقة تنسجم مع ما يتوفر للمنظمة من موارد والقدرة على التغيير 
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يادة ى المنظمات االخرى، من هنا تظهر اشكالية الر في انشطتها التسويقية وذلك لتحقيق التفوق التنافسي عل
اإلستراتيجية بوصفها احدى االدوات المهمة لتحقيق وتعزيز البراعة التسويقية للمنظمات، والتي انبثق عنها 

 التساؤالت االتية:
 المبحوثة. لمنظمةا في االستراتيجية الريادة تجاه التسويقية للبراعة هل هناك تتحسساالول:  الرئيس التساؤل 
 التسويقية والبراعة االستراتيجية الريادة بين ارتباط عالقة هل هناك .ثانيال الرئيس التساؤل.  

  :بين الريادة االستراتيجية والبراعة التسويقية في المنظمة تأثيرعالقة  هل هناكالتساؤل الرئيس الثالث 
 المبحوثة.

عن  اتاإلجاب توفير نحو سعيها في أهدافه أهمية من البحث هذا أهمية تبرزثانيًا: اهمية البحث واهدافه: 
 :اآلتيين بنوعيها مشكلته في المثارة التساؤالت

 من بكل متغير لقةالمتع التفاصيل ماهية يعكس نظرَيا إطاراً  بمجملهما توفر أن بوصفهما تتجلى قد التي: النظرية
 .بخصوصهماللباحثين  كمرجعية يفيد وبما المبحوثين، المتغيرين

 حقيقة عن ستفصح تأكيدها بوصفها على البحث مشكلة في التساؤالت إجابة تساعد أن يمكن التي: الميدانية
 .ةالمبحوث المنظمة تعزيز البراعة التسويقية في الريادة اإلستراتيجية في تؤديه الذي الدور

 نظمات،الم من غيرها في المبحوثة، أو المنظمة في سواء للمديرين البحث هذا يوفر قد ،ذلك عن وفضالً 
 معززة بوصفها هاحقيقت ثبتت إذا وبخاصة ألهمية الريادة اإلستراتيجية تصوراً  عليه االطالع فرصة لهم تتاح ممن

 للبراعة التسويقية.

 اآلتية: الفرعيةو  الرئيسة بالفرضيات البحث هذا فرضيات تتحددوفرضياته:  االفتراضيالبحث : مخطط ثالثاً 
 في االستراتيجية الريادة تجاه التسويقية البراعة تتحسس ال) الفرضية هذه تنص: األولى الرئيسة الفرضية 

 المبحوثة(. المنظمة
 والبراعة جيةاالستراتي الريادة بين ارتباط عالقة توجد ال) الفرضية هذه تنص: الثانية الرئيسة الفرضية 

باط بين ابعاد االتية )ال توجد عالقة ارتالفرعية  ةالثانية الفرضيويتفرع من الفرضية الرئيسة  (.التسويقية
 متغير الريادة االستراتيجية وابعاد متغير البراعة التسويقية(.

 تسويقية في بين الريادة االستراتيجية والبراعة ال تأثير)ال توجد عالقة : والتي تنص الفرضية الرئيسة الثالثة
اين األهمية النسبية ال تتباالتية:)الفرعية  ةلفرضية الرئيسة الثالثة الفرضيويتفرع من ا المنظمة المبحوثة(.

 .(المبحوثة ةالبراعة التسويقية في المنظم متغيرالريادة االستراتيجية على  ألبعاد متغير

تتطلب المعالجة المنهجية لمشكلة البحث في ضوء اإلطار النظري ومضامينه تصميم مخطط افتراضي كما 
( الذي يشير إلى العالقة المنطقية بين متغيرات البحث، ويمكن توضيح مخطط البحث بالشكل 1الشكل )متمثاًل ب

 اآلتي:
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 (: مخطط البحث االفتراضي1الشكل )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        عالقة االرتباط       
 التأثير عالقة             

 الباحثان  إعداد من: المصدر 
 وصف في الءمتهلم وذلك له رئيساً  منهجاً  التحليلي الوصفي المنهج البحث اعتمدوتقاناته:  البحث منهج رابعًا:

 إلنجاز ةالمناسب البيانات على الحصول في المنهج هذا تقانات على اعتمد ذلك من وانطالقاً  البحث، أبعاد
 الشبكة خالل من وكذلك والباحثين الكتاب لبعض والبحوث واالطاريح والرسائل الكتب خالل من البحث،
 ضوء في الباحثان أعدها التي االستبانة استمارة على االعتماد تم كما ،(االنترنت) للمعلومات الدولية

 المحاور نتتضم والتي للبحث، النظري  الجانب في عليها الوقوف سيتم والتي له أتيحت التي المصادر
 اآلتية:

 للبحث وائيةالعش العينة أفراد من آراؤهم المستبينة خصائص تصف التي البيانات على بالحصول أختص :األول
 الحقًا. عليها اعتماداً  وصفهم سيتم والذين

 .البحث متغيرات تغطي مؤشرًا،( 41) وتضمن البحث، إلنجاز المناسبة البيانات على بالحصول أختص:  الثاني
 الستبانة،ا استمارات جمع من االنتهاء وبعد والثبات، الصدق اختبارات إلى االستبانة استمارة خضعت وقد

 في القياس أداة  ثبات درجة لتحديد( Gronbach Alpha) كرونباخ معامل استخدام تم البيانات وتفريغ
 52.8) جمالياإل المستوى  على بلغت البحث عينة أفراد إجابات في التطابق نسبة َأن   وتبين البحث، هذا
( %60)البالغة  (Standard Alpha)مع بالمقارنة االستبانة ثبات من جيدة درجة تثبت نسبة وهي( %

 المشار االستمارة أن إلى اإلشارة وتجدر كما ،(Afifi, Clark, 1989,390)اإلنسانية  بالدراسات الخاصة
( 48)ددهم ع البالغلعدد من االفراد العاملين في معمل البان الموصل  عشوائية عينة على توزيعها تم إليها
  . الحقاً  لبحثهما الميداني اإلطار مستهل في العينة هذه أوصاف على الباحثان وسيقف فردًا،

 الريادة االستراتيجية

 االدارة اإلستراتيجية للمواردالثقافة الريادية                القيادة الريادية                 التفكير الريادي           

 استكشاف الفرص                                  استغالل الفرص                               المرونة التسويقية         

 البراعة التسويقية
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 تم بواسطته والذي( SPSS-24)الجاهز  النظام برنامج اعتماد تم فقد التحليل: بتقانات يتعلق فيما وأخيراً 
 التي لعباراتا من عبارة بكل تعلقها قدر لإلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية واألوساط التكرارات استخراج

 دراسة في ةالمناسب االختبارات من بوصفها الباحثان اختارها التي االختبارات بعض وكذلك باالستبانة، وردت
 المختلفة. البحث متغيرات بين العالقات
  البحث حدود. خامساً 

 إليهم لتوصلا الباحثان استطاع والذين البحث عينة باألفراد للبحث المكانية الحدود تمثلت :المكانية الحدود .1
 .الموصل لمدينة الجغرافية الحدود ضمن يتواجدون  والذين عليهم االستبانة استمارات وتوزيع

 التي المدة لكونها وذلك ،20/3/2021و 1/12/2020 بين المحصورة المدة عد يمكن: الزمانية الحدود .2
 البحث إنجازب وانتهاء المبحوث المجتمع من البيانات تحصيل بمهام الشروع من بدءاً  البحث هذا فيها أنجز

 .وطباعته
 اإلطار النظري / المحور الثاني

 الريادة االستراتيجية 
 الريادة اإلستراتيجية مصطلح ( بأنIbrahim&Jawad,2018,249) رذك ةأواًل: مفهوم الريادة االستراتيجي

 عملوال المنظمة داخل االستقرار مستوى  على الحفاظ أي فقط، النجاح وليس النجاح ديمومة على يطلق
 أجل من وبةمحس بمغامرة إداري  سلوك تبني وان المنافسين، على والتفوق  النجاح ذلك وتوسيع تطوير على

 ويعملون  التغيرب يؤمنون  مغامرين عبر العاديين األفراد وإمكانات قدرات تفوق  نتائج وتحقيق الفرص استثمار
 ستثمارا المفاهيم. فهي من بعدد مرتبطة اقتصادية مخاطر عاتقها على تأخذ عملية أي انها تحقيقه على

 واإلبداع ارواألسواق، واالبتك والزبائن الموارد بين ما والتكامل جديدة موارد ووجود السوق  في الفرص وتوسيع
 الريادية الباألعم القيام فهيسريعة  تغييرات إجراء على والقدرة المنظمة وخارج داخل يحدث الذي والتحديث

 ،اإلبداع اللخ من الخارجية البيئة في الفرص إيجاد على متزامن بشكل المنظمة تركز إذ تسويقي منظور من
 والرؤية المحسوبة المخاطرة روح وامتالك وتعظيمها، توليدها بل الفرص اكتشاف على فقط القدرة وليس

 القيمة إضافة أجل من الغامضة الظروف مع والتعامل والتخطيط البيئة قراءة على والقدرة الواضحة
 خالل نالريادة اإلستراتيجية م من جزءا الفرص تحديد ، فيكون إلى أهدافها الوصول سبيل في وتعظيمها،

 ية توحداإلستراتيجالريادة  فان ، وعليه المنظمة في اإلبداع جهود إلدارة الطريقة تحديد أن وكذلك اإلبداع
 اديالح القرن  في فتالحظ أهدافها، إلى الوصول اجل من اإلبداع ونجاح الفرص إليجاد المنظمات اعمال

 المستمرة تهاوقدر  وظائفها أداء نجاح في والزيادة المنظمة لبقاء تصمم التنافسية الميزة أصبحت والعشرين
 الريادة االستراتيجية أكد بأن من (. ومنهمAL-Hakim & Ali, 2017, 55لإلبداع ) الجديدة الفرص إليجاد

تفكير ريادي  وعقلية ا خالل من استراتيجي نشاط ايضا وهي الريادية لألنشطة ينتج منها منظورا استراتيجيا
(Chang, etal, 2013,31)( اما ،Naeiji & Rezaian,2012,4 فقد اوضحا بأنها أسلوب من )اساليب 

 Sultanية للمنظمة. ويرى )التنافس لتحقيق المزايا وذلك المديرين يعتمدهاوالعقلية التي  التفكير
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&Hajji,2016, 168ية للمنظمة. اما )التنافس المزايا طموح تشجع غاية ( بانهاAl-Hamad & Ali, 

 سلوك وتحفيز ( فقد وصفوها بأنها غاية من الغايات التي تعمل على تشجيع طموح المنظمة257, 2020
 االبتكار الداعمة لتحقيق األنشطة من مجموعة خالل من المنظمة في العاملين لدى فرصال عن البحث

 استكشاف الى باإلضافة التنافسية المزايا الستغالل محدد وقت في المنظمات واإلبداع، والتي تعني جهود
 الشيء، عضب الريادة اإلستراتيجية جديد مصطلح ويعد التنافسية، الميزة اسس من تعتبر التي االبتكارات

 عن البحثو  )االكتشاف( الفرص عن البحث سلوكيات بين توازن  انشاء على المنظمة قدرة في يتسبب اذ
 عمالاال الى اضافة المستقبل على تركز إذ الريادة، تتضمن التي المنظمة مجاالت ، وهي أحدى الميزة

 ذلك طريق عن المسؤوليات، وتحمل الثقة بناء وعلى مبدعين األفراد يكون  أن على وتركز اهتمامها الداخلية
ادارة التسويق و  الريادة بين التقاء نقطة الريادة اإلستراتيجية تعتبر وان األعمال، أداء تحسن أن اإلدارة تتوقع

ز بانها قدرة المنظمة على ايجاد منتجات جديدة تتسم بالتفرد والتمي ويرى الباحثانبينهما،  للتكامل ومحصلة
عن المنتجات المنافسة من خالل قدراتها االبداعية والبراعة في تشخيص الفرص البيئية والعمل على 

 استغاللها واالستعداد للتعامل مع التهديدات التي قد ترافقها من خالل الخبرات المكتسبة والتعلم. 
طموح اي منظمة هو الوصول الى الريادية في مجال اعمالها، وعندما  نإ همية الريادة اإلستراتيجية:ثانيًا: ا

تصل المنظمات إلى مستوى الريادية وتتخطى المحيط االحمر) ويقصد به الصراع والمنافسة الشديدة بين 
االخرى دون منافس المنظمات( تصل الى المحيط االزرق بحيث تكون قادرة على الوقوف أمام المنظمات 

لها وذلك ألنها فريدة بمنتجاتها المبتكرة في السوق، لذا فهي غاية مهمة للمنظمات لتلبية طموحها في 
الحصول على التمايز في مجال عملها وجذب اكبر حصة سوقية لها، ومن الجدير بالذكر ان لريادة 

-Al)على مستوى االقتصاد الكلي المنظمات اهمية كبيرة ليس على مستوى المنظمة فقط وانما ينعكس 

Shammari, 2015, 179) .لما تحدثه من  مهمة في المجتمعات المعاصرة االستراتيجية الريادة لذا تعد
-AL)، (Al-Nuaimi&Hamid,2015:45) (،Yilmaz,2012,74يأتي ) آثار إيجابية تتمثل فيما

Hakim & Ali, 2017, 57)( ،Amer & Sukkar, 2020,35 ،) 
 ستراتيجيةالاين كو في ت ة هذا التكاملميها تبرز  اذاالستراتيجية، دارة االي تكامل الريادة و هستراتيجية االالريادة  .1

ريادة فان تكامل اللزيادة القيمة اما بالنسبة  منظماتلالثروة العظمى ل توليدمن الضروري  الريادية ألنه
 .الى تحقيق النجاحا نسيقوداالستراتيجية و 

 الميزة التنافسية ضمن سياق بيئي معين في حين تعزز اللارة االستراتيجية الى تأسيس واستغتدعو االد .2
يتم توسيع  سوف هماية وابداعات السوق، وعند دمجلالمنتج والعم اللالتنافسية من خ ةالريادة البحث عن الميز 

في  دور مهم ريادة منال هعما تؤدي الوكيف تنجح، فض منظمةال هلة اين تتجأقة بمسلاالمكانيات المتع
 .لمنظمةستراتيجية اا

تخفيض درجة المخاطر بفضل وجود تصورات للتطورات التقنية الجديدة وتحفيز المواهب الداخلية على البقاء  .3
 في المنظمات واالستمرار في العمل فيها.
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 المرونة مةالمنظتتبنى  أن يجب لذلك ونتيجة بالمستقبل التنبؤ على المنظمة يساعد التوجه الريادي إن .4
 التي قابلياتال وبناء الموارد على والحصول اإلستراتيجية البدائل من مجموعة لديها تكون  وان اإلستراتيجية

 الفرص اراستثم أو تعقب على الديناميكية، والعمل البيئة مع التكيف في الالزمة اإلجراءات باتخاذ تسمح
 . المنظمة داخل الريادية

ان اهمية الريادة االستراتيجية تكمن في امكانية حصول المنظمة على حصة سوقية اعلى  ويرى الباحثان
من منافسيها وزيادة القيمة الكلية لها باإلضافة الى التنبؤ بالمستقبل، وتحقيق الثروة، ومن جانب آخر فإن الريادة 

ة باستخدام التقنيات الحديثة تؤدي الى تخفيض درجة الخطورة المحدقة بالمنظمة وذلك من خالل قيام المنظم
 ألغراض التنبؤ والبحث عن الفرص الواعدة واستغاللها االستغالل االمثل.

نظمة م من تختلف المنظمة وقد رؤية تعكس التي األهداف من عدد هناك ثالثًا: أهداف الريادة االستراتيجية:
 نافسي،الت السوق  في متميزة نةمكا في بقائها المنظمة ومحاولة تطور مع ولكن آلخر، نشاط ومن ألخرى 
 في رى أخ أهداف وضع إلى يدفع الذي األمر المنظمية، السياسات ووضع النظم بناء إلى الحاجة وبزيادة
تراتيجي، االس التفكير جانب إلى االستراتيجي التخطيط إلى الحاجة تظهر هنا ومن المدى، طويلة رسالة

(،  Amer & Sukkar, 2020, 35)(، Sarsour & Salman,2019:19وهذه االهداف هي )
(Zenati, 2020, 148:) 

 البيئية الظروف في والتحوالت والتغيرات الحالية الرسالة ضوء للمنظمة في األجل طويلة أولويات تحديد .1
 زبائنلل المشبعة غير الحاجات اكتشاف على المختلفة، والعمل مراحلها المنظمة في تطور ومع المحيطة
 االستثمارات من عالية أرباح التنافسية، إضافة الى تحقيق الميزة لتحقيق واستهدافها المخدومة غير واألسواق

 للمنظمة. جديدة قيمة أضافة الى تؤدي جديدة منتجات تطوير على الجديدة، والعمل

 االستراتيجية، رؤيةلل الداعمة الريادية الثقافة وتعميق الموهوبة، البشرية مواردها وتنمية تنافسي، مركز تحقيق .2
 غيراتالت ظل في والتطوير البقاء أجل من المخاطر وتحمل واالبتكار، للتجديد الداعمة األنشطة وتعزيز

 .المتسارعة الديناميكية

العمل  فرص نم مزيد للرياديين توفر الذاتي حيث للمنظمة، والتوظيف والمستقبلي الحالي الوضع تحسين .3
 على يعللمنظمة، والتشج االقتصادي والنمو الدخل باإلضافة الى زيادةوقدراتهم،  إمكانياتهم تناسب التي
 تقديم يف الحديثة التكنولوجيا استخدام على جودة، ومن جانب آخر يتم التأكيد وذات مميزة خدمات تقديم

 .لهم افضل تكون  ما غالبا وظائف في اآلخرين وتوظيف إنجازها واتقانها، سرعة لزيادة المقدمة الخدمات

 غيره مع يتفق نم فمنهم االستراتيجية، للريادة األبعاد من العديد الباحثون  حدد :رابعًا: ابعاد الريادة االستراتيجية
 الباحثين رأكث يزيد، ويتفق من ومنهم بعضها يقصي من ومنهم يختلف من ومنهم األبعاد من مجموعة على

 ( علىSarsour, 2019, 29و)( Abu Joyfel,2018 , 50( و)Al-Shammari,2015,172ومنهم )
 هي: االستراتيجية للريادة الرئيسية األبعاد أن
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 إجراءات يكله تصيغ التي بها، االعتقاد ودرجة المشتركة االجتماعية القيم عن عبارة : هيالثقافة الريادية .1
 لرياديةا فالثقافة المنظمة( في العمل إكمال طريقة أي) السلوكية المعايير وضع أجل من المنظمة ألعضائها

 ستراتيجيةا ومهارات واتجاهات وعادات وقيم تفكير وطرائق سلوكية أنماط من العاملون  اكتسبه ما نتاج هي
 ,Chang(. وعرفها )Amer & Sukkar, 2020, 38)فيها  يعملون  التي للمنظمة انضمامهم قبل ريادية

et al, 2013,31نوخاصة فيما يتعلق بتطوير وتحسي التعلم وتعزيز االفكار االبتكارية توقع ( بأنها 
 .رص واستغاللهاالف اساس استكشاف هي التغييرات المستمرة بان واليقين االبداع وادارة والعمليات، المنتجات،

إلدارة  المنظمة جهود بتسهيل تتميز الفاعلة الريادية الثقافة ( بأنAL-Hakim & Ali, 2017, 64وأكد )
تبني  الفشل، ترويج التعلم، أو تحمل المخاطرة الجديدة، تشجيع األفكار تتضمن: إذ إستراتيجيا، الموارد

 الساعية ياتللسلوك المتزامنة األهمية خالل من للفرص، كناقل المستمر والتغيير بالمنتج واإلدارة اإلبداعات
 الممكن الريادية الفرص عن المستمر البحث وتدعم الريادية الثقافة تتبنى السبب ولهذا والميزة، الفرصة وراء

 األنماط عن خروجبال تسمح ريادية ثقافة لتنمية المستدامة، لذا فهناك ضرورة التنافسية الميزة مع استثمارها
 في منها ادةلالستف الجديدة التقنيات على واالنفتاح وتطويرها، المنظمة تفكر خاللها من التي التقليدية
 والتكيف المرونة من عالية التمتع بدرجة وضرورة للزبائن، المميزة المنتجات وتقديم المختلفة أنشطتها ممارسة

 الفشل. حاالت بعض لتحمل واالستعداد الخارجية، البيئة في تحصل قد التي التغيرات

تعني قابلية الريادي على التوقع والتصور والحفاظ على المرونة والتفكير استراتيجيا والعمل : القيادة الريادية .2
خرين لبدء التغيرات التي تولد المستقبل، وتعتمد على استقطاب وجذب وتنسيق الموارد وتوجيهها مع اآل

 al-Yassiriوقد عرفها).(Shabat & Al-Masry 2020, 35)األهداف األفضل نحو تحقيق  لالستخدام

&Hussein,2016,71) ىعل التأكيد من أجل الموارد إلدارة اآلخرين في التأثير على القدرة على انها 
 التنافسية. الميزة عن البحث وسلوكيات الفرصة عن البحث

 من يروج الذي النمو باتجاه متجها منظورا ( بكونهاAl-Shammari,2015,181: عرفها )الريادي التفكير .3
 العقل ذوي  األفراد بوسع التأكد عدم ظروف في وحتى والتجديد المستمر واالبداع المرونة االفراد خالله

 لمختلف حلوال همل تعطي التي المعرفية القدرات يمتلكون  لكونهم الجديدة الفرص واستغالل تشخيص الريادي
 .الحقيقة عن والبحث والتأهب الريادية للقرص باإلدراك ويتصف الغامضة الحاالت

 راس الى يشيرو  االستراتيجية للريادة اخر بعدا استراتيجيا المدارة الموارد : تعداالدارة اإلستراتيجية للموارد .4
 غير دموار  هي االجتماعي المال وراس البشري  المال راس بينما الملموسة الموارد أحد بوصفه المالي المال

 يسهل جيااستراتي المدارة الموارد ان اذ الثروة، توليد حيث من للمنظمة التفاضلي األداء اساس وتعد ملموسة
 محفظة ىتتبن المنظمات التي عن فضال والميزة، الفرصة عن البحث سلوكيات استخدام تزامن مع نشرها

 لوكياتس الى واالجتماعي والبشري  المالي اساسها من القيمات هذه تدفق ورفع القدرات لتشكيل الموارد
 المستمدة القيمة ىعل كما انها تؤثر استراتيجيا، مواردها تدير فإنها الثروة وتوليد والميزة الفرصة عن البحث
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 Al-Nuaimi)استراتيجياتها  وتنفيذ لتطوير المنظمة تستخدمها التي الملموسة وغير الملموسة الموارد من

& Hamid, 2015, 46.) 

 البراعة التسويقية 
 نظماتالم قبل من المستدام والبحث المجاالت كافة في الحاصلة نتيجة للتطورات :مفهوم البراعة التسويقيةأواًل: 

 التي اسيةاالس المتغيرات كإحدى التسويقية البراعة دی ذلك إلى ظهوراوالريادة في سوق العمل،  التميز عن
 المعقدة الصناعات في التسويقي لتلك المنظمات الساعية وراءه وخصوصا التميز تحقيق يمكن خاللها من

(Duan & Zhang, 2010,3.)  ى متابعة رة المنظمة علتكمن في قدالتسويقية الفكرة الرئيسية وراء البراعة إن
ي المنظمات، ف اعليةوقت واحد بطرق تؤدي إلى تعزيز الف االستغالل واالستكشاف والمرونة التسويقية في

لجني  واستثمارها وتحقيق المرونة التسويقية الحالية، القدرات استغاللفهي قادرة على تحقيق التوازن بين 
أن  وإن معظم المنظمات ينبغي مستقبلعن استكشاف المعرفة الجديدة للتحضير لمطالب ال الرباح فضاال

( يبين البراعة 1والجدول ) .(Ahmed& Ismail, 2019, 9) المعرفة اللاستغ خاللتكون بارعة من 
 التسويقية من وجهة نظر الُكّتاب والباحثين:

 ب والباحثين(: البراعة التسويقية من وجهة نظر الُكّتا1)الجدول 
 التعريف الكتاب والسنة ت

1 
Xu et al, 
2016,118 

البراعة التسويقية تساعد في تجريب بدائل جديدة تساهم في تحقيق إضافة تسويقية آنية 
قائمة على استخدام المقدرات الجوهرية والتكنولوجيا الحالية ونظم المعلومات لتحقيق 

 عائدات ايجابية وتفوق تسويقي مستدام.

2 
AL-Mousawi, 

2018, 449 

 لتسويقا أنشطة في المستقبلية القدرات الموجود واستكشاف للكفاءات المنظمة استغالل
 الستفادةا تقود إلى التي التسويقية اآلليات من المتميز، أي انها مجموعة األداء لتحقيق
 مع ويلةط وبناء عالقات التسويقية االهداف لتحقيق الموجود والقدرات الموارد من الكاملة
 الزبون 

3 

Ahmed & 

Ismail, 2019, 

257 
 

ستكشاف بصورة حركية مستمرة خصوصا عندما تعمل المنظمات االو  االستغاللالقدرة على 
يم البراعة من شعور المنظمات في تحديد وتقي ةتكمن قدر اذ في بيئات متغيرة وغير مؤكدة، 

 وحشد الجهود والموارد لمواجهوتجميع  اللعمال، واستغاالوالتهديدات في بيئة  صالفر 
 .التهديدات والمنافسة

4 
Al-Awda, 

2020, 559 

ل الغل استالل القادة المؤهلين ويتم من خالعلى تحقيق النجاح من خ نظماتقدرة الم يه
ثل وتفعيل مالمكانات الجديدة وتوظيفها بالشكل االمكانات المتاحة واستكشاف الفرص واالا

 .لتحقيق النجاح والمشاركة في المنافسةجميع قدرات المنظمة 

 من اعداد الباحثان باالعتماد على المصادر اعاله. المصدر:
يرة أثرها في عملية التكيف مع الظروف البيئية المتغ خاللمن  تهاتبرز أهميثانيًا: اهمية البراعة التسويقية: 

لموارد االل والحصول على ميزة تنافسية مستدامة ومدى اعتماد هذه التغيرات إلى حد كبير على استغ
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المنظمات  نالأهمية  التسويقيةالبراعة  وتكتسب، مـن أجل االبتكار الحالية واستكشاف الفـرص الجديدة
راء البراعة خيرة ومن ثم السعي و االالعقود  اللما مع الزيادة الديناميكية للبيئية خسي الإلى التكيف  جتحتا

-Al(، واوضح )Mahmoud&Fadel,2019,215)ستقرار والمرونةاالكمحاولة للتغلب على ازدواجية 

Ani&Hussein,2018,279 )  

 بين االستكشاف توازن ال تحقيق في تبحث كونها الطويل األمد على النجاح بتحقيق ترتبط التسويقية ان البراعة
 التسويقية لبراعةا ما ترتبط وغالبا متزامن وبما يتالءم مع البيئة التسويقية المحيطة بالمنظمة، بشكل واالستغالل

 أنشطةو  االستكشاف ألنشطة األعمال منظمات مواصلة التسويقية في البراعة األداء، تمكن مؤشرات مع ايجابيا
 & Al-Aniوبّين كل من ) أطول، مدة والبقاء أداء مالي أفضل تحقيق أجل من آن واحد في االستغالل

Hussein, 2018 ,270 و )(Al-Taha & Al-Hilali, 2020, 347) ( وAl-Hasnawi & Al-Sanjari, 

 التسويقية تكمن باآلتي:همية البراعة ان ا  .(43 ,2020
انعكاس واستغاللها و  المدى البعيد من خالل التوازن بين استكشاف الفرص علىتحقيق النجاح للمنظمات  .1

 .ذلك على مؤشرات االداء بشكل ايجابي
التناقضات والتوترات في  تمنح منظمات االعمال مجموعة من الخيارات لتوليد النتائج المهمة حول ادارة .2

 .التعامل الحالي والمستقبلي لتحقيق االمثلية واالبداع

ل الظروف المستقبلية في ظ مات االعمال في تنويع مهاراتها في الجمع بين الفرص الحالية والرؤى تمكن منظ .3
 .التي تتصف بدرجة عالية من عدم التأكد البيئي

ر بهدف في المدى القصي ايجادهاتساعد المنظمة على تطوير قدراتها للتحول نحو الفرص الجديدة وكيفية  .4
 .اح االساسي للمنظماتتحقيق القيمة التي تمثل شرط النج

تطورات البيئية مة الءاهميتها كوسيلة انشطة ومسارات جديدة تساعد في التغيير والتميز التنظيمي لموا تبرز .8
 .في ظل المنافسة السوقية

 في االستمرارو  بتحقيق النجاح الكفيلة السبل عن البحث تحتم على المنظمة التي البيئية التحديات مواجهة .6
 البيئة.

 للبراعة أن ,Bodwllm &Chermack) (2010,26 أشارثالثا: خصائص وشروط البراعة التسويقية: 
بقدرة  يتمثل اإلدراكف التشكيل، واعادة واالقتناص، األدراك، متمثلة بالتالي: ثالث خصائص رئيسية التسويقية

)مركزية  لرقابةا شقي بين توازن  تحقيق على المستندة والتهديدات الفرص تحديد العاملين في المنظمة على
 الخارجية، البيئة لمتطلبات وفقا تطبيقها اليات لديها للفرص المدركة المنظمات فإن أخرى  وبعبارة والمركزية(،

 حول علياال اإلدارة بين توافقا يتطلب جديدة، وهذا فرص الحصول على المنظمات قدرة فهو االقتناص أما
 إعادة لالزمة، أماا واالستراتيجيات العمل اساليب وترتيب الخاطئة القرارات عن االستراتيجية، وابتعادها نيتها

 .السوقية اتالتطور  حسب وتشكيلها الهياكل مع األصول محاذاة  اعادة على المنظمات بقدرة فتتمثل التشكيل
 إلعادة اتيجيةإستر ميزة  البشري، تعد المورد ووظيفة والهياكل، واألصول، الموارد، تشكيل إعادة على فالقدرة



  ..................البراعة الريادة االستراتيجية ودورها في تعزيز               
 

 حسن والمالحسن    

 04 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(37- 60، ص. ) .2421Decكانون ،  .No(191، ع ) Vol(04مج )

 

 وبين(.Alwan, etal., 2019, 212وفاعلة ) كفؤة موارد تتطلب التشكيل فإعادة مؤكدة، تنظيمي تشكيل

(Abbas & Al-Mahasna, 2017, 27) على المنظمة للبراعة التسويقية شروط ضرورية  ان هناك عدة
  :وهي عتبارالان تأخذها بنظر ا

المنظمة واالستفادة من كل مواردها للحفاظ على العمليات اليومية بالتركيز على االنشطة  استغاللضرورة  .1
الحالية في المجاالت القائمة، إضافة إلى االستفادة من كل ما يستثمر من موارد للبحث والتنقيب عن أنشطة 

  .جديدة في مجاالت غير قائمة

لموارد المتاحة على ااعتمادا ل والذي يتحدد الواالستغضرورة تحقيق التوازن النسبي بين أنشطة االستكشاف  .2
 .للمنظمة مع االخذ بنظر االعتبار التطورات والتغيرات البيئية

في ظل  ادهااعتميتطلب العديد من الوسائل يتم  االستغالل الذيتحقيق التوزان بين أنشطة االستكشاف و  .3
 .االستراتيجية سياقات مثل التعلم التنظيمي واالبتكار والتكيف والسيادة

البحث لقيام بكذلك امثل للفرص و االل الستغكي يتم االل ؛تتابع الوحداتفي سبب ال على المنظمة ان توضح .4
 Bryson)الذي يحقق اهداف المنظمة بالشكل  الوحدات التكامل بين تلكضرورة ، مع عن الفرص الجديدة

et al,2008, 228.)  

تبط بدرجة اكبر ير  ةالنظرية التسويقية الحديثة إن مفتاح النجاح ألي منظم تؤكدرابعًا: ابعاد البراعة التسويقية: 
سويق ال إذا استطاعت إدارة التإوال يتم هذا التكيف  بمدى مواءمة سياساتها مع التغيرات البيئة المحيطة،

وهي بذلك تختلف عن الفرص البيئية والتي تعني كافة الفرص  ن تحلل الفرص والمخاطر المحيطة،أ
الفرص التسويقية إحدى أهم الفرص البيئية والتي يعتمد تحديدها ، لذا يمكن ان تكون متاحة في البيئةال

والفرص التسويقية هي المجال التسويقي الذي  الفرص البيئية بدرجة أكبر من قدرة المنافسين استغاللعلى 
التعرف على  وتنبع هذه الفرصة منتتمتع فيه المنظمة بميزة تفضيلية بالنسبة للمنظمات المنافسة لها، 

نتيجة  وغالبا ما تأتي الفرصة التسويقية الفرص المختلفة المتاحة في البيئة التي تعمل فيها المنظمة،
حصول المنظمة على مزايا تنافسية خاصة بمقتضاها تضيف المنظمة قيمة مضافة للزبائن بشكل يزيد أو 

ما يمكن المنظمة من تقديم مجموعة من المنافع تزيد عن يختلف عن ما يقدمه المنافسون في السوق، وب
 .هؤالء المنافسين ، أو تقديم نفس المنافع بمزايا إضافية كان تكون بسعر اقل قليال

 Spicer&Holmqvist,2012,10(،)Gylling, et)ويتفق العديد من الباحثين والُكتًّاب ومنهم    

al,2012,1284 ( ،)Shirokova,etal,2013:333)  :أن ابعاد البراعة التسويقية هي 
ط والقواعد تهدف الى إتباع الضواب ةتسويقيال من االساليب عبارة عن أسلوباستكشاف الفرص التسويقية:  .1

ين يعدون الحجر الذ الموظفين في المنظمةقدرات  تنشيط ورفعل التحدياتالتسويقية التي تساعد في مواجهة 
 بحث عن المواردلا التي يمكن من خاللها ستراتيجيةاالالضرورية لتنفيذ الخطط  والقدراتقابليات للساس األ

نظمة على قدرة الم تطوير وتحسينوذلك ل ،في الزمان والمكان المناسبين تي تتوفروالفرص ال الشحيحة
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 بتكرة للعملممارسات جديدة ومو  طرق  استكشافعلى  الموظفينع يوتشج البقاء في السوق التنافسيةتحقيق 
 .هداف التسويقيةألبتكار والتطوير المستمر لتحقيق ااالفي 

 هاتح التوجنجاساسية إلاعبارة عن إستراتيجية تسويقية تمثل قاعدة  يهو استغالل الفرص التسويقية:  .2
زيادة المبيعات  زمة لتحقيقالوذلك لتعزيز الدوافع ال ؛السوق الخارجي المنافسة في نحو ةللمنظم ةستراتيجياال

التسويقية على  من تأثير البدائل تقليلالقدرات التسويقية والتعزيز و  بعض القيود والتحدياتومعالجة والنمو 
 ذات الفائدة القصوى لهاعلى تحديد الفرص التسويقية  قدرة المنظمة اللوذلك من خالعام منظمة ال اداء

ذات قيمة فسية الى تحقيق ميزة تنا تؤديبطريقة تفوق قدرة المنافسين و  استكشاف تلك الفرصنحو توجه وال
 . المرجوة للمنظمة هدافألتحقق جميع ا عالية

حدث في تي تال تامع التغير  ةستجابة المستمر واال لتكيفلدارة العليا اإل توجهتعبر عن المرونة التسويقية:  .3
 ستراتيجيةواإل هداف التسويقيةاألتحقيق مجموعة من  تؤدي الىالزبائن لغرض اتخاذ قرارات  طلبات وأذواق

رات المستمرة التي التغي التواؤم معالمسوقين  يتمكن من خاللهابطريقة  النشاطات التسويقيةتنفيذ كذلك الى و 
 .نيوالمستقبلي ينالحالي ائنالزب حاجاترغبات و و  تحدث في البيئة الخارجية لتحقيق متطلبات

 وصف متغيرات البحث وتشخيصها واختبار فرضياته: المحور الثالث
 :هي فقرات ثالث على المحور هذا سيشتمل

( بنضوج األفراد المبحوثين، وذلك 2يمكن القول اعتمادا على معطيات الجدول)أوال. وصف األفراد المبحوثين : 
( أنثى ، 14( فردا، أو اإلناث اللواتي بلغت أعدادهن )31الن أفرادها سواء الذكور الذين بلغت أعدادهم )

قمة عطائهم ، وذلك الن معظمهم واقع ضمن الفئات العمرية المتوسطة والمحصورة  يعدون من حيث العمر في
( ، مع بعض االستثناءات التي وصلت على مستوى من هم أعلى من هذه األعمار ما نسبته 80-31بين )

( ومن جهة أخرى كانت النسبة الغالبة فيما يخص المستوى %4.4( أو اقل من ذلك بنسبة )18.8%)
 (.%87.7ألفراد المبحوثين ضمن حملة شهادة البكالوريوس إذ كانت نسبتهم تشكل ما نسبته )التعليمي ل

 (: وصف أفراد العينة المبحوثة2جدول )
 الجنس

 إناث ذكور
 % ت % ت
11 9.86 11 1181 

 العمر
 فأكثر -01 11-02 11-12 22-12

 % ت % ت % ت % ت
2 181 19 1080 22 11811 7 1080 

 التعليممستوى 
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متوسطة فما 
 دون 

 عليا بكالوريوس اعدادية

 % ت % ت % ت % ت
1 .8. . 1787 29 0787 7 1080 

 من إعداد الباحثان في ضوء استمارة االستبيان المصدر:
 البحث أبعاد مؤشرات تجاه آرائهم المستبينة ثانيًا. مواقف

 :اآلتي النحو على استمارة االستبانة احتوتها الفقرات التي مختلف تجاه آراؤهم المستبينة مواقف تتوضح
 واالنحرافات الحسابية واألوساط التكرارات (3الجدول ) يعكسالريادة االستراتيجية:  مؤشرات تجاه مواقفهم .１

 أيضًا، هذه االنحرافات ومعدل األوساط هذه معدل يعكس ذلك عن فضالً  البعد، هذا مؤشرات المعيارية لمجمل

 أقيامهما ارتفاع أو المعدلين هذين أقيام ارتفاع خالل من ويبدو .التوالي ( على0.71( و)3.842)بلغا  اللذين

( الذي ينص )ان ادارة المنظمة X2المؤشر ) بخاصة المعنية المؤشرات من مؤشر بكل ذلك قدر تعلق بعامة
( %78.6المؤشر ما مقداره ) تتحمل المخاطر والمبادرة عند ممارستها مهامها(، إذ بلغ مقدار االتفاق على هذا

( وجاء كل هذا %31( وكانت نسبة الحياد مقدارها )%4.4في حين كان عدم االتفاق على هذا المؤشر )
 على استحوذت قد المذكورة (، وإن المؤشرات0.638( وانحراف معياري قدره )3.777بوسط حسابي مقداره )

 .آرائهم المستبينة جميع اتفاق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: مواقف المستبينة أراؤهم من مؤشرات الريادة االستراتيجية1الجدول )
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 لفقرة
 المتغيرات

 الوسط اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق ال اتفق بشدة
 الحسابي

 االنحراف
 % ت % ت % ت % ت % ت المعياري 

 الثقافة الريادية

X1 - - - - 16 35.6 29 64.4 - - 3.644 0.484 

X2 - - 2 4.4 9 20 31 68.9 3 6.7 3.777 0.635 

X3 - - 3 6.7 20 44.4 21 46.7 1 2.2 3.444 0.659 

X4 - - 3 6.7 16 35.6 21 46.7 5 11.1 3.622 0.777 

X5 - - 3 6.7 17 37.8 25 55.6 - - 3.488 0.626 

X6 1 2.2 2 4.4 21 46.7 20 44.4 1 2.2 3.400 0.719 

 القيادية الريادية

X7 - - - - 17 37.8 26 57.8 2 4.4 3.666 0.564 

X8 - - 3 6.7 14 31.1 27 60 1 2.2 3.577 0.656 

X9 1 2.2 2 4.4 21 46.7 17 37.8 4 8.9 3.466 0.814 

X10 2 4.4 3 6.7 20 44.4 18 40 2 4.4 3.333 0.852 

X11 1 2.2 4 8.9 13 28.9 26 57.8 1 2.2 3.488 0.786 

 التفكير الريادي

X12 - - 4 8.9 15 33.3 24 53.3 2 4.4 3.533 0.726 

X13 - - 3 6.7 14 31.1 25 55.6 3 6.7 3.622 0.716 

X14 - - 5 11.1 22 48.9 14 31.1 4 8.9 3.377 0.805 

X15 - - 3 6.7 19 42.2 20 44.4 3 6.7 3.511 0.726 

X16 - - 3 6.7 20 44.4 20 44.4 2 4.4 3.466 0.694 

X17 - - 6 13.3 15 33.3 21 46.7 3 6.7 3.466 0.814 

 االدارة اإلستراتيجية للموارد

X18 - - 1 2.2 12 26.7 29 64.4 3 6.7 3.755 0.608 

X19 1 2.2 5 11.1 10 22.2 27 60 2 4.4 3.533 0.842 

X20 1 2.2 1 2.2 14 31.1 26 57.8 3 6.7 3.644 0.743 

X21 1 2.2 2 4.4 17 37.8 23 51.1 2 4.4 3.511 0.757 

X22 - - 3 6.7 17 37.8 25 55.6 - - 3.488 0.626 

X23 - - 2 4.4 15 33.3 24 53.3 4 8.9 3.666 0.707 

 0.71 3.542 4.92 52.08 36.15 6.08 0.77 المعدل العام

 من إعداد الباحثان في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية . المصدر :
 واالنحرافات الحسابية واألوساط ( التكرارات4الجدول ) يعكس التسويقية:البراعة  مؤشرات تجاه . مواقفهم2

 أيضًا، هذه االنحرافات ومعدل األوساط هذه معدل يعكس ذلك عن فضالً  البعد، هذا مؤشرات المعيارية لمجمل

 أقيامهما ارتفاع أو المعدلين هذين أقيام ارتفاع خالل من ويبدو .التوالي ( على0.763( و)3.843بلغا ) اللذين

( الذي ينص )ان المنظمة X24المؤشر ) بخاصة المعنية المؤشرات من مؤشر بكل ذلك قدر تعلق بعامة
تمتلك طرائق جديدة من اجل مراقبة ظروف السوق وحاجات الزبون بشكل مستمر( إذ بلغ مقدار االتفاق 
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( وكانت نسبة %2.2المؤشر )( في حين كان عدم االتفاق على هذا %62.2على هذا المؤشر ما مقداره )
(، 0.665( وانحراف معياري قدره )3.655( وجاء كل هذا بوسط حسابي مقداره )%38.6الحياد مقدارها )

 .آرائهم المستبينة جميع اتفاق على استحوذت قد المذكورة وإن المؤشرات
 (: مواقف المستبينة أراؤهم من مؤشرات البراعة التسويقية1الجدول )

 الفقرة
 المتغيرات

 الوسط اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق ال اتفق بشدة
 الحسابي

 االنحراف
 % ت % ت % ت % ت % ت المعياري 

 استكشاف الفرص

X24 - - 1 2.2 16 35.6 24 53.3 4 8.9 3.688 0.668 

X25 - - 3 6.7 17 37.8 22 48.9 3 6.7 3.555 0.724 

X26 - - 1 2.2 19 42.2 19 42.2 6 13.3 3.666 0.738 

X27 - - 5 11.1 17 37.8 19 42.2 4 8.9 3.488 0.815 

X28 1 2.2 2 4.4 23 51.1 14 31.1 5 11.1 3.444 0.84 

X29 - - 4 8.9 17 37.8 23 51.1 1 2.2 3.466 0.694 

 استغالل الفرص

X30 2 4.4 4 8.9 18 40 20 44.4 1 2.2 3.311 0.848 

X31 - - 3 6.7 19 42.2 21 46.7 2 4.4 3.488 0.694 

X32 - - 5 11.1 15 33.3 23 51.1 2 4.4 3.488 0.757 

X33 - - 4 8.9 17 37.8 20 44.4 4 8.9 3.533 0.786 

X34 - - 1 2.2 17 37.8 24 53.3 3 6.7 3.644 0.645 

X35 1 2.2 3 6.7 15 33.3 23 51.1 3 6.7 3.533 0.814 

 المرونة التسويقية

X36 1 2.2 3 6.7 12 26.7 25 55.6 4 8.9 3.622 0.833 

X37 - - 3 6.7 11 24.4 30 66.7 1 2.2 3.644 0.645 

X38 - - 5 11.1 16 35.6 22 48.9 2 4.4 3.466 0.756 

X39 2 4.4 4 8.9 13 28.9 24 53.3 2 4.4 3.444 0.893 

X40 1 2.2 2 4.4 13 28.9 24 53.3 5 11.1 3.666 0.825 

X41 - - 2 4.4 18 40 19 42.2 6 13.3 3.644 0.773 

 0.763 3.543 7.15 48.9 36.18 6.79 0.98 المعدل العام

 من إعداد الباحثان في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية . المصدر :
 . اختبار فرضيات البحثثالثاً 

 وتتحدد فرضيات هذا البحث بالفرضيات اآلتية :
يجية ال تتحسس البراعة التسويقية تجاه الريادة االستراتالفرضية ): تنص هذه الفرضية الرئيسة األولى .1

 Sensitivityتم اختبار هذه الفرضية وذلك من خالل اختبار الحساسية (، في المنظمة المبحوثة
( أن هناك فعالية ما بين الريادة االستراتيجية 8، إذ توضح معطيات الجدول ) Specificityوالفاعلية 

( مما يشير إلى أن المنظمة المبحوثة تقوم بتعزيز البراعة التسويقية 78.1%ية وبنسبة )والبراعة التسويق
بناًء على الريادة االستراتيجية التي تشهدها تلك المنظمة ، بينما بلغت نسبة التحسس بين البعدين 
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( ، حيث أثرت على هذه النسبة عوامل أخرى لم تدخل في البحث، عليه ترفض الفرضية %38.4)
 ولى وتقبل الفرضية البديلة .األ

 للعالقة بين الريادة االستراتيجية والبراعة التسويقية Sensitivity & Specificity(: نتائج اختبار 0الجدول )

Total 
   الريادة اإلستراتيجية

No (0) Yes (1) 

12 7 5 Yes (1) 

 No (0) 8 25 33 البراعة التسويقية

45 32 13 Total 
1- Sensitivity test: (5/13) * 100= %38.4 

2- Specificity test: (25/32) * 100= %78.1 

 .   SPSSالباحثان باالعتماد على نتائج البرنامج اإلحصائي  المصدر:
يجية و الريادة االستراتوجد عالقة ارتباط بين ال تتنص هذه الفرضية )الفرضية الرئيسة الثانية:  .2

راعة ن الريادة االستراتيجية والبالتعرف على طبيعة عالقات االرتباط بيألجل البراعة التسويقية(، 
بلغت قيمة معامل  إذ( إلى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة 6معطيات الجدول )التسويقية تشير 
 .(0.05عند مستوى معنوية قدره ) (0.713االرتباط الكلي )

 ية والبراعة التسويقية الريادة االستراتيجمعامل االرتباط بين : (9الجدول )
             المعتمد                    بعدال                            

 البعد المستقل
 البراعة التسويقية

 **(0.713) الريادة االستراتيجية

  N=42                             ( 0.05* معنوي عند مستوى )*  
 من إعداد الباحثان في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية . المصدر :

ر االتية )ال توجد عالقة ارتباط بين ابعاد متغيالفرعية  ةويتفرع من الفرضية الرئيسة الثانية الفرضي
بعاد اوألجل التعرف على طبيعة عالقات االرتباط بين الريادة االستراتيجية وابعاد متغير البراعة التسويقية(، 

 ( إلى عالقات االرتباط بينهم .7يشير الجدول ) متغير البراعة التسويقيةد ابعاو  الريادة االستراتيجيةمتغير 
 
 
 
 
 
 
 

 براعة التسويقيةد الابعاو  ابعاد الريادة االستراتيجية(: معامل االرتباط بين 7الجدول )            
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 المتغير المستقل

 المتغير المعتمد

استكشاف 
 الفرص

استغالل 
 الفرص

المرونة 
 التسويقية

 *0.325 0.156 **0.502 الثقافة الريادية

 **0.422 **0.509 *0.377 القيادة الريادية

 **0.509 **0.401 **0.506 التفكير الريادي

 **0.614 **0.491 *0.777 االدارة االستراتيجية للموارد

  N=45                                   (0.05) ** معنوي عند مستوى   
 االلكترونية.من إعداد الباحثان في ضوء نتائج الحاسبة  المصدر:

لوحظ ان اعلى قيمة عالقة ارتباط بين االدارة اإلستراتيجية للموارد ( 7في ضوء نتائج معطيات الجدول )
قيمة عالقة ارتباط بين الثقافة الريادية  (، في حين كانت اقل0.777واستكشاف الفرص بقيمة ارتباط مقدارها )

 (، وكانت بقية عالقات االرتباط واقعة بين القيمتين اعاله.0.156واستغالل الفرص بقيمة ارتباط مقدارها )
 دابعاو  الريادة االستراتيجيةمتغير ابعاد عليه ... ووفق ما تم ذكره اعاله نالحظ وجود عالقة ارتباط بين 

 البديلة. ةالفرعية وتقبل الفرضي ة، لذا ترفض الفرضيالتسويقيةالبراعة  متغير
 )ال توجد عالقة اثر بين الريادة االستراتيجية والبراعة التسويقية: والتي تنص الفرضية الرئيسة الثالثة .1

إلى التحليل المعنوي بين الريادة االستراتيجية والبراعة  (5تشير نتائج الجدول)، في المنظمة المبحوثة(
( 4.084المجدولة البالغة ) (F( وهي اكبر من قيمة )44.496( المحسوبة )Fتسويقية إذ بلغت قيمة )ال

 (،0.713( هي )2Rوكانت قيمة معامل التحديد )، (0.05( ومستوى معنوية )1،43) عند درجتي حرية
بب تأثير الريادة بسالتي تشير إلى أن نسبة االختالف المفسر في البراعة التسويقية في المنظمة المبحوثة 

( تمثل نسبة مساهمة المتغيرات غير %28.7( والنسبة المتبقية والبالغة )%71.3االستراتيجية ال تقل عن)
( لها أن تأثير الريادة االستراتيجية على البراعة التسويقية T( البالغة واختبار )βالمبحوثة، ويستدل من قيمة )

( والتي هي قيمة معنوية وكذلك اكبر من قيمتها 6.67سوبة )( المحT( وبداللة قيمة )0.86كان قدره )
( والتي تعكس طبيعة إجابات المبحوثين عن قدرتهم في تفسير تأثير الريادة 1.684الجدولية البالغة )

 االستراتيجية على البراعة التسويقية.
ة والبراعة ة االستراتيجيوفي ضوء المعطيات السابقة تبين ان هناك عالقة اثر بين الريادمن خالل ما تقدم 

 التسويقية، لذا ترفض الفرضية الرئيسة الثالثة وتقبل الفرضية البديلة .
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 (: عالقة األثر بين الريادة االستراتيجية والبراعة التسويقية.الجدول )    

 البعد المستقل
 

 البعد المعتمد

 البراعة التسويقية

2R D.F 
F 

β الجدولية المحسوبة 

 0.713 الريادة االستراتيجية
1 

43 
44.496 4.084 

0.86 
(6.67) 

 N=45المحسوبة                     T(        )( 0.05عند مستوى معنوية )       

 من إعداد الباحثان في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية المصدر:
 االتية:ويتفرع من الفرضية الرئيسة الثالثة الفرضيات الفرعية 

  البراعة  تغيرمالريادة االستراتيجية على  ألبعاد متغيرال تتباين األهمية النسبية  االولى:الفرضية الفرعية
 المبحوثة " . ةالتسويقية في المنظم

( عن 9للتحقق من صحة الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الرئيسة الثانية تفصح معطيات الجدول )
 االتي:

في المرحلة األولى باعتباره من أكثر المتغيرات أهمية، اذ كانت  اإلستراتيجية للمواردبعد االدارة دخل  .أ
البراعة  متغيرأي بمعنى اخر ان االختالفات المفسرة في  (،0.57)قيمتها ما  البعداالهمية النسبية لهذا 

( 57%مقدار )انت بوفق اجابات األفراد المبحوثين ك بعد االدارة اإلستراتيجية للمواردالتسويقية بسبب 
من قيمتها الجدولية  أكبر( وهي 7.543المحسوبة البالغة ) T( وبداللة 0.72) βوبداللة قيمة معامل 

(1.684.) 

(، أي بمعنى 0.59االول ما مقداره ) البعدمع  البعدفي المرحلة الثانية ويفسر هذا  القيادة االدارية بعددخل  .ب
االدارة )بعدي ( تعود الى تأثير 59%ويقية كانت بمقدار )ان االختالفات المفسرة في البراعة التس

 بعدين( والتي تفسر كال ال0.634) β ( معًا في حين بلغ قيمة معاملاإلستراتيجية للموارد والقيادة االدارية
 (.1.684من قيمتها الجدولية ) أكبر( وهي 5.652البالغة)المحسوبة  Tمعا وبداللة 

 (،0.596داره )ما مق والثاني االول البعدمع  البعدويفسر هذا  لثةفي المرحلة الثا التفكير الريادي بعددخل  .ت

تعود الى تأثير متغيري  (59.6%أي بمعنى ان االختالفات المفسرة في البراعة التسويقية كانت بمقدار )
β (0.585 )ل مة معام( معًا في حين بلغ قياالدارة اإلستراتيجية للموارد والقيادة االدارية والتفكير الريادي)

من قيمتها الجدولية  أكبر( وهي 4.609المحسوبة البالغة ) Tوالتي تفسر كال المتغيرين معا وبداللة 
(1.684.) 

ما مقداره  االبعاد الثالثة السابقةمع كل من  البعدفي المرحلة االخيرة ويفسر هذا  بعد الثقافة الرياديةدخل  .ث
( تعود الى 60.4%)بمقدار كانت  براعة التسويقيةت المفسرة في الأي بمعنى آخر ان االختالفا (0.604)

 معًا، (االبعاد )االدارة اإلستراتيجية للموارد والقيادة االدارية والتفكير الريادي و الثقافة الرياديةتأثيرات 
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من قيمتها الجدولية  أكبر( وهي 4.355المحسوبة البالغة ) T( وبداللة 0.655هي ) βوكانت قيمة معامل 
(1.684.) 

إلى آخر  عدبالريادة االستراتيجية تختلف من  ألبعادعليه..... ووفق ما تم ذكره أعاله فان األهمية النسبية 
 البديلة.لذلك ترفض الفرضية الفرعية وتقبل الفرضية 

 سويقيةالريادة االستراتيجية على البراعة الت ابعادالنسبية لتأثير  ة(: األهمي6الجدول )
 المؤشر اإلحصائي       

 المتغيرات

االهمية 
 النسبية

Β 
T. Value 

D.F الجدولية المحسوبة المرحلة 

 7.543 0.72 0.57 االدارة اإلستراتيجية للموارد

1.684 

1 

43 
1 

 5.652 0.634 0.59 االدارة اإلستراتيجية للموارد + القيادة االدارية
2 

42 
2 

االدارة اإلستراتيجية للموارد + القيادة االدارية 
 + التفكير الريادي 

0.596 0.585 4.609 
3 

41 
3 

االدارة اإلستراتيجية للموارد + القيادة االدارية 
 + التفكير الريادي + الثقافة الريادية

0.604 0.655 4.355 
4 

40 
4 

 N=45(                                               0.05عند مستوى معنوية )

 االلكترونية.من إعداد الباحثان في ضوء نتائج الحاسبة  المصدر:
 والمقترحات االستنتاجات: الرابع المحور

 االستنتاجات. أوالً 
ذلك من خالل و ان تبني الريادة اإلستراتيجية يؤدي إلى قيام المنظمات بتسليط الضوء على الفجوة المعرفية  .1

الربط بين الريادة من جهة والمنافسة من جهة اخرى وذلك دعما لتوجهات المنظمة نحو االبداع في سوق 
 العمل.

يوجد اهتمام في المنظمة المبحوثة بالبراعة التسويقية بأبعادها )االستكشاف واالستغالل والمرونة(، وهذا يدل  .2
على ان الرؤية التسويقية لدى هذه المنظمة متكاملة مع الرؤية اإلستراتيجية من حيث قدرتها على اكتشاف 

 تع بها. واستغالل الفرص التسويقية في ضوء المرونة التسويقية التي تتم

في ضوء نتائج وصف متغيرات وابعاد البحث ومن وجهة نظر االفراد المبحوثين لوحظ وجود اتفاق عام من  .3
لدن المستبين اراءهم حول متغيرات وابعاد البحث وذلك في ضوء القدرة على تفسير الفقرات الواردة لكل بعد 

 لكها هذه العينة.من ابعاد البحث وهذا يعطي صورة ايجابية عن المعرفة التي تمت

من خالل ما تم مالحظته في الجانب الميداني للبحث لوحظ وجود تحسس للبراعة التسويقية تجاه الريادة  .4
اإلستراتيجية، وان هناك عالقات ارتباط وتأثير بين المتغيرين سواًء على المستوى االجمالي ام على مستوى 
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ة ة ألبعاد متغير الريادة اإلستراتيجية على متغير البراعاالبعاد، وكذلك لوحظ ان أكثر االبعاد اهمية بالنسب
 التسويقية هو االدارة اإلستراتيجية للموارد.

 المقترحات. ثانياً 
ضرورة قيام المنظمة المبحوثة بشكل خاص والمنظمات بشكل عام على نشر ثقافة الريادة سوآءا على  .1

 مة.ا من اهمية في رفع المستوى التنافسي للمنظمستواها االستراتيجي ام على مستوى وحدات االعمال لما له

ضرورة قيام المنظمات بتخصيص جزء من مواردها المالية للقيام بدورات تطويرية ام تدريبية لألفراد العاملين  .2
 لديها وذلك دعما لزيادة التفكير االبداعي لديهم مما ينعكس ايجابا على ادائهم ألعمالهم في منظماتهم.

مات باالهتمام بالبراعة التسويقية من خالل استكشاف واستغالل الفرص التسويقية المتاحة ضرورة قيام المنظ .3
امامها أو خلق )توليد / انشاء( فرص تسويقية خاصة بها وايالء االهتمام بالمرونة التسويقية والتي هي من 

 السمات المهمة والمميزة لمنظمات االعمال التي تحاكي الواقع المتغير في البيئة.

تعزيز االهتمام بعمليات استثمار للفرص التسويقية من خالل استكشاف هذه الفرص واستغاللها وذلك دعما  .4
لتعزيز مستوى البراعة التسويقية في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنظمات والتي يمكن ان تحاكيها بتبنيها 

 للمرونة التسويقية.

 رحان العناوين االتية:في إطار الدراسات المستقبلية فان الباحثان يقت .8

 .مدى توافر ابعاد الريادة اإلستراتيجية لمنظمة انتاجية مختارة 

 .المرونة التسويقية ودورها في تحقيق االستجابة التسويقية للمنظمات الخدمية 
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