
 

   
           28/1/2019 محمد حمدى زكى د/        أثر اليقظة االستراتيجية فى تطوير المنتجات الدوائية  

 113                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

أثر اليقظة اإلستراتيجية في تطوير المنتجات الدوائية 
ميدانية على قطاع  )دراسة بمنظمات األعمال المصرية

 (الصناعات الدوائية المصرية
 محمد حمدي زكيدكتور/ 

 فرع مطروح  –المعهد التكنولوجي العالي  -مدرس بقسم إدارة األعمال
 : البحث ملخص
المختلفةة االيقظةة  بأشكالها اإلستراتيجيةهدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر اليقظة      

التسةةةةة، ايةق اليقظةةةةةة التيافسةةةةةيةق اليقظةةةةةة التيي،ل، يةةةةةةق اليقظةةةةةة ال   يةةةةةة   لةةةةةى ت ةةةةة، ر 
المصةةةةر ةق ةلت ق ةةةةا الهةةةةدك السةةةةابا الةةةةذ ر  األ مةةةةا  دبميظمةةةةاالميتجةةةةاد الدةا يةةةةة 

ح ةةةم تةةةم ا  تمةةةاة  لةةةى أةا   قالت ل لةةة  تأسسةةت هةةةذه الدراسةةةة  لةةةى المةةةيه  ال، ةةف 
 لةةى اسةتخداس أسةةل،  أيضةا  قةد ا تمةد الحاحةةم ة ا سةت يان فة   مةةب ال يااةاد األةليةةةق 

العليةا بالرةر اد ل ةل الدراسةةق ح ةم تةم  بةاإلةارادةالمسة ،ل ن  نالمدير الع ية لجميب 
  اسةةتمار ق ةقةةد ت، ةةلت الدراسةةة 283  اسةةتمار  اسةةت يان ةتةةم اسةةتر ا  ا304ت،ز ةةب ا

 لةةةى  ميةةةب  اإلسةةةتراتيجيةلعيا ةةةر اليقظةةةة  إحصةةةا يةأاةةةو ي، ةةةد تةةةأث ر  ة ة لةةةة  إلةةةى
العيا ةةر المسةةتخدلة فةة  ت ةة، ر الميتجةةادق ةهةةذا لةةا ي  ةةد أن العيا ةةر المسةةتخدلة 

يمكةةن أن تسةةاهم فةة  تفسةة ر قةةدر  الرةةر اد المح ،ثةةة فةة  ت ةة، ر  اإلسةةتراتيجيةقظةةة للي
ليتجاتهةةاق ةقةةد أة ةةت الدراسةةة إلةةى لةةرةر  ل،ا ةةلة الرةةر اد المح ،ثةةة للعمةةل  لةةى 

ب  ةم يرةمل هةذا اليظةاس  لةى  ميةب  اإلسةتراتيجيةالتالك ةت ، ر اظةاس فعةا  لليقظةة 
تيافسةةيةق التيي،ل، يةةةق ال   يةةة  لةةا يسةةا دها االتسةة، ايةق ال اإلسةةتراتيجيةأشةةكا  اليقظةةة 

  لى حياز  المعل،لاد المف د  الت  تع  ها ل ز  الس ا التيافس .
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اليقظة اإلسةتراتيجيةق اليقظةة التسة، ايةق اليقظةة التيافسةيةق اليقظةة الكلمات المفتاحية: 
 التيي،ل، يةق اليقظة ال   يةق ت ، ر الميتجاد.

 
Abstract: 
     The aim of this study was to demonstrate the effect of 

strategic vigilance in its various forms (marketing vigilance, 

competitive vigilance, technological vigilance, environmental 

vigilance) on the development of pharmaceutical products in 

Egyptian business organizations. In order to achieve the above 

objective, this study was based on the analytical descriptive 

method, where the questionnaire tool was used in collecting 

preliminary data, The researcher also relied on the use of the 

sample method for all managers and officials in the top 

departments of the companies in question, where (304) 

questionnaires were distributed and (283) questionnaire was 

retrieved. The study found that there is a significant effect this 

indicates that the elements used for strategic vigilance can 

contribute to the interpretation of the ability of companies in the 

development of their products. The study recommended the 

necessity of continuing the research companies to acquire and 

develop an effective system of strategic vigilance so that this 

system includes all forms of strategic vigilance (marketing, 

competitiveness, technology, environment) which helps them to 
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acquire the useful information given by the advantage of 

competitive Edge. 

Keywords: Strategic Vigilance, Marketing Vigilance, 

Competitive Vigilance, Technological Vigilance, Environmental 

Vigilance, Products Development. 

 

 :المقدمة
ةظه،ر  م قلر ة  لى الصع د العاهراد  ،  تغ  األخ ر   السي،اد فم لشهد العا     

. ةقد اختلفت  اإلةار مط ار  لى لفه،س ة  أثرد بركل   الت   دة لن الق،ى 
التيي،ل، يا   فمتسار  لها ل ةالةالت ،ر ا مةلمها الع، هلين لن أ  دةالمتغ را  األسحا

 قةةاألفران الدة  ةالرر اد  للميافسة الرديد  ب   أ ح ت لصدرا  تمعل،لاد اللةا
م،اكحة تلك ظه،ر  دة لن المداخل ةاألاظمة ةالمفاهيم ال ديثة ل الذي أةى إلى راألل

سيما ت ، ر   ة  لب تلك الق،ىق ةةا ستجاب  التييف ف ق ا السر ة تة  دالتغ را
ألهداك ا ، األفضلق ح م تسعى ليظماد مست،ى اب ءةا رتقا ءاألةان   ستة 

األ ما  بصفة ةا مة إلى ت ق ا اليجاح ةالم افظة  ليو قدر المست ا  ة لك لن 
 تها ةاستخداس ةسا ل خال  السع  باستمرار إلى ت ، ر ليتجاتها ةت س ن إستراتيج

  .1ق ص2014ةأةةاد لتجدة  ال اطق 
اإلةار  ه، أحد األسال ب ال ديثة ف   ةيجيتااإلستر  قظةيالأسل،  عت ر ة      
األلثل للمعل،لاد الت  تسا د  يا   ر  بالتس ختصي ،ق فهللميظمة ةيجيترااإلست

ةهذا لن خال   قتها تيافس ن ت ساراطها ة  لمانالميظمة ة  ر  لى ت ، رار الق
ةلعالجتها الميظمة  طيل  لن  مب المعل،لاد لن ةيخ ،اد  مل لدرةسة بدا

 ثم اررها ةاستخدالها لن أ ل استغال  الفرص المتاحة ةتجيب لها ةت ل
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 ةيد الخار ار  المتغ ر يالم تملة ة ل هذا ف  طابب استحاق  ت،قع  لمسا المخاطر
  . 163ق ص2014ا الةيق 

 ما يعت ر ت ، ر الميتجاد أيضا  ه، أحد ا ستراتيجياد التس، اية الهالة الت       
تستخدلها الميظماد لتعز ز قدراتها التيافسية ف  األس،اق الم لية ةالعالميةق إ  أث تت 
العديد لن الدراساد ة ،ة  القة ارتحاط ل، حة ب ن اجاح الرر اد ف  ت ، ر 

يتجاد ةتعز ز قدراتها التيافسيةق ةه، لا ييعكس ايجابيا   لى رب  تهاق لما الم
 يرجعها  لى التخ يط لفرص  ديد  لت ، ر الميتجادق ةت ق ا اليم، ف  المستق ل.

ةتأسيسا   لى لا س ا   ره تأت  هذه الدراسة ف  ل اةلة لمعرفة ةقياس أثر      
الدةا ية لميظماد األ ما  المصر ةق ة لك اليقظة اإلستراتيجية ف  ت ، ر الميتجاد 

 ةفقا  لما س،ك يتم تياةلو لن خال  هذه الدراسة.
 مشكلة الدراسة:

تسعى ليظماد األ ما  ال ،س ف  ظةل التغ ةر التيي،لة،   ةتقلحةاد األسة،اق إلةى      
الح م  ن الييفية الت  تمكيها لةن ت ة، ر ليتجاتهةاق ةلةن ثةم ز ةاة  قةدراتها اإلاتا يةة 

لتيافسةةةية ةالم افظةةةة  ل هةةةا برةةةكل لسةةةتداسق ةلت ق ةةةا  لةةةك فالميظمةةةة ل الحةةةة بفهةةةم ةا
العالقةةةة الم، ةةة،ة  ب يهةةةا ةبةةة ن ال   ةةةة قصةةةد ا سةةةتفاة  لةةةن الفةةةرص التةةة  تيتجهةةةا هةةةذه 

ة  سيما ال   ة التيافسية يعت ر المدخل األساس  لتيمية األفيةار  ةالعالقةق فدراسة ال   
  تمةةارس بهةةا الميظمةةة أارةة تهاق ةطر قةةة تفا لهةةا لةةب هةةذه اإلبداعيةةة ةفهةةم الييفيةةة التةة

ال   ةةةةةةة بمختلةةةةةةو لك،ااتهةةةةةةاق ة  يت قةةةةةةا  لةةةةةةك إ  بةةةةةةالتالك الميظمةةةةةةة ليظةةةةةةاس لليقظةةةةةةة 
اإلسةةتراتيجية يعمةةل  لةةى تةة،ف ر المعل،لةةاد الالزلةةة  ةةن لختلةةو الميافسةة ن ال ةةال  ن 

األةاء  ة  اسةتمرار ةالم تمل نق  ما أن فعالية اليقظة تظهر با تحارها  الل أساس  ف
 ا ستراتيج  للميظماد.
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ةةفقةةا  لمةةا سةة ا تتضةةم لعةةالم لرةةكلة هةةذه الدراسةةة لةةمن اإل ابةةة  لةةى السةة ا       
الر يسةةةةة  التةةةةةال د إلةةةةةى أي لةةةةةدي يمكةةةةةن أن تةةةةة ثر اليقظةةةةةة اإلسةةةةةتراتيجية فةةةةة  ت ةةةةة، ر 

 الميتجاد الدةا ية لميظماد األ ما  المصر ة؟
 يس  لن خال  اإل ابة  لى األس لة الفرعية التاليةدةستتم اإل ابة  لى الس ا  الر   
إلى أي لدى يمكن أن ت ثر اليقظة التس، اية ف  ت ، ر الميتجاد الدةا ية  -1

 بميظماد األ ما  المصر ة؟
لا لدى تأث ر اليقظة التيافسية ف  ت ، ر الميتجاد الدةا ية بميظماد األ ما   -2

 المصر ة؟
التيي،ل، ية ف  ت ، ر الميتجاد الدةا ية بميظماد كيف يمكن أن ت ثر اليقظة  -3

 األ ما  المصر ة؟
إلى أي لدى يمكن أن ت ثر اليقظة ال   ية ف  ت ، ر الميتجاد الدةا ية  -4

 بميظماد األ ما  المصر ة؟
 أهداف الدراسة:

بيةةاءا   لةةى التسةةاس د السةةابقة التةة  تضةةميتها المرةةكلة فةةإن الدراسةةة تسةةعى إلةةى      
 داك التاليةدت ق ا األه

ت ديةةةةةد  يفيةةةةةة لسةةةةةاهمة اليقظةةةةةة اإلسةةةةةتراتيجية فةةةةة  ت ةةةةة، ر الميتجةةةةةاد بميظمةةةةةاد  -1
 األ ما  المصر ة  م،لا  ةليظماد  يا ة الدةاء خص، ا .

إبةةةراز أهميةةةة إارةةةاء ةت ةةة، ر ةظيفةةةة لليقظةةةة اإلسةةةتراتيجية فةةة  ليظمةةةاد األ مةةةا   -2
بم ترفةة  اليقظةةة لةةمن المصةةر ةق لةةن خةةال  تيظةةيم ةةراد تدر  يةةة لتيةة، ن لةةا يسةةمى 

 خلية تق،س بجمب ةت ل ل المعل،لاد.
ت،لةةةيم أهميةةةة  مليةةةاد ت ةةة، ر الميتجةةةاد فةةة  ت،سةةةيب ال صةةةة التسةةة، ايةق ةفةةةتم  -3

  سر الت،ا ل ب ن الميظمة ة ماه رها الخار ية.
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ال، ،  إلى  ملة لن الت، ياد ةا قتراحاد التة  يمكةن أن تسةا د فة  ت سة ن  -4
خا ة فة  لجةا  اليقظةة اإلسةتراتيجية ةة ةم  مليةاد  أةاء ليظماد األ ما  المصر ة

 ت ، ر الميتجاد.
 أهمية الدراسة:

 تستمد هذه الدراسة أهم تها لن اليقاط التاليةد
إن التر  ةةةةةةز  لةةةةةةى ل،لةةةةةة،   اليقظةةةةةةة اإلسةةةةةةتراتيجية ةت ةةةةةة، ر الميتجةةةةةةاد ي قةةةةةةا  -1

 قاء.لميظماد األ ما  المصر ة فا لية إستراتيجية لن أ ل ت ق ا ا ستمرار ة ةالح
ت، يةةو تفي ةةر اإلةار    تمةةاة اظةةاس اليقظةةة اإلسةةتراتيجية فةة  ة ةةم أارةة ة ت ةة، ر  -2

الميتجةاد ةت ف ةزه ةا تحةاره أحةد أساسةياد الميةةاز الم فةز  لةى اإلبةدا  ةا بتيةار ةاخةةل 
 الميظماد.

هيةةاك حا ةةة لتزايةةد  لت   ةةا ةت يةة  اظةةاس لليقظةةة يسةةهر  لةةى ال فةةا   لةةى لكااةةة  -3
فةةب لةةن تيافسةة تها لةةن خةةال  إ ةةراء تغ  ةةراد لسةةتمر  فةة  ةقةةت الميظمةةة ة سةةاهم فةة  الر 

 تزايدد فيو الميافسة  لى  ميب األ عد  ة لى المست،  ن الم لى ةالعالم .
ت، يةةو ااتحةةاه الحةةاحث ن فةة   ميةةب الميرةةاد التعليميةةة ةالجالعةةاد ةلراكةةز الح ةة،   -4

 ختلو الميظماد.لالهتماس باليقظة اإلستراتيجية ةأار ة ت ، ر الميتجاد لرفب أةاء ل
 فروض الدراسة:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية تستيد هذه الدراسة  لى فرض ر يس لفاةهد      
بين مختلف عناصر اليقظة اإلستراتيجية وبين أنشطة تطوير المنتجات بمنظمات 

 . ةقد اا ثا لن هذا الفرض  دة لن الفرةض الفرعية التاليةداألعمال المصرية
د   ي، د أثر  ة ة لة إحصا ية ب ن اليقظة التس، اية الفرعي األولالفرض  -1

 ةأار ة ت ، ر الميتجاد بميظماد األ ما  المصر ة.
د   ي، د أثر  ة ة لة إحصا ية ب ن اليقظة التيافسية الفرض الفرعي الثاني -2

 ةأار ة ت ، ر الميتجاد بميظماد األ ما  المصر ة.
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ي، د أثر  ة ة لة إحصا ية ب ن اليقظة التيي،ل، ية د   الفرض الفرعي الثالث -3
 ةأار ة ت ، ر الميتجاد بميظماد األ ما  المصر ة.

د   ي، د أثر  ة ة لة إحصا ية ب ن اليقظة ال   ية ةأار ة الفرض الفرعي الرابع -4
 ت ، ر الميتجاد بميظماد األ ما  المصر ة.

  :نموذج الدراسة
موذج الدراسة هو تجسيد مبسط وتمثيلي للظاهرة أشارت األدبيات إلى أن ن     

(، ومن هنا فإن نموذج الدراسة الحالي هو Saunders, et al, 2007المبحوثة )

تجسيد مبسط لمتغيرين أساسيين، األول هو المتغير المستقل والذي يجسد العناصر 

ثل في الممكنة لنظام اليقظة اإلستراتيجية، والثاني هو المتغير التابع والذي يتم

( المكونات األساسية 1األنشطة الداعمة لتطوير المنتجات، ويعرض الشكل رقم )

 لنموذج الدراسة.

 

(1شكل )  
 متغيرات الدراسة

 
 
 

 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثد المصدر

 

 اليقظة اإلستراتيجية 

 

 

 

 

 

 

 

 تطوير المنتجات

 

 
 تحسين خصائص المنتج

 المتغير التابع المتغير المستقل

 المنتجتحسين جودة 

 تخفيض تكلفة المنتج

 تحقيق التفوق التنافسي

 اليقظة التسويقية

 اليقظة التنافسية

 اليقظة التكنولوجية

 
 اليقظة البيئية
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 منهج الدراسة:
لت ق ا أهداك الدراسة تم ا  تماة  لى الميه  ال، ف  الت ل ل  القا م  لى      

أسل،  المسم المكت   لألةبياد الت  تياةلت ل،ل،  اليقظة اإلستراتيجيةق لغرض 
بياء اإلطار اليظري لهذه الدراسةق باإللافة إلى استخداس األسل،  الم داا  لجمب 

 عها  لى لفرةاد الدراسة ةت ل لها إحصا يا  لن خال  استحااو تم ت،ز  دال يااا
ل، و لتغ راد الدراسة ةاختحار فرلياتهاق ةتفس رها ةإيضاح الج،ااب المختلفة 
لل، ،  إلى استيتا اد تسهم ف  ت ديد أثر اليقظة اإلستراتيجية ف  ت ، ر 

 الميتجاد بميظماد األ ما  المصر ة.
 

 مجتمع وعينة الدراسة: 
جتمب الدراسة لن الرر اد العاللة ف  لجا   يا ة الدةاء ف  يتي،ن هيكل ل     

  شر اد ق ا  أ ما   اس 8  شر ة ليتجةق ليها ا63لن ا 2018لصر ف   اس 
  شر ة بالق ا  55تابعة للرر ة القابضة لألةة ة اه،لدي فارلا ق ة دة ا

ى ق ةاظرا  لي ر ةلخالة حجم هذا المجتمبق فس،ك تقتصر الدراسة  ل 1االخاص
شر اد ق ا  األ ما  العاس العاللة ف  لجا   يا ة المست ضراد الدةا ية القا مة 

  8 لى الترك ل الص دل  ف  لصر ةالمستخدلة ف   الج اإلاسان ةالحالغ  دةهم ا
   إطارا  بالرر اد الت  يتضميها لجتمب الدراسة.1شر ادق ة ،لم الجدة  رقم ا

 
 
 
 

                                                 
 للتعبئة العامة واإلحصاء، بيانات غير منشورة.الجهاز المركزي  (1)
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مجتمع الدراسة من (: إطار بشركات 1جدول رقم )

 شركات صناعة الدواء في مصر

 اسم الشركة م

 شركة القاهرة لألدوية والصناعات الكيماوية 1

 شركة ممفيس لألدوية والصناعات الكيماوية 2

 الشركة العربية لألدوية والصناعات الكيماوية 3

 شركة النيل لألدوية والصناعات الكيماوية 4

 للمستحضرات الطبيةشركة مصر  5

 شركة النصر للكيماويات الدوائية 6

 شركة اإلسكندرية لألدوية والصناعات الكيماوية 7

 شركة تنمية الصناعات الكيماوية )سيد( 8

الجهاز المر زي للتع  ة العالة ةاإلحصاءق  يا ة األةة ة ةالمست ضراد الص د اية  المصدر:
 بياااد غ ر لير،ر .ةالييماة اد الدةا يةق 

العليا  باإلةارادف ة المدير ن ةالمس ،ل ن  لى مل تألا   ية الدراسة فه  تر     
بالرر اد ل ل الدراسة ةالمكلف ن باأل ما  الت  تقب لمن إطار أار ة اليقظة 

ةت ، ر الميتجاد ةاخل هذه الرر ادق إ  تم ت،ز ب ا ست ياااد  لى  اإلستراتيجية
ق أي ت،ز ب   استحااة  لى  ل شر ة لن هذه الرر اد38ةبمعد  ا المجتمب  الال  

  لن إ مال   دة %93.09  استحااة بيسحة ا283  استحااةق ةتم استرةاة ا304ا
  ليها لعدس اكتما  19تم استحعاة ا دا ست ياااد الم،ز ةق ةبعد فرز ا ست يااا

  لح ،ثا  264د الع ية  لى اتع  تها ةالعر،ا ية ال،ال ة أثياء التع  ةق ةبذلك استقر 
  لن %86.84يعمل،ن بالرر اد ل ل الدراسة ةالذين خضع،ا للت ل ل ةبيسحة ا

  لجم،  ا ست ياااد الم،ز ة ةالمسترة  2المجتمب اليل ق ة ،لم الجدة  رقم ا
 ةالصال ة للت ل ل اإلحصا   ةاليسب الم ، ة لن إ مال   دة ا ست ياااد الم،ز ة.
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 (: عدد االستبيانات التي تم توزيعها والمسترجع منها والصالحة للتحليل2)جدول رقم 

 االستبيانات

االستبيانات 

 الموزعة

االستبيانات 

 المستردة

االستبيانات 

 الصالحة للتحليل

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

304 100% 283 93.09 % 264 86.84 
% 

 
 أداة الدراسة:

لإل ابة  ن أس لة الدراسةق قاس الحاحم بإ داة قا مة است يان لهذا الغرضق      
ة لك با  تماة  لى لا  تب ف  األة  اليظري ةالدراساد السابقة فيما يتعلا 
بمتغ ر اليقظة اإلستراتيجيةق ةأثر ت   ا هذا المتغ ر ف  ت ، ر الميتجاد الدةا ية 

لقا مة  لى ثالثة أقساسق تياة  القسم األة  بميظماد األ ما  المصر ةق ةشملت ا
ليها  لى الخصا ص الديم،غرافية ألفراة   ية الدراسة ةالمتمثلة ف  االجيسق العمرق 
الم هل العلم ق ط يعة المستج، ق سي،اد الخ ر  ق ألا القسم الثاا  فقد تياة  بعض 

أس لةق ف  ح ن   4األس لة الخا ة بمست،ى استخداس اليقظة اإلستراتيجية ب،اقب ا
تياة  القسم الثالم باق  أس لة قا مة ا ست يان ةالت  تم لن خاللها قياس أثر اليقظة 

  20  فقر ق ت،ز ت  اآلت د ا40اإلستراتيجية  لى ت ، ر الميتجاد الدةا ية ب،اقب ا
  فقر  أخرى تتعلا بأار ة ت ، ر 20فقر  تتعلا بمتغ ر اليقظة اإلستراتيجية ةا

ةتهدك تلك الفقراد بمجملها ال،ق،ك  لى تص،راد أفراة   ية الدراسة الميتجادق 
ةتقديراتهم ح،  أثر ت   ا اليقظة اإلستراتيجية ف  ت ، ر الميتجاد الدةا ية 

 بميظماد األ ما  المصر ة.
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 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:
د إ را يا  ةالت  ألغراض هذه الدراسةق س،ك يق،س الحاحم بتعر ف المص ل ا     

 ق ةهى  ما يل دف  الدراسةترتمل  لى المتغ راد المستخدلة 
 لن لجم، ة خال الجما   المستمر لن ه   لك اإل راء  داليقظة اإلستراتيجية -1
 تماشىيتت،لى  مب ةاستعما  المعل،لاد بركل ت ،   ةاستحاق  بما  راةفاأل

ةهذا لن أ ل خلا فرص أ ما   قةيالخار   ة الم تمل حدةثها ف  ال ةالتغ راد 
 . Qasmi, 2009, p3ان قي دس ال لخاطر لن ضيةالتخف

لب  ل لن خاللو العالقة الميظمة ه  اليراط الذي تدرس  اليقظة التسويقية: -2
ق ف  الس،قق لعد  ام، الس،ق  د يالجدةين ةالعمالءق ة ذلك المهاراد لن الم،ر 

ةتمكن هذه اليقظة الميظمة لن لعرفة اقاط ق،اتها ةلعفها ف  تعاللها لب الس،ق 
  .David, 2008, p35قصد ت س ن أةا ها ةتيافس تهاا

ه  اراط يهدك إلى لعرفة الميافس ن المحاشر ن ةغ ر  اليقظة التنافسية: -3
المحاشر نق ال ال  ن ةالم تمل ن للميظمةق ة لك لن خال  لعرفة استراتيجياتهم 

 كةسياساتهم السعر ة ةالترغ لية ةليتجاتهم ةخدلاتهم الجديد ق ةاتا جهم الماليةق لل،ق، 
  .Jones, 2012, p113 لى األةاء ال ال  له  ء الميافس ن ا

الميظمةق ةال،سا ل المسخر ق  ه  الجه،ة الم ذةلة لن طرك اليقظة التكنولوجية: -4
ةاإل راءاد المتخذ  بهدك اليرو  ن  ل الت ،راد ةالمستجداد ال ا لة ف  
المياةين التقيية ةالتيي،ل، يةق ةالت  تهم الميظمة حاليا  أة لستق ال  اس ي،ن ةثاليجيةق 

  .140ق ص2018
ية ةالقاا،اية ه  المراقحة ةالتيقظ للت ،راد ا قتصاةية ةالسياساليقظة البيئية:  -5

ةالثقافية الت  ت ثر ف  اراط الميظمةق فه  تسمم بمراقحة الظ،اهر ا  تماعية 
لثل الصرا اد ا  تماعية ةالدييية ةالعرقية  ةالمرتح ة باألةاء ف  الميظم

ةا حتجا ادق ةت،ف ر لياز ا تما   سليم يساهم ف   عل المحاة د   د  ب ن أفراة 
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لمراكل الداخليةق ةتق يم ةلعية الميظمة لقاراة بمث التها الجما ة ةسه،لة لعالجة ا
  .26ق ص2014ال اطق 

يعرك ت ، ر الميتجاد بأاو أي تغ  ر أة إلافة أة ت س ن أة تطوير المنتجات:  -6
ت ، ر  لى ل،ا فاد ةخصا ص الميت ق س،اء الخصا ص الماةية الملم،سةق أة 

ق بما ي ةي إلى إشحا  حا اد الخصا ص غ ر الملم،سةق أة الخدلاد المرافقة لو
ةرغحاد العمالء ال الية ةالمرتاحة ف  ق ا اد س،قية لستهدفة ا كرةش ة كرةشق 

  .94ق ص2004
 الدراسات السابقة:

لن خال  الح م ف  المصاةر المتعدة  لل ص،   لى ةراساد سابقة  ن      
ل،ل،  اليقظة اإلستراتيجية ةأثرها ف  ت ، ر الميتجاد بميظماد األ ما  
المصر ةق يت  ن أن هياك ادر  ةال ة ف  الدراساد الت  تياةلت هذا الم،ل،  

لحاحم  لى أي ةراسة بركل  اس خص، ا  ف  لصر ةال لدان العربيةق إ  لم يعثر ا
تي  ا  لى ل،ل،  الدراسةق لذا سيعرض الحاحم ف  هذا الجزء بعض الدراساد 
الت  تياةلت ل،ل،  اليقظة اإلستراتيجية ةرب تو بمتغ راد أخرىق ة ذلك الدراساد 
الت  تياةلت األار ة الخا ة بت ، ر الميتجاد ةرب تو بمتغ راد أخرىق ةفقا  لما 

 يل د
  بعي،ان " ام، ج لقترح لت ، ر الميتجاد الدةا ية ف  2008ةراسة ا المق  -1

 مه،ر ة لصر العربية ةراسة ل دااية " هدفت هذه الدراسة إلى التعرك  لى أهم 
لجا د ت ، ر الميتجاد ف  شر اد  يا ة الدةاء ف  لصرق ةت ديد لدى لساهمة 

افسيةق  ما هدفت القدر   لى ت ، ر الميتجاد بهذه الرر اد ف  تعز ز قدراتها التي
الدراسة إلى تق يم  ،ة   ملياد ت ، ر الميتجاد برر اد  يا ة الدةاء ف  لصرق 
ةقياس تأث رها  لى لدى اجاح الرر اد ف  ت ، ر الميتجاد بهذه الرر اد. ةقد 
ت، لت هذه الدراسة إلى أاو ي، د  القة لعي، ة ل، حة ب ن فعالية ت ، ر الميتجاد 
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ر اد  يا ة الدةاء ف  لصرق هذا باإللافة إلى ة ،ة  القة ةالقدر  التيافسية بر
لعي، ة أيضا  ب ن  ،ة  تيف ذ  ملياد ت ، ر الميتجاد ةفعالية ت ، ر الميتجاد 

 برر اد  يا ة الدةاء ف  لصر.
 A Study of Strategic Intelligence  بعي،ان "Kruger, 2010ةراسة ا -2

as a Strategic Management Tool in the Long Term Insurance 
Industry in South Africa   ت،ليم الدةر الذي  إلى" هدفت هذه الدراسة أساسا

يمكن أن يلعحو الذ اء ا ستراتيج   لى المدى ال ، ل ف  لجا   يا ة التأل ن ف  
  ر تعز ز القدر   لى لقاةلة الميافسة ةت،سيب ال صة الس،قية  إفر اياةةلة  ي،  

 إلىةت، لت هذه الدراسة  .اتخا  القراراد ف  الميظماد المدرةسةةت س ن  ملية 
إثحاد الدةر ا يجاب  الذي يلعحو الذ اء ا ستراتيج  ف  ت س ن  أبرزها د  اتا   

ةاإلبدا ق لين  ملياد اتخا  القراراد ةال ص،   لى المعل،لاد ةة م الم ز  التيافسية 
تأل ن المدرةسة   ت  ا ام،  ا  فعا   أةل ت اليتا   ف  افس ال،قت أن ليظماد ال

 للذ اء ا ستراتيج .
 Impact of Product Development  بعي،ان "  Iwu, 2010ةراسة ا -3

and Innovation on Market Share  هدفت هذه الدراسة إلى التعرك  لى أثر "
هذه  العالقة ب ن  ملياد ت ، ر الميتجاد ةا بتيار  لى ال صة الس،قيةق  ما ر زد

الدراسة أيضا  إلى التعرك  لى العالقة ب ن ت س ن ةةر  حيا  الميت  ةتأث رها  لى 
ال صة الس،قية. ةقد ت، لت هذه الدراسة إلى لرةر  أن تي،ن  ،ة  الميتجاد 
الجديد  لتف،قة  لى الميتجاد الميافسة األخرى بركل لل ،  لن أ ل أن تجي  

هذا باإللافة إلى أن ا اخراط ف  ت ، ر  الميظمة الم تير  ثمار هذا ا بتيارق
الميتجاد ةا بتيار يساهم بدر ة    ر  ف  ت س ن ةت ، ر األةاء الم سس  لميظماد 

 األ ما .
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 The Role of Strategic  بعي،ان "Seitovirta, 2011ةراسة ا -4
Intelligence Services in Corporate Decision Making "  هدفت هذه

ق ة لك لن دعرك إلى ةةر الذ اء ا ستراتيج  ف   ملية  يب القراراالدراسة إلى الت
خال  بيان  يف أن اإلةار  العليا ف  الرر اد ل ل الدراسة تتخذ القراراد المتعلقة 
بعملها ة ،   لرسم  ،ر  ةال ة  ن ةةر اراطاد الذ اء التيافس  ف   ملية  يب 

ا ستراتيج  يسا د المدير ن  لى رسم القراراد. ةت، لت هذه الدراسة إلى أن الذ اء 
 ،ر  ح،  ب  ة العمل ةلقاراة هذه الص،ر  بعملياد الرر اد الميافسةق باإللافة 
إلى أن الذ اء ا ستراتيج  يعد لصدرا  للمعل،لاد ح،  أار ة ةأ ما  الرر اد 
العاللة ف  الق ا  افسوق  ما أن لتخذي القراراد ف  الرر اد ي تا ،ن لعل،لاد 

 خلية ةخار يةق ةهذه المعل،لاد تسا دهم ف  اتخا  قراراد  اد  ،ة   الية.ةا
  بعي،ان " أثر ت ، ر الميتجاد ف  ةر ة ة ء 2011ةراسة االتميم  ةال القق  -5

المستهلك ةراسة ل دااية " هدفت هذه الدراسة إلى التعرك  لى أثر ت ، ر الميتجاد 
ا المستخدلة  ف  ةر ة ة ء المستهلك لن ال،ا فاد الميت ق  ،ة  الميت ق التيي،ل، ي

ة هة اظر المستهلي نق ةالت قا لن ة ،ة اختالك ف  ةر ة ة ء المستهلك لميتجاد 
األلحان ف  لي قة ألااة  مان الي رى تحعا   ختالك الخصا ص الديم،غرافية. ةقد 
ت، لت هذه الدراسة إلى ة ،ة تأث ر  ي ة لة إحصا ية ب ن ل،ا فاد الميت  
ةالتيي،ل، يا المستخدلة ةةر ة ة ء المستهلكق  ما ت، لت أيضا  إلى ة ،ة اختالك 

  ي ة لة إحصا ية لدر ة ة ء المستهلك تحعا  للعمر ةالمست،ى التعليم .
  بعي،ان " ةاقب اليقظة اإلستراتيجية ة  اء 2012ةراسة اغال  ةزغ بق  -6

ية " هدفت هذه الدراسة إلى األ ما  ف  ليظماد األ ما  الجزا ر ة ةراسة ل داا
ال،ق،ك  لى ةاقب اليقظة اإلستراتيجية ة  اء األ ما  ف  ليظماد األ ما  
الجزا ر ة. ةقد ت، لت هذه الدراسة إلى  د  اتا   أبرازها الدةر ا يجاب  الذي تلعحو 
خاليا اليقظة  لى لست،ى الميظماد المدرةسة ف  ال ص،   لى المعل،لاد لن 
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ل ي هاق هذا باإللافة إلى أن اظاس اليقظة ال ال  ف   مية ةتيظيال   ة الخار 
 الميظماد المدرةسة   يستج ب  حتيا اتها المختلفة.

  بعي،ان " اليقظة اإلستراتيجية  عالل للتغ  ر ف  2014ةراسة ا الةيق  -7
الم سسة " هدفت هذه الدراسة إلى ت،ليم لختلو لفاهيم اليقظة اإلستراتيجية ةإبراز 

القة ب ن اإلةار  اإلستراتيجية ةاليقظة ةالتعرك  لى أهم المص ل اد المرتح ة الع
بالتغ  ر ةت ل ل العالقة ب ن ة ،ة اظاس لليقظة ةالتغ  ر ف  الم سسة. ةقد ت، لت 
هذه الدراسة إلى أن اليقظة اإلستراتيجية تعت ر اظالا  يسا د  لى اتخا  القراراد لن 

يط العلم  ةالتقي  ةالتيي،ل،   ةالم ثراد ا قتصاةية خال  المراقحة ةالت ل ل للم 
ال الر  ةالمستق لية  لتقاط التهديداد ةالفرص الت ،ر ةق باإللافة إلى أاها تمثل 
لسار لعل،لات  لستمر ي دأ بجمب المعل،لاد ةلعالجتها ةت ل لها بغرض فرز ةغربلة 

 المعل،لاد لإلبقاء  لى المعل،لاد المف د .
  بعي،ان " أثر اليقظة اإلستراتيجية ف  ة م 2018ن ةثاليجيةق ةراسة اس ي،  -8

اإلبدا  ف  الميظماد الجزا ر ة ةراسة ل دااية " هدفت هذه الدراسة إلى التعرك  لى 
لفه،س اليقظة اإلستراتيجية ة يا رها ةلدى فعال تهاق باإللافة إلى التماس لدى 

ف  الميظماد الجزا ر ة. ةقد ت، لت أهمية اظاس اليقظة اإلستراتيجية ف  ة م اإلبدا  
هذه الدراسة إلى أن اليقظة اإلستراتيجية تساهم ف  ز اة  قدر  الميظمة  لى اتخا  
القراراد الصا حة الت  لها ا ستمرار ة  لى حسا  ليافس هاق  ما أاها ت،فر 

اد المعل،لاد المتعلقة بميتجاد الميافس ن ةالخدلاد الت  يقدل،اها لما يسمم للميظم
الم حقة لها لن لعرفة اقاط الضعو لديها ةالعمل  لى تقل لها ةاقاط ق،تها ةالعمل 

  لى تعز زهاق ةهذا لا يكس ها ل ز  تيافسية. 
لن خال  استعراض الحاحم للدراساد السابقة يتضم أهمية ةراسة ةت   ا اظاس      

اليقظة اإلستراتيجية ةاخل ليظماد األ ما ق ة لك اظرا  ألهم تو  أحد لداخل ت ق ا 
التيمية المستدالةق ةرفب اليفاء  الترغ ليةق ةت س ن ال،لب التيافس  للميظماد 
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م أةل ت بعض الدراساد  دةا  لن الف،ا د ةت س ن إاتا  تها ةت ، ر ليتجاتهاق ح 
ةالمزايا المترتحة  لى استخداس اظاس اليقظة اإلستراتيجيةق ةةةره ف   ملية اتخا  
القراراد ةة م اإلبدا  ةت س ن األةاء الم سس ق  ما ر زد بعض الدراساد أيضا  
  لى ةةر اليقظة اإلستراتيجية ف  ال   ة الخار ية للميظمةق ة لك لن خال 
المعل،لاد الت  ي،فرها هذا اليظاس  ن لختلو أطراك التعالل اليافس نق ل،رةينق 
 مالء . باإللافة إلى لا أةل تو بعض الدراساد الخا ة بت ، ر الميتجادق 
ةالت  أشارد إلى بعض األار ة ةالعملياد الت  تساهم ف  ت ، ر الميتجادق 

ن ثم تيمية ةت س ن األةاء ةاخل ةت ق ا رلا ةة ء العمالء ا ، هذه الميتجادق ةل
 الميظماد ةت س ن قدراتها التيافسية.

 
 للدراسة: النظري  اإلطار

 :)األهمية الخصائص، اإلستراتيجية )المفهوم، اليقظة أواًل:
 ملية   لى أاها اإلستراتيجية اليقظة Dhenin and Foumier رك  ل لن      

أة ا تماعية  إستراتيجيةس،اء  اات هذه المعل،لة  الح م  ن المعل،لة بصفة لستمر 
ف ها   لمية أة تيي،ل، ية أة خا ة بم يط الميظمة ة ل لا يت،ا د أة سياسية أة

ةتخز ن  ق فه  تتمثل ف   مب ةلعالجةاتهديداد لن لتغ راد ةفرص ةأخ ار
  الم يط الداخل  ةالخار  شاراد الق، ة ةالضعيفة الصاةر   نإلالمعل،لاد ة ل ا

 .Dhenin and Fournier, 1998, P203) (للميظمة
 ملية لستمر  لن إةار   أاها  لى اإلستراتيجيةاليقظة  Salah ما  رك      

 ,Salahا تيمية ةت ، ر الميظمة ةلمان بقا ها المعل،لاد ةة م القراراد لن أ ل
2008, p7.  
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العملية  بأاها اإلستراتيجية فقد  رفا اليقظة Muniz and Lesca   ألا  ل لن     
بها لجم، ة لن األفراة ب ر قة ت ،عيةق للتتحب  تمر ق ةالت  يق،سسالجماعية الم
الم تمل  ثم استخداس المعل،لاد المت،قعة الت  تخص التغ راد الت  لن ةالتعقب ةلن

فرص األ ما  ةتقل ل  أن ت د  ف  الم يط الخار   للميظمةق ة لك بهدك إاراء
 . Muniz and Lesca, 2003, p1ا ة دس التأكد بصفة  الةاألخ ار 

أسل،  ليظم ف  اإلةار   بأاها  ف  ح ن  رفتها  ل لن غال  ةزغ ب     
ت س ن تيافس تهاق بجمب ةلعالجة ةارر المعرفة  للميظمة ير ز  لى اإلستراتيجية

 ف  أخذق هذا الميه  الذي يساهم  التهديداد ةالفرصاف  الم يط  المف د  للت كم
الرحكاد الداخلية  ةسا ل لع يةق ة جيد العما  ة ر ز  لى اراط باستخداسالقراراد 
 . 159ق ص2012اغال  ةزغ بق  ةالخار ية

لمفه،س اليقظة  شالال   دا   ةالمالحظ أن التعر ف السابا الذ ر يعد تعر فا       
 مبق الراحلها  ق الميظمةتيافسية  ت س نا ،او يرمل الهدك ليها  اإلستراتيجية

 الت كم ف  ال   ة الخار يةاق آلية  ملها  ةالمعل،لاد المف د  لعالجةق ةارر المعارك
الم،ارة الحرر ة ف   تجي د لختلواق لت لحاتها  للميظمة بمختلو فر ها ةتهديداتها

 الحاحمةبالتال  فإن  ق الداخلية ةالخار ية الميظمة ةالتر  ز  لى اراطاد الرحكاد
 .اإلستراتيجية  تعر ف شالل لمفه،س اليقظة  ت ياهة  تأي دا  تالا  التعر ف السابا   د ي

ألا  ن خصا ص اليقظة اإلستراتيجية فقد اتفا الحاحث،ن  لى لجم، ة لن      
  دlesca, 1997, p2الخصا ص الت  تسعى اليقظة إلى ت ايقها ةه  ا

ليو فه  تتعلا بالقراراد غ ر ح م تسا د  لى اتخا  القرار ة  اإلستراتيجية: -1
المتيرر ق ةالت  ليس لها أي ام، ج لن اليما ج المف ، ة ةالايمة بفعل التجربةق لب 
األخذ بال سحان المعل،لاد الياقصة  دا  لييها لن الممكن أن تع ر  ن القراراد الت  

 لها تأث ر    ر  دا   لى تيافسية ةبقاء ةاستمرار الميظمة.
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لليقظة اإلستراتيجية أن تي،ن  مال  سل يا  ةل دةةا  بالمتابعة    يمكن تطوعية: -2
ةالمراقحة الحسي ة للم يط لي،اها هدك إبدا  ق فه   لى العكس لن  لك تعت ر 
ت ،عيةق باشتراط الذها  إلى ةا هة المعل،لاد المت،قعة لب ا اتحاه ال اة ةتيريط 

 لاد.كل ال ،اسق ةف  بعض األحيان يجب الت ري  ن المعل، 
يعيى الذ اء الجما   ة ،ة لجم، ة لن األفراةق تق،س  الذكاء الجماعي: -3

بمالحظة العاللاد ةاإلشاراد ف  الم يط لن أ ل لقاراتها إل  ا ها لعيى لع نق 
ةالذي يمثل هدك العمل الجما   ح م يك،ن بمقتضاه أ ضاء المجم، ة أة الفر ا 

لب  دس تجاةز ةاحتراس الق،ا د  ف  اتصا  ةتفا ل ف  ظل  ل األشكا  المال مةق
 السل، ية لعمل المجم، ة أة الفر ا.

ه، لك،ن لن  د  ف أة شئ إحصا  ق ل يط الميظمة ليس لفه،س لجرة المحيط: -4
 ،الل ل ثر ق لذا تأث رها ب ر قة  مليةق   سيما  يد التيلم  ن استهداك اليقظة 

 اإلستراتيجية.
تتضمن اليقظة اإلستراتيجية لب األخذ بع ن ا  تحار خصا ص  اإلبداع:إنشاء  -5

المعل،لاد المعيية ةالمستقصا  ةتفس راد إشاراد اإلاذار المحكر  ةالت  ترتحط بعيصر 
اإلبدا ق فالمعل،لاد المعيية الت  ه  بصدة التقص   يهاق   تصو أيا  لن األحدا  

 الفرلياد ةإاراء رس ة ت ،عية.ةلييها تسمم بصياغة ةاأل ما  الميفذ  سابقا ق 
ه، عحار   ن المعل،لاد الت  تمتلك بيفسها  لى المم زاد التي   ةق  التوقع: -6

ب  م يجب أن تق،س بالتزة د بالت،لي اد  إلاء   ن المستق لق ةليس لن المهم 
 أن تع ر  ن المال  أة ال الر.

ت قا لها  د  لزايا   أهمية بالغة لدى الميظمة إ اإلستراتيجيةاليقظة ةتلعب      
  د(Lesca and Castagnos, 2000, p22أبرزها 
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التخ يط س،اء  لى المدى  ملياد تد م  اإلستراتيجيةاليقظة  دعم التخطيط: -1
ترك ل ةبل،ر  ا ستراتيجياد ةتق يم  القص ر أة المت،سط أة ال ، ل ةتساهم ف 

 األهداك الياتجة  يها.
يسمم للميظمة بالحقاء ف   عحار   ن اظاس اإلستراتيجيةاليقظة  دعم االستجابة: -2

ةالميافس نق ةتسا د  لى فهم الق،ى الخار ية  حالة ة   ةلعرفة بت ،راد األس،اق
 ةت ل ل الضغ،طاد ةالتهديداد ةالفرص المتاحة ف  ال   ة للتغ رادق ةت ديد

سر ةق فاليقظة ب الم ي ةق ةالتييف لب التغ راد الخار ية ةت ف ز أار ة ا ستجابة
للتغ راد ال   ية ةتساهم ف  لمان  تمكن لن تيمية ا ستجابة الفعالة اإلستراتيجية

 المستق ل. ت س ن ل،قب الميظمة ف 
لقاراة ال،لعية ال الية   لى اإلستراتيجيةتعمل اليقظة  دعم اإلبداع واالبتكار: -3

تيار ةالتييفق ةتقديم األخرىق لما ي فز ا ب للميظمة لقاراة بيظ راتها لن الميظماد
 أ لىق ةلن ثمة ة م ل،قعها التيافس  ةتسا د  لى ت ، ر لزايا ليتجاد  اد قيمة

 تيافسية أخرى.
لمتخذي القراراد اإلستراتيجية تقدس اليقظة  حل المشاكل وتدعيم القرارات: -4

التيي،ل، ياق الميافس نق الق،اا نق  تقديراد ةقيقة ل يية  لى لعل،لاد ح،  ت، هاد
 دس اليق ن المرتحط بالقراراد المهمة غ ر المتيرر   ةغ رهاق فه  بذلك تقلل لن

 فهم المراكل ةحلها. ةتسا دها  لى
بت،سيب قدراد  اإلستراتيجية تسمم اليقظةتدعيم التوقع واستباق األحداث:  -5

ةت،قب حدة  التغ راد ةاستحاقهاق ةاليظر لن زةايا  الميظمة  لى اقتياص المعل،لاد
 المتاحةق ةز اة  سر ة العمل ف  ال،قت الم ل، ق لما يمكن لن أخرى للفرص

 استحاق الفرص الجديد  ةالقضاء  لى التهديداد ةاألخ ار الم تملة.
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 لمبررات، األهمية(:تطوير المنتجات )المفهوم، ا ثانيًا:
 لى الرغم لن أن ت ، ر الميتجاد قد أحتل اهتمالا     را  لن ق ل الحاحث ن      

 لى المست،  ن اليظري ةالت  يق ق با تحاره أحد أبعاة إستراتيجية الميت  الت  ت ثر 
بق،   لى لا تتمتب بو الرر اد لن لزايا تيافسية ت هلها لت ق ا اليجاح ةاليم،  لى 

ى ال ، لق إ  أاو   ي، د ف  أةبياد ت ، ر الميتجاد تعر ف ل دة لتفا  ليو المد
لمفه،س ت ، ر الميتجادق ح م ت، د  د  لفاهيم تيظر إلى ت ، ر الميتجاد لن 

ت ، ر  Suomala and Jokioinenزةايا  ز ية لختلفةق فقد  رك  ل لن 
تيافسية للرر ة ةاجاحها الميتجاد بأاو  لك اليراط الذي يستهدك ت س ن القدر  ال

 Suomalaالمستق ل ق لن ح م قدر  الرر ة  لى ز اة  رب  تها ةحصتها الس،قية ا
and Jokioinen, 2003, p213 ما  رفت  ملياد ت ، ر الميتجاد لن  . 

الزاة ة الفيية ف  لجا  الميتجاد الدةا ية بأاو العملية الت  يتم لن خاللها اكتراك 
ق  ة أثر  ال  ق حتى  New Chemical Entity (Nce)لر ب  يماةي  ديد 

  .Matthews, 1991, p146يتم تس، قو ا
ةقد  رك  ل لن ال ا   ةالعالق ت ، ر الميتجاد  لى أاها لن األل،ر      

اإلستراتيجية الهالة ليجاح شر اد األ ما ق فغالحا  لا يستخدس لفه،س الت ، ر 
ما يسعيان إلى ت ق ا هدك ةاحد إ  ةه، ةا بتيار  مفه،ل ن لتراةف ن  ن  ل ه

الت، ل إلى لا ه،  ديدق األلر الذي يضيف قيمة أك ر ةأسر  لن الميافس ن ف  
  .28ق ص2008الس،ق اال ا   ةالعالقق 

ةقد اقترح اترة ت ةسر، يغ  التعر ف اآلت  لت ، ر الميتجاد لن ة هة اظر      
لى أاو أي ش ء يمكن تغ  ره أة تس، اية ح م قالا بتعر ف ت ، ر الميتجاد  

إلافتو أة ت س يو  لى ل،ا فاد ةخصا ص الميت  س،اء الماةية الملم،سة أة غ ر 
الملم،سة أة الخدلاد المرافقة لو ة  ةي إلى إشحا  حا اد ةرغحاد المستهلي ن 
ال الية ةالمرتاحة ف  ق ا اد س،قية لستهدفةق ة ك،ن هذا الميت   ديدا   لى الرر ة 
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س،ق أة المستهلي ن أة  ميعهم لعا ق بغض اليظر  ن ةر ة التقدس التيي،ل،   أة ال
المستخدلة ف  ت ، ر هذا الميت  الجديد ةالذي يرمل ل،ا فاد الميت  ة اللتو 
التجار ة ةخدلاد المستهلي ن ةسعره ةترة جو ةت،ز عو ةخدلاد لا بعد ال يب 

ب أة حتى  ملية إ اة  إحال  ةالتغليف ةالتع  ةق ةالضماااد المقدلة ةطرق الدف
 الميت  ف  ق ا اد س،قية لع ية.

ةلن خال  استعراض المفاهيم السابقة يرى الحاحم بأن ت ، ر الميتجاد يعد      
لن اليراطاد الم ةية إلى تقديم ةتيايم ةابتيار ليتجاد تمثل لرةر  إستراتيجية 

 ر بعض الفرص ت قا لن خاللها الميظمة ا ستمرار ةالحقاء  ن طر ا ت،ف
لب الميافس ن الر يس  ن  ةةالمسا د   لى تق، ة لر ز الميظمة التيافس  بالمقارا

 لس،ق أة أس،اق الميت .
ةهياك  د  ل رراد لجعل الرر اد تت يى  ملية ت ، ر الميتجاد الجديد ق فقد      

إستراتيجية إةار ة األساسية ألي  لن المك،ااد  ملية ت ، ر الميتجاد أ ح ت
الر ا ز ةالمهاس ةاألهداك اآلتيةد اال ا   ةالعالقق  ةتس، اية للرر اد لن خال 

  .57ق ص2006 قا   دادق 35ق ص2008
 الميتجاد القا مة ف  خ ر. التغ راد التيي،ل، ية السر عة الت  يمكن أن تجعل -1
بل،غ الم ز   ةبالتال  فإن لرةراد قميافس ن بتقل د الميتجاد اليا  ةقياس ال -2

 التيافسية. تستد   الت ، ر المت،ا ل للميت  لي    يفقد ل زتو المستدالة التيافسية
ح م يمثل الت ، ر أحد  الت،ا ل المستمر لب المساهم نق الم،رةين ةالمستهلي ن -3

أهدافها.  ما ت ةي  ملية الت ، ر إلى الت،ا ل  أسحا  اجاح الرر اد ف  بل،غ
المستجداد ال   ية   ات ر ك األل،ا  ةاستثمارها حسب لب المساهم ن المستمر

لصيعة  ديد  أة غ رها لن ةقت  سلب اصو ةالم،رةين االذين يهمهم تقديم ل،اة أة
المستهلي ن أة  با تحار أاهم لن الجهاد الم ثر  ف  أ ةاق ةلت لحاد إلى آخر
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 ض التهمالمستهلي ن االذين تتغ ر تف المستخدل ن أة الرر اد  باإللافة إلى
 ةأاماط شرا هم لب لرةر ال،قت . ةحا اتهم ةرغحاتهم

ليافب ل ل بعض المركالد  ةت ، رها ةت ، لها إلى ةا، ا   اكتراك الفرص  ما   -4
 ال ال ،ن ةالم تمل،ن.  لك أن إتحا  الت ، ر  جزء لن الت  يعاا  ليها المستهلي،ن 
اجاحها. ألا الرر اد إلى  الرر اد المعا ر  س  ةي ليه   مل أة إستراتيجياد

 تي،ن لهدة  ةلستق لها سيك،ن لعرض للخ ر. الت    تمتلك هذه الرس ة س،ك
المستق ل ق ةبالتال  فه،  يسهم الت ، ر المت،ا ل ف  بياء قا د   لحة لليم، -5

 التغ راد المستق لية ةإةارتها بفعالية  الية. ل،ا هة يمكن الرر ة لن
أن ت ، ر  ف  الرر اد خا ةر الميتجاد ةت رز األهمية القص،ى لت ،      

لمارسة أ مالها ف  ظل ب  ة  مل  الميتجاد يسا د الرر ة ف  الحقاء ةا ستمرار ف 
 ذلك يسا د الرر ة ف  ت ق ا أهدافها اإلستراتيجية  تتم ز بالميافسة الرديد .

ز اة  مالية  ال هاالرر اد  لى ت ق ا أهداف باليم، ةالت،سب. ة ز د قدر  المتعلقة
ةز اة   اف   لعد  العا د  لى ا ستثمارق ةز اة  الم يعاد ةاإليراةاد األرباح ةز اة 

غ ر لالية  ز اة  رلا المستهلي ن الة  الايمة ال الية للمالي ن ةز اة  ال صة الس،قية
الس،ق  ةشهر  الرر ة ف  الميافس ن  ن الرر ة ةت س ن سمعة ةت س ن اا حا 

  .120ق ص2011التميم  ةال القق ا
 :تحليل البيانات

س،ك يق،س الحاحم بعمل  رض  الل ةلفصل لمختلو اليتا   الت  ت، لت      
إل ها الدراسة ةت ل لها ةتفس رها إحصا يا  ة لك لن خال  استعراض أةاء المح ،ث ن 
الت   رفت  يها إ اباتهم  لى  ميب فقراد أةا  الدراسة ة لك باستخداس التقيياد 

 اإلحصا ية الالزلة.
 
 



 

   
           28/1/2019 محمد حمدى زكى د/        أثر اليقظة االستراتيجية فى تطوير المنتجات الدوائية  

 135                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

 األول: البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة:المطلب 
اقتصرد هذه الدراسة  لى بعض الخصا ص الديم،غرافية الت  يمكن أن يك،ن      

لها تأث ر  لى اختالك رس ة أفراة   ية الدراسة لن العالل ن باإلةاراد العليا 
 اةر بالرر اد ل ل الدراسة العاللة ف  لجا  الصيا اد الدةا ية بمصر إزاء ل

ةأبعاة الدراسة المختلفة. ةتياةلت هذه الخصا ص االجيسق العمرق الم هل العلم ق 
 ط يعة المستج، ق سي،اد الخ ر  .

ةلن خال  المعل،لاد العالة الت  تضميها الجزء األة  لن ا ست يانق قاس      
ف   الحاحم باستخالص الخصا ص الديم،غرافية ةال،ظيفية ألفراة الع يةق ثم تقديمها

 شكل تيراراد ةاسب ل ، ة ةلن ثم استيتاج بعض اإلشاراد ةالد  د ليل  ااب.
    دة المستج،ب ن ةفقا  لمتغ ر الجيس.3د ي،لم الجدة  رقم االجنس -1

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس3جدول رقم )

 ةالنسبة المئوي التكرار الفئة المتغير

 الجنس

 %95.8 253 ذكر
 %4.2 11 أنثى

 %100 264 المجموع

  أن الغال ية العظمى لن أفراة   ية الدراسة لن 3يتضم لن الجدة  رقم ا     
 11ق ف  لقابل أن  دة اإلاا   %95.8لفرة  بيسحة  253الذ ،ر إ  بلغ  دةهم 

ق لما ير ر إلى تدا  اسحة لرار ة اإلاا  ف  ت،ل  المراكز %4.2لفرة  بيسحة 
 اإلةار ة العليا بالرر اد ل ل الدراسة.

    دة المستج،ب ن ةفقا  لمتغ ر العمر.4د ي،لم الجدة  رقم االعمر -2
 العمر(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 4جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 العمر

 %2.3 6 سنة 35أقل من 
 %23.9 63 سنة 45سنة إلى  36من 
 %39 103 سنة 55سنة إلى  46من 

 %34.8 92 سنة 56أكبر من 

 %100 264 المجموع
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  أن أفراة   ية الدراسة يت،ز ،ن ب ن لختلو الف اد 4االحظ لن الجدة  رقم ا     
ق يل ها %39سية بيسحة  55ة  46العمر ةق إ  يتراةح سن غال ية أفراة الع ية ب ن 

لي اية ق ةهذه الم شراد ه  اتيجة %34.8سية بيسحة  56الف ة العمر ة األك ر 
ك،ن أن هذه المراكز الاياةية تت لب خ راد قد   تي،ن لت،فر  ف  الف اد العمر ة 

 األخرى.
   دة المستج،ب ن ةفقا  لمتغ ر الم هل 5د ي،لم الجدة  رقم االمؤهل العلمي -3

 العلم .
 المؤهل العلمي(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 5جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

المؤهل 
 العلمي

 %4.9 13 متوسط

 %77.3 204 عالي

 %17.8 47 دراسات عليا

 %100 264 المجموع

لفرة  بيسحة  204شكل ال ا ل،ن  لى ل هل  ال  لن أفراة   ية الدراسة      
 47ق يل ها ف  المرتحة الثااية ال ا ل،ن  لى الدراساد العليا ةالحالغ  دةهم 77.3%

ق ثم تأت  ف  المرتحة األخ ر  ال ا ل،ن  لى ل هل لت،سط %17.8لفرة  بيسحة 
سر هذا بأن ت، هاد المجتمب المصري ق ة ف%4.9لفرة  بيسحة  13ةالحالغ  دةهم 

 إلى التعليم أ ح ت ل لحا  أساسيا  لالاخراط ف  س،ق العمل.
   دة المستج،ب ن ةفقا  لمتغ ر 6د ي،لم الجدة  رقم اطبيعة المستجوب -4

 المر ز ال،ظيف .
 متغير طبيعة المستجوب(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 6جدول رقم )

 ويةئالنسبة الم التكرار الفئة المتغير

طبيعة 
 المستجوب

 %5.7 15 رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس المصلحة

 %62.9 166 المدير أو نائب المدير

 %31.4 83 رئيس القسم أو رئيس الوحدة

 %100 264 المجموع
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  أن أفراة   ية الدراسة يت،ز ،ن حسب المر ز 6يالحظ لن الجدة  رقم ا     
يمثل،ن رسساء  %31.4يمثل،ن المدراء ةا،ابهم ة  %62.9ال،ظيف  إلى لا اس تو 

 يمثل،ن رسساء لجالس اإلةاراد ةرسساء المصالم. %5.7األقساس ةال،حداد ة 
المستج،ب ن ةفقا  لمتغ ر لست،ى    دة 7د ي،لم الجدة  رقم اسنوات الخبرة -5

 الخ ر .
 متغير سنوات الخبرة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 7جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 سنوات الخبرة

 %10.2 27 سنوات 5أقل من 

 %15.5 41 سنوات 10سنوات إلى  6من 

 27.3 72 سنة 15سنة إلى  11من 

 %33.7 89 سنة 25إلى سنة  16من 

 %13.3 35 سنة 26أكثر من 

 %100 264 المجموع

 سية  ةالف ة لن  25سية إلى  16  أن الف ت ن لن ا7ي،لم الجدة  رقم ا     
سية  تمثالن الف اد األك ر لن ب ن باق  الف اد الخا ة بسي،اد  15إلى  11ا

 %27.3ةالف ة الثااية لا اس تو  %33.7الخ ر ق ح م تمثل الف ة األةلى لا اس تو 
ق ةه، لا يع ر  ن ة ،ة ر  د لعرف  ةلهي  لدى هات ن %61قدره بإ مال  

تقا د حالليو ةبذ  الجه،ة لن الف ت ن بالرر اد ل ل الدراسة يجب استغاللو ق ل 
 أ ل الترارك ف  هذا الر  د لب ال اقاد الرابة المستق لية بالرر ة.

 المطلب الثاني: مستوى استخدام اليقظة اإلستراتيجية:
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  إ اباد 8د ي،لم الجدة  رقم ااألسئلة المتعلقة بمفهوم اليقظة اإلستراتيجية -6
 األس لة المرتح ة بمفه،س اليقظة اإلستراتيجية.المح ،ث ن ح،  لجم، ة لن 

 (: إجابات المبحوثين حول مفهوم اليقظة اإلستراتيجية8جدول رقم )

 األسئلة والعبارات

 المجموع ال نعم

ت
را

را
تك

ال
 

النسبة 

 المئوية
ت

را
را

تك
ال

 

النسبة 

 المئوية

ت
را

را
تك

ال
 

النسبة 

 المئوية

تتبنى الشركة مفهوم اليقظة 

 اإلستراتيجية؟
81 30.6% 183 69.4% 264 100% 

هل تملك الشركة شبكة 

 ؟Internetاإلنترنت 
215 81.4% 49 18.6% 264 100% 

تملك الشركة موقع على 

 الشبكة؟
174 65.9% 90 34.1% 264 100% 

هل تقومون بعمل دراسات 

لمعرفة صورة شركتكم 

 ومنتجاتها؟

98 37.1% 166 62.9% 264 100% 

تخصصون ميزانية جيدة هل 

 لنشاط اليقظة والمراقبة؟
102 38.6% 162 61.4% 264 100% 

هل تعتمد الشركة على 

 األنظمة الخبيرة؟
95 36% 169 64% 264 100% 

هل القرارات اإلستراتيجية 

بالشركة تتأثر بالتغيرات 

 الخارجية؟

167 63.3% 97 36.7% 264 100% 

اإلستراتيجية عملية هل اليقظة 

يشارك فيها جميع العاملين 

 بالشركة؟

94 35.6% 170 64.4% 264 100% 

 ير ر الجدة  السابا إلى لا يل د
لن أفراة الع ية يرى أن الرر ة   تت يى لفه،س اليقظة  %69.4أن لا اس تو  -

المفه،سق لن أفراة الع ية أن الرر ة تت يى هذا  %30.6اإلستراتيجيةق ف  ح ن يرى 
ةهذا يد   لى أن الرر اد ل ل الدراسة  ل ها أن تعمل بركل أك ر لن أ ل 

 ا لت اق بمختلو الت ،راد الجديد  ةالعمل  لى ت  يقها.
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لن أفراة الع ية يرى بأن الرر ة تمتلك شحكة  %81.4يت  ن أن لا اس تو  -
حكة إاتراتق لن أفراة الع ية أن الرر ة   تمتلك ش %18.6إاتراتق ف    ن يرى 

 ةهذا ل شر  لى ت ،ر استعما  التيي،ل، يا ةاخل الرر اد المح ،ثة.
لن أفراة الع ية يرى أن الرر ة تمتلك ل،قب  لى  %65.9يتضم أن لا اس تو  -

لن أفراة الع ية بأن الرر ة   تمتلك ل،قب  لى  %34.1الرحكةق ف  ح ن يرى 
ة تسعى إلى ت ق ا رلا  مال ها الرحكةق ةهذا يد   لى أن لعظم الرر اد المح ،ث
 لن خال  الت،ا ل لعهم   ر ل،قعها  لى الرحكة.

لن أفراة الع ية يرى أن الرر ة تق،س بعمل ةراساد  %37.1يت  ن أن لا اس تو  -
لمعرفة  ،رتها ةليتجاتها لدى األطراك المتعاللة لعهاق ف  ح ن يرى لا اس تو 

بعمل تلك الدراسادق ةهذا يد   لى لن أفراة الع ية أن الرر ة   تق،س  62.9%
ة ،ة بعض القص،ر ةاخل الرر اد المح ،ثة فيما يتعلا بإ راء الدراساد الخا ة 

 بمعرفة أراء ةاتجاهاد األطراك المختلفة المتعاللة لب الرر ة.
لن أفراة الع ية يرى أن الرر ة تخصص ل زااية  %38.6يت  ن أن لا اس تو  -

لن أفراة الع ية أن الرر ة    %61.4يجيةق ف  ح ن يرى   د  ليراط اليقظة اإلسترات
تخصص ل زااية   د  خا ة بهذا اليراطق ةهذا يد   لى  دس اهتماس الرر اد 

 لت   ا األار ة ةالت ،راد ال ديثة. سالمح ،ثة بت،ف ر الد م الالز 
لن أفراة الع ية يرى أن الرر ة تعتمد  لى األاظمة  %36يالحظ أن لا اس تو  -

لن أفراة الع ية    لم لهم  %64  ر ق ف  ح ن أن اليسحة األك ر الممثلة ف  الخ
 ب، ،ة لثل هذه األاظمة.

لن أفراة الع ية يرى أن القراراد اإلستراتيجية  %63.3يت  ن أن لا اس تو  -
لن أفراة الع ية  %36.7بالرر ة تتأثر بالتغ راد الخار يةق ف  ح ن أن لا اس تو 

القراراد اإلستراتيجية   تتأثر بالتغ راد الخار يةق ةهذا يد   لى أن يرى أن 
 المتغ راد الخار ية لها تأث ر  لى القراراد اإلستراتيجية بالرر اد المح ،ثة.
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لن أفراة الع ية يرى أن اليقظة اإلستراتيجية ه   %35.6يت  ن أن لا اس تو  -
لن أفراة الع ية أن  %64.4ن يرى  ملية يرارك ف ها  ميب العالل ن بالرر ةق ف  ح 

ق ةليست لتاحة ألاس ناليقظة اإلستراتيجية يت،لى لهالها بعض األفراة المتخصص 
  ميب العالل نق ة لك لما ت تا و لن لهاراد ةخ راد لتم ز  ةلتخصصة.

  9ي،لم الجدة  رقم ا مسئولة عن تطبيق اليقظة اإلستراتيجية:الاإلدارة  -7
 اإلةار  المس ،لة  ن ت   ا اليقظة اإلستراتيجية.إ اباد المح ،ث ن ح،  

حسب أرائهم حول اإلدارة المسئولة عن تطبيق اليقظة إجابات المبحوثين (: 9جدول رقم )

 اإلستراتيجية

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

المسئولة عن  اإلدارة

 اإلستراتيجيةتطبيق اليقظة 

 %15.9 42 العالقات العامة إدارة

 %13.3 35 خدمة العمالء إدارة

 %30.7 81 التسويق إدارة

 %10.2 27 اإلنتاج إدارة

 %7.6 20 البحوث والتطوير إدارة

 %22.3 59 أخرى

 %100 264 المجموع

يرةن أن إةار  التس، ا ه   %30.7  أن لا اس تو 9يالحظ لن الجدة  رقم ا     
يرةن أن  %22.3اإلةار  المس ،لة  ن الاياس باليقظة اإلستراتيجيةق ةلا اس تو 

لس ،لية الاياس باليقظة اإلستراتيجية ه  لس ،لية إةاراد أخرى ةاخل الرر ةق  ما أن 
القاد العالة ه  المس ،لة  ن  لكق ةلا اس تو يرةن أن إةار  الع %15.9لا اس تو 

 %10.2يرةن أن المس ،  ه  إةار  خدلة العمالءق ف  ح ن أن لا اس تو  13.3%
أن إةار  الح ،   %7.6يرةن أن إةار  اإلاتاج ه  المس ،لةق ةأخ را  يرى لا اس تو 

و اإلةاراد ةالت ، ر ه  المس ،لةق ةبالتال  فإن اليقظة اإلستراتيجية تتم ف  لختل
 ةترتيز ف  إةار  التس، ا بدر ة    ر .

  10د ي،لم الجدة  رقم االمعلومات المحصل عليها من رصد البيئة الخارجية -8
األطراك المي،طة بالمعل،لاد الت  يتم ال ص،   ل ها لن ر د ال   ة الخار ية 

 للرر ة.
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المنوطة بالمعلومات التي يتم الحصول األطراف إجابات المبحوثين حول (: 10جدول رقم )

 عليها من رصد البيئة الخارجية

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

المعلومات المحصل 

عليها من رصد 

 البيئة الخارجية

 %15.9 42 المنافسين الحاليين أو المرتقبين

 %28 74 العمالء الحاليين أو المرتقبين

 %21.6 57 المرتقبينالموردين الحاليين أو 

 %8 21 التغيرات االجتماعية

 %10.6 28 التكنولوجية تالتغيرا

 %7.2 19 التغيرات القانونية

 %8.7 23 أخرى

 %100 264 المجموع

     
يرةن أن لعل،لاد اليقظة تخص  %28يالحظ لن الجدة  السابا أن لا اس تو  

يرةن أاها تخص الم،رةين  %21.6العمالء ال ال  ن أة المرتق  نق ةلا اس تو 
يرةن أاها تخص الميافس ن ال ال  ن أة  %15.9ال ال  ن أة المرتق  نق ةلا اس تو 

هم ب ن التغ راد التيي،ل، ية ةالتغ راد المرتق  نق ألا باق  أفراة الع ية فتيقسم آراء
 لى الت،ال ق  %7.2ق  %8ق  %10.6ا  تماعية ةالتغ راد القاا،اية ة لك بيسب 

يرةن أن المعل،لاد الم صل  ل ها تتعلا بأل،ر أخرى. ة ليو  %8.7ةأن لا اس تو 
ظرا  يتضم أن الرر اد المح ،ثة ت،ل  أهمية    ر  للعمالء ال ال  ن أة المرتق  ن ا

 لعملهم ف  ل يط تيافس .
د األطراف القائمة بدراسة وتحليل المعلومات المجمعة من اليقظة اإلستراتيجية -9

  األطراك القا مة  لى ةراسة ةت ل ل المعل،لاد المجمعة 11ي،لم الجدة  رقم ا
 لن اليقظة اإلستراتيجية.
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عن دراسة وتحليل معلومات المسئولة  األطرافإجابات المبحوثين حول (: 11جدول رقم )

 اليقظة اإلستراتيجية

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير 

األطراف المسئولة عن دراسة 

وتحليل المعلومات المجمعة عن 

 اليقظة اإلستراتيجية 

 %8.7 23 الخبراء

 %33 87 لجان مختصة

 %58.3 154 المديرين

 %100 264 المجموع

يرةن أن المدير ن هم  %58.3  أن لا اس تو 11يالحظ لن الجدة  رقم ا     
المس ،ل،ن  ن الاياس بدراسة ةت ل ل لعل،لاد اليقظة اإلستراتيجيةق  ما أن لا اس تو 

يرةن أن اللجان المختصة ه  المس ،لة  ن هذه المهمةق ألا لا اس تو  33%
 ة بالخ راء ألةاها.يرةن أن هذه المهمة ت تاج إلى ا ستعاا 8.7%

  :تحليل المتغيرات
فيما يل  ت ل ل ال ياااد المتعلقة بمتغ راد الدراسة  ما ظهرد لن خال  الدراسة      

الم دااية ةا ختحاراد اإلحصا ية الت  تم إ راسها. ةتجد اإلشار  هيا إلى لعيار 
المت،سط ال ساب  ليعتمد التصييف لمدى المال مة أة العكسق ة لك فيما يتعلا بايم 

 لى قيمة هذا المت،سطق ح م تم ةلب لاياس ترت    لألرقاس إل  اء ال،سط 
ال ساب  لدل،   باستخداس الماياس الترت    لألهميةق ة لك لالستفاة  ليها فيما بعد 
 يد ت ل ل اليتا  ق لذلك فقد حدة الحاحم ثالثة لست، اد ه  الرتفبق لت،سطق 

 ست،ى لال مة  ل عحار  بياءا   لى المعاةلة اآلتيةدليخفض  لت ديد ل
 ال د األةاى لل ديل /  دة المست، اد –= اال د األ لى لل ديل  طول الفئة
. ةبذلك تي،ن المست، اد  ما ه،  1.33=  3/  4  = 1 – 5ةهذا يعيى أن ا

  .12ل،لم بالجدة  رقم ا
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 المالئمة للوسط الحسابي(: مقياس لتحديد مستوى 12جدول رقم )
 مستوى المالئمة الوسط الحسابي

 منخفضة 2.33أقل من  -1

 متوسطة 3.67أقل من  – 2.34

 مرتفعة 5أقل من  – 3.68

 ق ة لك لمعالجة SPSS 22ا اإلحصا   سل، األةس،ك يعتمد الحاحم  لى      
 الم دااية.ال ياااد الت  تم ال ص،   ل ها لن خال  الدراسة 

 المتغير المستقل )اليقظة اإلستراتيجية(: -1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ألسئلة متغير  -أ

 اليقظة التسويقية:
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لمتغير اليقظة 13جدول رقم )

 العليا اإلدارةالتسويقية وفقاً ألراء واتجاهات 

 العبارات م

ط 
س

لو
ا

ي
اب

س
ح

ال
ت  

فا
را

ح
الن

ا
ية

ار
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لم
ا

 

أل
ا

ة 
مي

ه
ية

سب
لن

ا
 

ب
تي

تر
ال

 

1 
تقوم المنظمة بتحليل وتقييم نقاط القوة 

 ألخر.والضعف لديها من حين 
 4 متوسطة 1.294 3.621

2 
تلتزم الشركة بعالقات قوية بعيدة األمد مع 

 مورديها.
 1 مرتفعة 1.112 3.901

3 
تتطلع الشركة دائماً إلى تحسين رضا عمالئها 

 عن المنتجات المقدمة.
 3 مرتفعة 1.355 3.704

4 
تسعى الشركة باستمرار إلى متابعة تطور 

 السوق.وعرض المنتجات الجديدة في 
 5 متوسطة 1.318 3.568

5 
يتوافر لدى الشركة القدرة على التنبؤ بتغير 

 أذواق المستهلكين وتطور رغباتهم.
 2 مرتفعة 1.244 3.780

 - مرتفعة 1.265 3.715 المتوسط العام -

  ةالخاص 13يتضم لن خال  ل العة ال ياااد ال،ارة  لن الجدة  رقم ا     
باإلحصاءاد ال، فية لمتغ ر االيقظة التس، اية ق ة لك ةفقا   تجاهاد ةأراء 
لفرةاد الع ية لن لس ،ل  اإلةاراد العلياق ح م أشارد اليتا   بركل  اس إلى أن 

م ل ا ، ا رتفا  ف  لضم،اهاق ة لى المت،س اد ال سابية الت  تم الت، ل إل ها ت
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 ق ةهذا ير ر إلى أن 3.715العم،س يت  ن أن المت،سط ال ساب  اإل مال  لقداره ا
استجاباد   ية الدراسة لن لس ،ل  اإلةاراد العليا  اات ايجابية ةبدر ة تم ل ا ، 

 ا رتفا  ف  لعظم العحاراد.
واألهمية النسبية ألسئلة متغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -ب

 اليقظة التنافسية:
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لمتغير اليقظة 14جدول رقم )

 العليا اإلدارةوفقاً ألراء واتجاهات التنافسية 

 العبارات م
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س

لو
ا

ي
اب
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ح

ال
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فا
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ا
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1 
تقوم الشركة بإعداد دراسات خاصة لتقييم 

 قدراتها التنافسية.
 1 مرتفعة 1.252 3.905

2 
تحرص الشركة دائماً على جمع معلومات عن 

 منافسيها لمعرفة جوانب القوة والضعف لديهم.
 3 مرتفعة 1.076 3.856

3 
تسخر الشركة جزءاً كبيراً من إنفاقها في إعداد 

 منافسيها.دراسات حول 
 2 مرتفعة 1.187 3.867

4 
ال تستغرق الشركة وقتاً طويالً لتقرير كيفية 

 االستجابة للتغيرات في إستراتيجية المنافسين.
 5 متوسطة 1.143 3.594

5 
تراقب الشركة بشكل دائم السياسات 

 واالستراتيجيات المختلفة لدى المنافسين.
 4 مرتفعة 1.181 3.769

 - مرتفعة 1.168 3.798 العامالمتوسط  -

  ةالخاص 14يتضم لن خال  ل العة ال ياااد ال،ارة  لن الجدة  رقم ا     
باإلحصاءاد ال، فية لمتغ ر االيقظة التيافسية ق ة لك ةفقا   تجاهاد ةأراء لفرةاد 
الع ية لن لس ،ل  اإلةاراد العلياق ح م أشارد اليتا   بركل  اس إلى أن 

م ل ا ، ا رتفا  ف  لضم،اهاق ة لى المت،س اد ال سابية الت  تم الت، ل إل ها ت
 ق ةهذا ير ر إلى أن 3.798العم،س يت  ن أن المت،سط ال ساب  اإل مال  لقداره ا

استجاباد   ية الدراسة لن لس ،ل  اإلةاراد العليا  اات ايجابية ةبدر ة تم ل ا ، 
 ا رتفا  ف  لعظم العحاراد.
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واألهمية النسبية ألسئلة متغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -ج
 اليقظة التكنولوجية:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لمتغير اليقظة 15جدول رقم )

 العليا اإلدارةوفقاً ألراء واتجاهات التكنولوجية 

 العبارات م
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1 
تحرص الشركة على استخدام أحدث 

 التكنولوجيا العالمية في التصنيع.
 2 مرتفعة 1.053 3.962

2 
يتوافر بالشركة بنية تحتية فعالة لالتصاالت 

 وتكنولوجيا المعلومات.
 3 مرتفعة 1.154 3.867

3 
تخصص الشركة ميزانية كافية إلجراء وتنفيذ 

 الحديثة.برامج التكنولوجيا 
 4 مرتفعة 1.085 3.829

4 

تحرص الشركة على التعاون مع الجهات 

المتخصصة في المجاالت التكنولوجية 

 المتعلقة بعمليات اإلنتاج والتصنيع.

 1 مرتفعة 1.035 3.985

5 

تحرص الشركة على المتابعة المستمرة 

لالكتشافات العلمية المستجدة في مجال 

 صناعة الدواء.

 5 متوسطة 1.172 3.602

 - مرتفعة 1.099 3.849 المتوسط العام -

  ةالخاص 15يتضم لن خال  ل العة ال ياااد ال،ارة  لن الجدة  رقم ا     
باإلحصاءاد ال، فية لمتغ ر االيقظة التيي،ل، ية ق ة لك ةفقا   تجاهاد ةأراء 
لفرةاد الع ية لن لس ،ل  اإلةاراد العلياق ح م أشارد اليتا   بركل  اس إلى أن 

تم ل ا ، ا رتفا  ف  لضم،اهاق ة لى  المت،س اد ال سابية الت  تم الت، ل إل ها
 ق ةهذا ير ر إلى أن 3.849العم،س يت  ن أن المت،سط ال ساب  اإل مال  لقداره ا

استجاباد   ية الدراسة لن لس ،ل  اإلةاراد العليا  اات ايجابية ةبدر ة تم ل ا ، 
 ا رتفا  ف  لعظم العحاراد.
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رية واألهمية النسبية ألسئلة متغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا -ة
 اليقظة البيئية:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لمتغير اليقظة 16جدول رقم )

 العليا اإلدارةوفقاً ألراء واتجاهات البيئية 

 العبارات م
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 5 متوسطة 1.255 3.579 تشكل مراقبة بيئة األعمال أولوية لدى الشركة. 1

2 
تملك الشركة رؤية جيدة حول التهديدات 

 والفرص المتاحة في البيئة الخارجية.
 4 متوسطة 1.223 3.655

3 

تقوم الشركة برصد ومراقبة كل ما يحدث في 

البيئة الخارجية من أجل الحصول على 

 المعلومات حول المتغيرات الخارجية.

 2 مرتفعة 1.199 3.773

4 

يتوافر بالشركة مناخ اجتماعي سليم يساهم في 

جعل المبادالت جيدة بين أفراد الجماعة ويعالج 

 المشاكل الداخلية.

 1 مرتفعة 1.120 3.992

5 
يتوافر لدى الشركة إدارة متخصصة لدراسة 

 بالشركة.الظواهر البيئية المحيطة 
 3 مرتفعة 1.281 3.719

 -- مرتفعة 1.216 3.744 المتوسط العام -

  ةالخاص 16يتضم لن خال  ل العة ال ياااد ال،ارة  لن الجدة  رقم ا     
باإلحصاءاد ال، فية لمتغ ر االيقظة ال   ية ق ة لك ةفقا   تجاهاد ةأراء لفرةاد 
الع ية لن لس ،ل  اإلةاراد العلياق ح م أشارد اليتا   بركل  اس إلى أن 

ل ا ، ا رتفا  ف  لضم،اهاق ة لى المت،س اد ال سابية الت  تم الت، ل إل ها تم 
 ق ةهذا ير ر إلى أن 3.744العم،س يت  ن أن المت،سط ال ساب  اإل مال  لقداره ا

استجاباد   ية الدراسة لن لس ،ل  اإلةاراد العليا  اات ايجابية ةبدر ة تم ل ا ، 
 ا رتفا  ف  لعظم العحاراد.

 المتغير التابع )تطوير المنتجات(: -2
ات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ألسئلة متغير المتوسط -أ

 تحسين خصائص المنتج:
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تحسين (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لمتغير 17جدول رقم )

 العليا اإلدارةوفقاً ألراء واتجاهات خصائص المنتج 
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1 
تقوم الشركة باستمرار بتغيير مواصفات 

 المنتجات التي تقوم بإنتاجها.
 2 مرتفعة 1.115 3.894

2 
تقوم الشركة باستمرار بالبحث عن بدائل 

 أفضل للخامات المستخدمة في اإلنتاج.
 1 مرتفعة 1.225 3.905

3 
مشروعات بحثية تقوم بانجازها لدى الشركة 

 لتطوير منتجاتها الحالية.
 3 مرتفعة 1.261 3.742

4 
تقوم الشركة بتطوير استخدامات جديدة 

 لمنتجاتها الحالية.
 4 متوسطة 1.339 3.621

5 
تستخدم الشركة مواد أولية جيدة تميزها عن 

 غيرها من الشركات.
 5 متوسطة 1.229 3.606

 - مرتفعة 1.234 3.754 المتوسط العام -

   
  ةالخاص 17يتضم لن خال  ل العة ال ياااد ال،ارة  لن الجدة  رقم ا   

باإلحصاءاد ال، فية لمتغ ر ات س ن خصا ص الميت  ق ة لك ةفقا   تجاهاد 
ةأراء لفرةاد الع ية لن لس ،ل  اإلةاراد العلياق ح م أشارد اليتا   بركل  اس إلى 

م ل ا ، ا رتفا  ف  لضم،اهاق أن المت،س اد ال سابية الت  تم الت، ل إل ها ت
 ق ةهذا ير ر إلى 3.754ة لى العم،س يت  ن أن المت،سط ال ساب  اإل مال  لقداره ا

أن استجاباد   ية الدراسة لن لس ،ل  اإلةاراد العليا  اات ايجابية ةبدر ة تم ل 
 ا ، ا رتفا  ف  لعظم العحاراد.

 
 
ة واألهمية النسبية ألسئلة متغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري -ب

 تحسين جودة المنتج:



 

   
           28/1/2019 محمد حمدى زكى د/        أثر اليقظة االستراتيجية فى تطوير المنتجات الدوائية  

 148                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

تحسين (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لمتغير 18جدول رقم )

 العليا اإلدارةوفقاً ألراء واتجاهات جودة المنتج 
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1 

التحسين المستمر لجودة المنتجات هو أحد 

المجاالت الرئيسية ألنشطة تطوير المنتجات 

 بالشركة.

 4 مرتفعة 1.178 3.840

2 

تعمل الشركة باستمرار على تطوير فعالية 

وأمان مستحضراتها لكي تتفق مع المواصفات 

 العالمية.

 3 مرتفعة 1.198 3.871

3 
الشركة بتطويرها تتمتع المنتجات التي تقوم 

 بجودة مرتفعة.
 1 مرتفعة 1.074 3.901

4 

ال توجد مالحظات جوهرية على جودة 

منتجات الشركة في تقارير هيئة الرقابة على 

 الدواء.

 2 مرتفعة 1.068 3.898

5 
تقوم الشركة دائماً باستطالع رأى عمالئها عن 

 جودة منتجاتها.
 5 متوسطة 1.270 3.617

 - مرتفعة 1.158 3.826 المتوسط العام -

  ةالخاص 18يتضم لن خال  ل العة ال ياااد ال،ارة  لن الجدة  رقم ا     
باإلحصاءاد ال، فية لمتغ ر ات س ن  ،ة  الميت  ق ة لك ةفقا   تجاهاد ةأراء 
لفرةاد الع ية لن لس ،ل  اإلةاراد العلياق ح م أشارد اليتا   بركل  اس إلى أن 

تم ل ا ، ا رتفا  ف  لضم،اهاق ة لى المت،س اد ال سابية الت  تم الت، ل إل ها 
 ق ةهذا ير ر إلى أن 3.826العم،س يت  ن أن المت،سط ال ساب  اإل مال  لقداره ا

استجاباد   ية الدراسة لن لس ،ل  اإلةاراد العليا  اات ايجابية ةبدر ة تم ل ا ، 
 ا رتفا  ف  لعظم العحاراد.
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ارية واألهمية النسبية ألسئلة متغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي -ج
 تخفيض تكلفة المنتج:

تخفيض (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لمتغير 19جدول رقم )

 العليا اإلدارةوفقاً ألراء واتجاهات تكلفة المنتج 
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1 
تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات تطوير المنتجات 

 لتخفيض تكلفتها.
 4 مرتفعة 1.200 3.705

2 
تعمل الشركة على االستخدام األمثل للمواد 

 الخام لتخفيض نسبة الفاقد الصناعي.
 1 مرتفعة 0.978 4.038

3 

استخدام خامات أقل سعراً دون التضحية 

المجاالت الهامة لتطوير بالجودة هو أحد 

 المنتجات بالشركة.

 3 مرتفعة 1.076 3.708

4 
تقدر تكلفة تطوير المنتجات بالشركة بناءاً على 

 دراسات علمية من قبل أشخاص مهنيين.
 5 متوسطة 1.163 3.542

5 

تمتلك الشركة أنظمة تكاليف حديثة تسعى من 

المستخدمة في خاللها إلى ترشيد تكلفة الخامات 

 تطوير المنتجات.

 2 مرتفعة 1.104 3.757

 - مرتفعة 1.104 3.750 المتوسط العام -

  ةالخاص 19يتضم لن خال  ل العة ال ياااد ال،ارة  لن الجدة  رقم ا     
باإلحصاءاد ال، فية لمتغ ر اتخفيض تيلفة الميت  ق ة لك ةفقا   تجاهاد ةأراء 
لفرةاد الع ية لن لس ،ل  اإلةاراد العلياق ح م أشارد اليتا   بركل  اس إلى أن 

تم ل ا ، ا رتفا  ف  لضم،اهاق ة لى  المت،س اد ال سابية الت  تم الت، ل إل ها
 ق ةهذا ير ر إلى أن 3.750العم،س يت  ن أن المت،سط ال ساب  اإل مال  لقداره ا

استجاباد   ية الدراسة لن لس ،ل  اإلةاراد العليا  اات ايجابية ةبدر ة تم ل ا ، 
 ا رتفا  ف  لعظم العحاراد.
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رية واألهمية النسبية ألسئلة متغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا -ة
 تحقيق التفوق التنافسي:

تحقيق (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لمتغير 20جدول رقم )

 العليا اإلدارةوفقاً ألراء واتجاهات  التفوق التنافسي
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1 
تقوم الشركة باالستفادة من منتجات منافسيها 

 لتطوير منتجاتها وتحقيق التميز التنافسي.
 1 مرتفعة 1.180 3.932

2 

يساهم تطوير المنتجات بالشركة في تحسين 

المستوى التنافسي للسلعة في األسواق المحلية 

 والعالمية.

 3 مرتفعة 1.240 3.708

3 
الشركة إلى معرفة نواحي القوة والضعف تسعى 

 لدى منافسيها بغرض تعزيز مقدراتها التنافسية.
 5 متوسطة 1.381 3.481

4 
تقوم الشركة بإقامة تحالفات إستراتيجية مع 

 منافسيها في مجاالت تطوير المنتجات.
 4 متوسطة 1.280 3.633

5 
سرعة تطوير المنتجات وتقديمها للسوق هي 

 نسبية تتميز بها الشركة مقارنة بمنافسيها.ميزة 
 2 مرتفعة 1.085 3.859

 - مرتفعة 1.234 3.723 المتوسط العام -

  ةالخاص 20يتضم لن خال  ل العة ال ياااد ال،ارة  لن الجدة  رقم ا     
باإلحصاءاد ال، فية لمتغ ر ات ق ا التف،ق التيافس  ق ة لك ةفقا   تجاهاد ةأراء 
لفرةاد الع ية لن لس ،ل  اإلةاراد العلياق ح م أشارد اليتا   بركل  اس إلى أن 

 ها تم ل ا ، ا رتفا  ف  لضم،اهاق ة لى المت،س اد ال سابية الت  تم الت، ل إل
 ق ةهذا ير ر إلى أن 3.723العم،س يت  ن أن المت،سط ال ساب  اإل مال  لقداره ا

استجاباد   ية الدراسة لن لس ،ل  اإلةاراد العليا  اات ايجابية ةبدر ة تم ل ا ، 
 ا رتفا  ف  لعظم العحاراد.
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 اختبار الفروض اإلحصائية: 
لخيص اإل اباد الت  تم ال ص،   ل ها ح،  ةراسة أثر المتغ ر يمكن ت     

المستقل ةالمتمثل ف  اليقظة اإلستراتيجية ةلا ت ت، و لن ايقظة تس، ايةق تيافسيةق 
تيي،ل، يةق ب  ية   لى المتغ ر التابب ةالمتمثل ف  ت ، ر الميتجاد لدى الرر اد 

داس أسل،  ا ا دار الخ   العاللة ف  لجا  الصيا اد الدةا يةق ة لك باستخ
 ق ة ذلك أسل،  ا ا دار الخ   الحسيط Multiple Regressionالمتعدة ا

  ق ة اات اليتا    لى الي ، التال دSimple Regressionا
 اختبار الفرض الرئيس:

ة يص هذا الفرض  لى أاو "  ي، د أثر  ة ة لة إحصا ية ب ن لختلو      
 يا ر اليقظة اإلستراتيجية ةب ن أار ة ت ، ر الميتجاد بميظماد األ ما  

 المصر ة".
ة ختحار هذا الفرض فقد قاس الحاحم باستخداس ت ل ل ا ا دار الخ   المتعدة      

  لمعرفة أثر المتغ راد المستقلة لجتمعة االيقظة Multiple Regressionا
التس، ايةق التيافسيةق التيي،ل، يةق ال   ية   لى ت ، ر الميتجاد الدةا ية بميظماد 

   لا يل د21الت  يتضميها الجدة  رقم ا األ ما  المصر ةق إ  ت  ن اليتا  
( Multiple Regressionنتائج اختبار االنحدار الخطي المتعدد ) (:21جدول رقم )

لتأثير المتغيرات المستقلة مجتمعة على تطوير المنتجات الدوائية بمنظمات األعمال 

 المصرية
المتغير 

 المستقل
Sig. R R2 B 

F 

 المحسوبة
القرار 

 اإلحصائي

المتغيرات 

 مجتمعة
0.000 0.338 0.114 0.385 33.716 

رفض الفرضية 

 العدمية

 F = 2.29يمة الجدولية ق( والa = 0.05مستوى المعنوية )
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الم س،بة ه   F  أن قيمة 21يتضم لن ال ياااد ال،ارة  ف  الجدة  السابا ا 
 ق ةبمقاراة الايم الت  تم الت، ل 2.29  فيما بلغت قيمتها الجدةلية ا33.716ا

إل ها ف  اختحار هذه الفرليةق ت  ن أن الايمة الم س،بة أك ر لن الايمة الجدةليةق 
لذلك فإاو يتم رفض الفرلية العدلية ةق ،  الفرلية ال ديلة الت  تيص  لى أاو 

إحصا ية ب ن لختلو  يا ر اليقظة اإلستراتيجية ةب ن أار ة "ي، د أثر  ة ة لة 
ت ، ر الميتجاد بميظماد األ ما  المصر ة"ق ةهذا لا ي  ده قيمة لست،ى الد لة 

ق  ما تر ر إلى أن التحاين ف  %5  الحالغة  فرا  ح م أاها أقل لن .Sigا
ل ا لة ف    لن التغ راد ا0.114  يفسر لا اس تو اR2المتغ راد المستقلة ا

 المتغ ر التابب ف  ح ن ير ب الحاق  إلى  ،الل أخرى.
ألا فيما يتعلا باختحار الفرةض الفرعية المي ثقة  ن هذا الفرض الر يسق فإن 

 الجداة  التالية ت  ن اليتا   الت  تم الت، ل إل هاد
 اختبار الفرض الفرعي األول:

إحصا ية ب ن اليقظة التس، اية ة يص هذا الفرض  لى أاود"   ي، د أثر  ة ة لة 
 ةأار ة ت ، ر الميتجاد بميظماد األ ما  المصر ة".

 Simpleة ختحار هذا الفرض قاس الحاحم باستخداس ت ل ل ا ا دار الحسيط ا
Regressionةأار ة ت ، ر الميتجاد  ة  لمعرفة أثر العالقة ب ن اليقظة التس، اي

  هذه 22تا   الت  يتضميها الجدة  رقم ابميظماد األ ما  المصر ةق إ  ت  ن الي
 اليتا  د

( Simple Regressionنتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط ) (:22جدول رقم )
 للفرض الفرعي األول

المتغير 
 المستقل

Sig. R R2 B 
F 

 المحسوبة
 القرار اإلحصائي

يقظة ال
 التسويقية

0.012 0.155 0.024 0.98 6.433 
الفرضية رفض 

 العدمية

 F = 2.29يمة الجدولية ق( والa = 0.05مستوى المعنوية )
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الم س،بة ه   F  أن قيمة 22يتضم لن ال ياااد ال،ارة  ف  الجدة  السابا ا     
 ق ةبمقاراة الايم الت  تم الت، ل إل ها 2.29  فيما بلغت قيمتها الجدةلية ا6.433ا

ف  اختحار هذه الفرليةق ت  ن أن الايمة الم س،بة أك ر لن الايمة الجدةليةق لذلك 
فإاو يتم رفض الفرلية العدلية ةق ،  الفرلية ال ديلة الت  تيص  لى أاو "ي، د أثر 

ةأار ة ت ، ر الميتجاد بميظماد األ ما   ةحصا ية ب ن اليقظة التس، اي ة ة لة إ
  الحالغة  فرا  ح م أاها أقل .Sigالمصر ة"ق ةهذا لا ي  ده قيمة لست،ى الد لة ا

  يفسر لا اس تو R2ق  ما تر ر إلى أن التحاين ف  المتغ ر المستقل ا%5لن 
ب ف  ح ن ير ب الحاق  إلى  ،الل   لن التغ راد ال ا لة ف  المتغ ر التاب0.024ا

 أخرى.
 اختبار الفرض الفرعي الثاني:

ة يص هذا الفرض  لى أاود"   ي، د أثر  ة ة لة إحصا ية ب ن اليقظة التيافسية 
 ةأار ة ت ، ر الميتجاد بميظماد األ ما  المصر ة".

 Simpleة ختحار هذا الفرض قاس الحاحم باستخداس ت ل ل ا ا دار الحسيط ا
Regression لمعرفة أثر العالقة ب ن اليقظة التيافسية ةأار ة ت ، ر الميتجاد  

  هذه 23بميظماد األ ما  المصر ةق إ  ت  ن اليتا   الت  يتضميها الجدة  رقم ا
 اليتا  د

( Simple Regressionنتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط ) (:23جدول رقم )
 للفرض الفرعي الثاني

المتغير 

 المستقل
Sig. R R2 B 

F 
 المحسوبة

القرار 

 اإلحصائي

يقظة ال

 التنافسية
0.000 0.219 0.048 0.148 13.170 

رفض الفرضية 

 العدمية

 F = 2.29يمة الجدولية ق( والa = 0.05مستوى المعنوية )
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الم س،بة ه   F  أن قيمة 23يتضم لن ال ياااد ال،ارة  ف  الجدة  السابا ا  
 ق ةبمقاراة الايم الت  تم الت، ل 2.29  فيما بلغت قيمتها الجدةلية ا13.170ا

إل ها ف  اختحار هذه الفرليةق ت  ن أن الايمة الم س،بة أك ر لن الايمة الجدةليةق 
ةق ،  الفرلية ال ديلة الت  تيص  لى أاو لذلك فإاو يتم رفض الفرلية العدلية 

"ي، د أثر  ة ة لة إحصا ية ب ن اليقظة التيافسية ةأار ة ت ، ر الميتجاد 
  الحالغة .Sigبميظماد األ ما  المصر ة"ق ةهذا لا ي  ده قيمة لست،ى الد لة ا

  R2ق  ما تر ر إلى أن التحاين ف  المتغ ر المستقل ا%5 فرا  ح م أاها أقل لن 
  لن التغ راد ال ا لة ف  المتغ ر التابب ف  ح ن ير ب 0.048يفسر لا اس تو ا

 الحاق  إلى  ،الل أخرى.
 اختبار الفرض الفرعي الثالث:

ة يص هذا الفرض  لى أاود"   ي، د أثر  ة ة لة إحصا ية ب ن اليقظة التيي،ل، ية 
 ةأار ة ت ، ر الميتجاد بميظماد األ ما  المصر ة".

 Simpleر هذا الفرض قاس الحاحم باستخداس ت ل ل ا ا دار الحسيط اة ختحا
Regression لمعرفة أثر العالقة ب ن اليقظة التيي،ل، ية ةأار ة ت ، ر الميتجاد  

  هذه 24بميظماد األ ما  المصر ةق إ  ت  ن اليتا   الت  يتضميها الجدة  رقم ا
 اليتا  د

( للفرض Simple Regressionر الخطي البسيط )نتائج اختبار االنحدا (:24جدول رقم )

 الفرعي الثالث
المتغير 

 المستقل
Sig. R R2 B 

F 

 المحسوبة
 القرار اإلحصائي

يقظة ال

 التكنولوجية
0.000 0.213 0.046 0.150 12.497 

رفض الفرضية 

 العدمية

 F = 2.29يمة الجدولية ق( والa = 0.05مستوى المعنوية )

     
 



 

   
           28/1/2019 محمد حمدى زكى د/        أثر اليقظة االستراتيجية فى تطوير المنتجات الدوائية  

 155                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

الم س،بة ه   F  أن قيمة 24يتضم لن ال ياااد ال،ارة  ف  الجدة  السابا ا 
 ق ةبمقاراة الايم الت  تم الت، ل 2.29  فيما بلغت قيمتها الجدةلية ا12.497ا

إل ها ف  اختحار هذه الفرليةق ت  ن أن الايمة الم س،بة أك ر لن الايمة الجدةليةق 
ق ،  الفرلية ال ديلة الت  تيص  لى أاو لذلك فإاو يتم رفض الفرلية العدلية ة 

"ي، د أثر  ة ة لة إحصا ية ب ن اليقظة التيي،ل، ية ةأار ة ت ، ر الميتجاد 
  الحالغة .Sigبميظماد األ ما  المصر ة"ق ةهذا لا ي  ده قيمة لست،ى الد لة ا

  R2ق  ما تر ر إلى أن التحاين ف  المتغ ر المستقل ا%5 فرا  ح م أاها أقل لن 
  لن التغ راد ال ا لة ف  المتغ ر التابب ف  ح ن ير ب 0.046يفسر لا اس تو ا

 الحاق  إلى  ،الل أخرى.
 اختبار الفرض الفرعي الرابع:

ة يص هذا الفرض  لى أاود"   ي، د أثر  ة ة لة إحصا ية ب ن اليقظة ال   ية 
 ةأار ة ت ، ر الميتجاد بميظماد األ ما  المصر ة".

 Simpleذا الفرض قاس الحاحم باستخداس ت ل ل ا ا دار الحسيط اة ختحار ه
Regression لمعرفة أثر العالقة ب ن اليقظة ال   ية ةأار ة ت ، ر الميتجاد  

  هذه 25بميظماد األ ما  المصر ةق إ  ت  ن اليتا   الت  يتضميها الجدة  رقم ا
 اليتا  د

( للفرض Simple Regressionالبسيط ) نتائج اختبار االنحدار الخطي (:25جدول رقم )

 الفرعي الرابع
المتغير 

 المستقل
Sig. R R2 B 

F 

 المحسوبة
 القرار اإلحصائي

يقظة ال

 البيئية
0.001 0.207 0.043 0.138 11.781 

رفض الفرضية 

 العدمية

 F = 2.29يمة الجدولية ق( والa = 0.05مستوى المعنوية )
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الم س،بة ه   F  أن قيمة 25يتضم لن ال ياااد ال،ارة  ف  الجدة  السابا ا    
 ق ةبمقاراة الايم الت  تم الت، ل 2.29  فيما بلغت قيمتها الجدةلية ا11.781ا

إل ها ف  اختحار هذه الفرليةق ت  ن أن الايمة الم س،بة أك ر لن الايمة الجدةليةق 
ة ةق ،  الفرلية ال ديلة الت  تيص  لى أاو لذلك فإاو يتم رفض الفرلية العدلي

"ي، د أثر  ة ة لة إحصا ية ب ن اليقظة ال   ية ةأار ة ت ، ر الميتجاد بميظماد 
  الحالغة  فرا  ح م .Sigاأل ما  المصر ة"ق ةهذا لا ي  ده قيمة لست،ى الد لة ا

يفسر لا   R2ق  ما تر ر إلى أن التحاين ف  المتغ ر المستقل ا%5أاها أقل لن 
  لن التغ راد ال ا لة ف  المتغ ر التابب ف  ح ن ير ب الحاق  إلى 0.043اس تو ا

  ،الل أخرى.
 دالنتائج

اإلستراتيجية المعل،لاد المتعلقة بميتجاد الميافس ن ةالخدلاد الت   ةت،فر اليقظ -1
 يقدل،اها لما يسمم للميظماد الم حقة لها لن لعرفة اقاط الضعو لديها ةالعمل  لى

 تقل لها ةاقاط ق،تها ةالعمل  لى تعز زهاق ةهذا لا يكس ها ل ز  تيافسية.
يتضم أن المعل،لاد الت  تت صل  ل ها الرر اد المح ،ثة لن ر د ب  تها  -2

أغل ها يخص العمالء ال ال  ن أة المرتق  نق ألا باقية لتغ راد ال   ة الخار ية فه    
 ة ،ثةق ف  ح ن أن  ميب لتغ راد ال   تلق  افس ا هتماس لن ق ل الرر اد المح

الخار ية قد ت ثر  لى أار ة هذه الرر اد س،اء  اات لتغ راد تيي،ل، ية أة 
 قاا،اية أة ا تماعية أة غ رها.

أةل ت الدراسة إلى أن األطراك المس ،لة  ن ةراسة ةت ل ل المعل،لاد  -3
و لن سل اد اإلستراتيجية هم المدير ن لما يتمتع،ن ب ةالمجمعة  ن اليقظ

ةلس ،ليادق ةأن إةار  التس، ا ه  اإلةار  المس ،لة بركل    ر  ن ت   ا أار ة 
 اليقظة اإلستراتيجية ة لك  رتحاط تلك اإلةار  بمختلو األطراك الخار ية.
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أةل ت اتا   الدراسة أن ت ، ر الميتجاد  ملية لستمر  تستهدك ت ق ا  -4
 اد التغ  ر ةا بتيار ةالتجديد ةلا ترتحط بو الت،اسس لب المت لحاد المست دثة ةاحتيا

 لن  ،ااب العملية اإلةار ة.
أظهرد اتا   الدراسة  ن ة ،ة تأث ر  ة ة لة إحصا ية لعيا ر اليقظة  -5

اإلستراتيجية  لى  ميب العيا ر المستخدلة ف  ت ، ر الميتجادق ةهذا لا ي  د أن 
تساهم ف  تفس ر قدر  الرر اد  العيا ر المستخدلة لليقظة اإلستراتيجية يمكن أن

المح ،ثة ف  ت ، ر ليتجاتهاق ة لك لن خال  ا  تماة  لى العيا ر األربعة 
المستخدلة ف  اليقظة اإلستراتيجية ةالمتمثلة ف  اليقظة التس، اية ةالتيافسية 

 .ةةالتيي،ل، ية ةال   ي
 دالتوصيات

التالك ةت ، ر اظاس فعا  لرةر  ل،ا لة الرر اد المح ،ثة العمل  لى  -1
لليقظة اإلستراتيجية ف ها ب  م يرمل هذا اليظاس  ميب أشكا  اليقظة اإلستراتيجية 
االتس، ايةق التيافسيةق التيي،ل، يةق ال   ية . بما يسا دها  لى حياز  المعل،لاد 

 المف د  الت  تع  ها ل ز  الس ا التيافس .
ليقظة اإلستراتيجية ةتفع ل اراطها بصفة لرةر  التزاس اإلةار  العليا بت   ا ا -2

 ةا مة ةالاياس بدةراد تي، يية للمدير ن تتضمن برالجها طرق ةأسال ب اليقظة.
است دا  إةار  أة ةحد  ليفصلة تق،س بأةاء ةظيفة اليقظة اإلستراتيجية ف   -3

لاةية أة الرر اد المح ،ثةق ةتي،ن لجهز  باإللكااياد الالزلة س،اء  اات إلكااياد 
 برر ة لرةر ة.

يجب  لى الرر اد المح ،ثة أن تق،س بترك ل فرق  مل ابتيار ة لتخصصة لن  -4
 ةي اليفاءاد المم ز  لم،اكحة الت ،راد ال ديثة ف  المجا د المختلفة ةخا ة 

ليها ة لك لن أ ل ت ، ر ليتجاتها ةالسع  إلاتاج ليتجاد  ديد  تالءس  ةالتيي،ل، ي
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لمتجدة  اتيجة الت ،راد ال ا لة ف  هذا العصرق باإللافة إلى رغحاد المستهلك ا
 القدر   لى الميافسة للميتجاد األخرى ف  ظل ا افتاح العالم  للتجار .

لرةر  ةلب ل،ا م تيظيمية ح،  أهمية اليقظة اإلستراتيجية ةت ، ر الميتجاد  -5
العمل  ةةةرهما ف  ت ق ا الم ز  التيافسية لن خال  برال  التدر ب ةةرش

 ةالم تمراد.
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"ق رسالة ة ت،راهق غ ر لير،ر ق  العة جمهورية مصر العربية: دراسة ميدانية
 .2008ة التجار ق قيا  الس، سق  لي

مجلة الباحث اص ر   الةيق" اليقظة اإلستراتيجية  عالل للتغ  ر ف  الم سسة"ق  .6
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اعيمة غال  ةلليكة زغ بق" ةاقب اليقظة اإلستراتيجية ة  اء األ ما  ف   .7
المؤتمر العلمي الدولي السنوي جزا ر ةد ةراسة ل دااية"ق ليظماد األ ما  ال

ق  العة الز ت،اةق األرةنق لن الحادي عشر لذكاء األعمال واقتصاد المعرفة
 .2012ابر لق  26 -23

هحة س ي،ن ةا،  ثاليجيةق" أثر اليقظة اإلستراتيجية ف  ة م اإلبدا  ف   .8
 با   –ة الدسمة س  ،س الميظماد الجزا ر ةد ةراسة ل دااية بم سسة الم،ا

ق  العة با   مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات يابة "ق 
ق العدة الثالم ةاألربع،نق 2لختارق  لية العل،س ا قتصاةية ةالتجار ةق لجلد 

 .145 -135ق ص ص. 2018
أثر ت ، ر الميتجاد ف  ةر ة ة ء ق" ال الق ةل د ةسالر التميم   ح   ةفاء .9

ف  لي قة ألااة  مان  تهلكد ةراسة ل دااية  ن لستهلي  ليتجاد األلحانالمس
ق الجالعة األرةايةق  لية الدراساد مجلة الدراسات والعلوم اإلدارية"" الي رى 

 .142 -118ق ص ص. 2011ق العدة األة ق 38العلياق لجلد 
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 قا مة ا ستقصاء
  ز زي المستقصى ليود

 س  ليكم ةرحمة هللا ةبر اتوالسال
هذا ا ستقصاء  زء لن ةراسة أق،س بإ داةها بهدك التعرك  لى الدةر الذي      

المصر ةق  األ ما بميظماد ت ، ر الميتجاد الدةا ية ف   اإلستراتيجيةتلعحو اليقظة 
ةالهدك لن  لك ه، لسا د  المس ،ل ن ةاخل شر اد  يا ة الدةاء بت   ا أحد 

الميتجاد ال ديثة الت  لن شأاها المساهمة ف  ت س ن ةت ، ر  اإلةار ةاألسال ب 
الدةا يةق ةتسه ل ا ستجابة السر عة للم،رةين ةالعمالء ف  الس،قق ةت،ف ر السلب 

 لمياس  نق ةبما يتفا لب احتيا اتهم ةرغحاتهم.ةالخدلاد ف  ال،قت ةالمكان ا
ة  شك أن اليجاح ف  إتماس هذه الدراسة س ت،قو  لى لدى تعاةايم لع  ف       

إتمالهاق ة لك لن خال  اإل ابة  لى لجم، ة األس لة ال،ارة  ف  القا مة لمعرفة 
 أرا يم ةة هاد اظر م ف   ال  ليها.

ةس،ك أك،ن شاكرا  تفضليم باإل ابة  لى هذا ا ستقصاءق ل  دا  ليم أن      
المعل،لاد الت  س،ك تدل،ن بها ف  هذا ا ستقصاء لن تستخدس إ  ألغراض الح م 

 العلم  فقطق ةس،ك أةفيكم  حقا  بملخص اتا   هذه الدراسة.
 ةتق ل،ا خالص الت ية ةالتقدير..

 

 

 الباحث                                                                    

 دكتور/ محمد حمدي زكي                                                                    

 إدارة األعمالبقسم مدرس                                                                     
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 فرع مطروح                                                                   
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 القسم األول: البيانات الشخصية

 في المربع المناسب والممثل لشخصكم الكريم:( √)الرجاء التكرم بوضع عالمة 

 الجنس: -1

 أنثى                ذكر                           

 العمر:  -2

 سنة 45 – 36          سنة فأقل           35                        

 سنة فأكثر 56        سنة           55 – 46                        

 المؤهل العلمي:  -3

 دراسات عليا                               عالي                           متوسط                

 طبيعة المستجوب:  -4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  المدير أو نائب المدير                                                                                    رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس المصلحة             

 رئيس القسم أو رئيس الوحدة                          

 سنوات الخبرة:  -5

 سنة      15 – 11ات               سنو 10 – 6سنوات فأقل                 5             

 سنة فأكثر  26سنة                 25 – 16             

 القسم الثاني: مستوى استخدام اليقظة اإلستراتيجية

 يتضمن الجدول اآلتي أسئلة وعبارات مختلفة، لو سمحت أجب بـ : نعم أو ال -6

 ال نعم األسئلة والعبارات

   اليقظة اإلستراتيجية؟تتبنى الشركة مفهوم 

   ؟Internetهل تملك الشركة شبكة اإلنترنت 

   تملك الشركة موقع على الشبكة؟

   هل تقومون بعمل دراسات لمعرفة صورة شركتكم ومنتجاتها؟

   هل تخصصون ميزانية جيدة لنشاط اليقظة والمراقبة؟

   هل تعتمد الشركة على األنظمة الخبيرة؟

   القرارات اإلستراتيجية بالشركة تتأثر بالتغيرات الخارجية؟هل 

   هل اليقظة اإلستراتيجية عملية يشارك فيها جميع العاملين بالشركة؟
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 ؟من هي اإلدارة المسئولة عن اليقظة اإلستراتيجية -7

 إدارة التسويق                                                              ة العمالء            إدارة خدم القات العامة         إدارة الع            

 أخرى حوث والتطوير        إدارة البج                    إدارة اإلنتا            

 المعلومات المحصل عليها من رصد البيئة الخارجية هل تخص؟ -8

    العمالء الحاليين أو المرتقبين                  سين الحاليين أو المرتقبينالمناف            

 الموردين الحاليين أو المرتقبين                  التغيرات االجتماعية            

              التغيرات التكنولوجية                             التغيرات القانونية            

 أخرى          

 من يقوم بدراسة وتحليل المعلومات المجمعة من اليقظة اإلستراتيجية؟  -9

 خبراء                            لجان مختصة                      المديرين                  

 

 القسم الثالث: أسئلة االستبيان
في المربع ( √)الرجاء اإلجابة على كل عبارة من العبارات التالية بوضع عالمة 

 الممثل لرأيك:

 العبارة

 ً ما
ما

 ت
ق

اف
و
م

 

ق
اف

و
م

 

يد
حا

م
ق 
اف

و
 م

ير
غ

 

ير
غ

 
ق 

اف
و
م

 ً ما
ما

ت
 

 اليقظة التسويقية(  1) 

1 
تقوم المنظمة بتحليل وتقييم نقاط القوة والضعف لديها من 

 حين ألخر.
     

      تلتزم الشركة بعالقات قوية بعيدة األمد مع مورديها. 2

3 
تتطلع الشركة دائماً إلى تحسين رضا عمالئها عن المنتجات 

 المقدمة.
     

4 
الشركة باستمرار إلى متابعة تطور وعرض المنتجات تسعى 

 الجديدة في السوق.
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5 
يتوافر لدى الشركة القدرة على التنبؤ بتغير أذواق 

 المستهلكين وتطور رغباتهم.
     

 اليقظة التنافسية(  2) 

      تقوم الشركة بإعداد دراسات خاصة لتقييم قدراتها التنافسية. 1

 العبارة

 ً ما
ما

 ت
ق

اف
و
م

 

ق
اف

و
م

 

يد
حا

م
ق 
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و
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ق  
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و
 م
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ما

ت
 

2 
تحرص الشركة دائماً على جمع معلومات عن منافسيها 

 لمعرفة جوانب القوة والضعف لديهم.
     

3 
تسخر الشركة جزءاً كبيراً من إنفاقها في إعداد دراسات 

 حول منافسيها.
     

4 
لتقرير كيفية االستجابة ال تستغرق الشركة وقتاً طويالً 

 للتغيرات في إستراتيجية المنافسين.
     

5 
تراقب الشركة بشكل دائم السياسات واالستراتيجيات 

 المختلفة لدى المنافسين.
     

 اليقظة التكنولوجية(  3) 

1 
تحرص الشركة على استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في 

 التصنيع.
     

2 
بالشركة بنية تحتية فعالة لالتصاالت وتكنولوجيا يتوافر 

 المعلومات.
     

3 
تخصص الشركة ميزانية كافية إلجراء وتنفيذ برامج 

 التكنولوجيا الحديثة.
     

4 
تحرص الشركة على التعاون مع الجهات المتخصصة في 

 المجاالت التكنولوجية المتعلقة بعمليات اإلنتاج والتصنيع.
     

5 
تحرص الشركة على المتابعة المستمرة لالكتشافات العلمية 

 المستجدة في مجال صناعة الدواء.
     

 اليقظة البيئية ( 4) 

      تشكل مراقبة بيئة األعمال أولوية لدى الشركة. 1

2 
تملك الشركة رؤية جيدة حول التهديدات والفرص المتاحة 

 في البيئة الخارجية.
     

     تقوم الشركة برصد ومراقبة كل ما يحدث في البيئة الخارجية  3
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من أجل الحصول على المعلومات حول المتغيرات 

 الخارجية.

4 
يتوافر بالشركة مناخ اجتماعي سليم يساهم في جعل 

 المبادالت جيدة بين أفراد الجماعة ويعالج المشاكل الداخلية.
     

5 
متخصصة لدراسة الظواهر البيئية يتوافر لدى الشركة إدارة 

 المحيطة بالشركة.
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 تحسين خصائص المنتج(  5) 

1 
تقوم الشركة باستمرار بتغيير مواصفات المنتجات التي تقوم 

 بإنتاجها.
     

2 
أفضل للخامات تقوم الشركة باستمرار بالبحث عن بدائل 

 المستخدمة في اإلنتاج.
     

3 
لدى الشركة مشروعات بحثية تقوم بانجازها لتطوير 

 منتجاتها الحالية.
     

      تقوم الشركة بتطوير استخدامات جديدة لمنتجاتها الحالية. 4

5 
تستخدم الشركة مواد أولية جيدة تميزها عن غيرها من 

 الشركات.
     

 تحسين جودة المنتج(  6) 

1 
التحسين المستمر لجودة المنتجات هو أحد المجاالت الرئيسية 

 ألنشطة تطوير المنتجات بالشركة.
     

2 
تعمل الشركة باستمرار على تطوير فعالية وأمان 

 مستحضراتها لكي تتفق مع المواصفات العالمية.
     

      بجودة مرتفعة.المنتجات التي تقوم الشركة بتطويرها تتمتع  3

4 
ال توجد مالحظات جوهرية على جودة منتجات الشركة في 

 تقارير هيئة الرقابة على الدواء.
     

5 
تقوم الشركة دائماً باستطالع رأى عمالئها عن جودة 

 منتجاتها.
     

 تخفيض تكلفة المنتج(  7) 

     تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات تطوير المنتجات لتخفيض  1
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 تكلفتها.

2 
تعمل الشركة على االستخدام األمثل للمواد الخام لتخفيض 

 نسبة الفاقد الصناعي.
     

3 
استخدام خامات أقل سعراً دون التضحية بالجودة هو أحد 

 المجاالت الهامة لتطوير المنتجات بالشركة.
     

4 
تكلفة تطوير المنتجات بالشركة بناءاً على دراسات تقدر 

 علمية من قبل أشخاص مهنيين.
     

5 
تمتلك الشركة أنظمة تكاليف حديثة تسعى من خاللها إلى 

 ترشيد تكلفة الخامات المستخدمة في تطوير المنتجات.
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 تحقيق التفوق التنافسي(  8) 

1 
تقوم الشركة باالستفادة من منتجات منافسيها لتطوير 

 منتجاتها وتحقيق التميز التنافسي.
     

2 
يساهم تطوير المنتجات بالشركة في تحسين المستوى 

 التنافسي للسلعة في األسواق المحلية والعالمية.
     

3 
القوة والضعف لدى تسعى الشركة إلى معرفة نواحي 

 منافسيها بغرض تعزيز مقدراتها التنافسية.
     

4 
تقوم الشركة بإقامة تحالفات إستراتيجية مع منافسيها في 

 مجاالت تطوير المنتجات.
     

5 
سرعة تطوير المنتجات وتقديمها للسوق هي ميزة نسبية 

 تتميز بها الشركة مقارنة بمنافسيها.
     

                                                              

        

 مع خالص شكري وتقديري،                                                                

 الباحث                                                                                    
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