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الوعي االسرتاتيجي ودوره يف حتقيق متطلبات التجديد االسرتاتيجي

"دراسة حتليلية آلراء قيادات االكادميية يف عينة من اجلامعات اخلاصة يف إقليم كوردستان –العراق"
ميهفان شريف يوسف كوللي* و مهابات حمسن طاهر سندي

تاريخ االستالم2021/06 :

قسم العلوم اإلدارية ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة زاخو ،اقليم كردستان – العراق.
تاريخ القبول2021/08 :

تاريخ النشرhttps://doi.org/10.26436/hjuoz.2021.9.3.707 2021/09 :

امللخص:
تهدف هذه الدراسة إىل حتديد الوعي االسرتاتيجي ودوره يف حتقيق متطلبات التجديد االسرتاتيجي ،ومت حتديد اجلامعات اخلاصة يف
إقليم كوردستان ميداناً إلجراء اجلانب العملي ،وأعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،ومت اعتماد على جمموعة من الفرضيات
الرئيسية والفرعية اليت أختربت ميدانياً على عينة من اجلامعات اخلاصة والبالغ عددها ( )5جامعات ،ووُضعت عدد من األسئلة
األساسية أجاب عنها ( )102قائداً اكادميياً ،وألغراض مجع البيانات مت االعتماد على استمارة االستبانة اليت صممت هلذا الغرض،
وجرى حتليل البيانات بإعتماد جمموعة من أساليب اإلحصائية يف برنامج ( )SPSSلتحليل عالقة االرتباط والتأثري بني متغريات
الدراسة .وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من االستنتاجات أهمها وجود عالقة ارتباط معنوية بني الوعي االسرتاتيجي والتجديد
االسرتاتيجي ،وكذلك وجود تأثري معنوي للوعي االسرتاتيجي يف التجديد االسرتاتيجي ،وتضمنت الدراسة عدداً من املقرتحات للجامعات
املبحوثة لتعزيز أبعاد الوعي االسرتاتيجي عند القيادات االكادميية فيها ،وكيفية الوصول إىل حتقيق متطلبات التجديد االسرتاتيجي،
فضالً عن اقرتاح جمموعة من الدراسات املستقبلية لباحثني آخرين يف هذا اجملال.
الكلمات الدالة :الوعي االسرتاتيجي ،التجديد االسرتاتيجي  ،اجلامعات اخلاصة يف إقيليم كوردستان – العراق.
 .1املقدمة

الثاني اإلطار النظري للدراسة ،و املبحث الثالث يركز على اإلطار
امليداني للدراسة ،أما املبحث الرابع فيعرض أهم االستنتاجات

يف ظل التحوالت املتسارعة وتدويل االسواق وتعدد السلع واخلدمات
املقدمة ومع تزايد اهتمام املنظمات بالنمو وكسب الزبائن واحلفاظ
عليهم فضال عن ادراكها ألهمية التكييف والنمو مع التحديات اليت

 .2منهجية الدراسة

حتصل يف البيئة ،ويف ضوء تلك التحديات واألحداث اليت متر بها
املنظمات فقد تنشأ ظواهر ومفاهيم واسرتاتيجيات جديدة ذات أهمية

 .1.2مشكلة الدراسة:
تواجه املنظمات بشكل عام واجلامعات اخلاصة بشكل خاص العديد

بالغة يف مستقبل املنظمات عموماً ،ومن أبرز تلك الظواهر التجديد
االسرتاتيجي الذي يعد منهجا فكرياً مهماً لتسهيل أعمال املنظمات
وبقائها ومنوها واستمرارها يف ضوء تلك التحوالت املتسارعة ،إذ أن
بقاء املنظمات ومنوها على املدى الطويل يف ظل بيئة األعمال املعقدة
وسريعة التغري قد يتوقف على مستوى الوعي االسسرتاتيجي اليت
متتلكها وتطوير مستوى وعيها إلجياد التوازن بني بيئة الداخلية
واخلارجية.
وبذلك وألهمية الوعي االسرتاتيجي والتجديد االسرتاتيجي ملنظمات
األعمال املعاصرة جرى اختيارهما ليكونا املتغريين الرئيسني للدراسة
احلالية .وحتقيقاً ملا تقدم فإن هيكلية الدراسة يتكون من أربعة مباحث،
خصص املبحث األول لعرض اإلطار املنهجي للدراسة ،ويتناول املبحث
* الباحث املسؤل.
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واملقرتحات اليت توصلت إليها الدراسة احلالية.

من التطورات املعقدة والسريعة اليت طرأت يف العامل املتمثلة بالعوملة،
واالنفتاح التجاري واالقتصادي بني الدول ،والتطور اهلائل يف جمال
التكنولوجيا واالتصاالت ،واملنافسة الشديدة بني اجلامعات على
املستوى العاملي واحمللي واليت فرضت بدورها واقعاً جديداً عليها مما
يتطلب من إدارتها التعامل والتكيف معها ومبا ميكنها من تعزيز قدرتها
على حتمل املخاطر وعلى حنو يوفر هلا البقاء والنمو واالستدامة يف
البيئة احمليطة بها (گولی ،)2015:145 ،وترى الدراسة أن
اجلامعات اخلاصة يف إقليم كوردستان تقع يف مستويات بعيدة عن
املؤشرات األكادميية والعملية املعتمدة يف اجلامعات اخلاصة يف الدول
املتقدمة وهذا ما أشرته مؤمترات وندوات التعليم العالي فضالً عن
ترتيب هذه اجلامعات يف التصنيف العاملي حيث تبتعد مجيع هذه
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اجلامعات يف الرتتيب العاملي ،وعليه فقد بات من الضروري على

.2

اجلامعات اخلاصة يف إقليم كوردستان اليت تسعى إىل حتقيق البقاء
والنمو واالستدامة ضمن املنافسة أن تكون هلا إدارات واعية قادرة على

تناولت جماالً مازالت هناك الندرة يف الدراسات امليدانية اليت أجريت يف
هذا اجملال يف بيئة إقليم كوردستان ،كما تكتسب الدراسة أهميتها

إجياد نوع من التناغم بني مامتتلكه قياداتها اإلدارية من أبعاد الوعي
االسرتاتيجي املتمثلة بـ (الوعي االسرتاتيجي الداخلي ،الوعي
االسرتاتيجي اخلارجي) ،وما تتطلبه من متطلبات التجديد االسرتاتيجي

امليدانية كون نتائجها ميكن أن تستفيد منها جامعات االقليم بعامة
واجلامعات املبحوثة خباصة ،وميكن ترشيد إداراتها إىل أفضل السبل
لتعزيز أبعاد الوعي االسرتاتيجي وتوفري متطلبات التجديد االسرتاتيجي،

املتمثلة بـ (االستكشاف ،استغالل الفرص ،ريادة األعمال ،مشاركة
القيادة).

وفيما ميكن أن يعكس ذلك إجيابيا يف أداء تلك اجلامعات وقدرتها على
التكيف والعمل يف بيئة األعمال املعاصرة.

بناءاً على ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة يف مدى قدرة اجلامعات اخلاصة
يف إقليم كوردستان على حتقيق متطلبات التجديد االسرتاتيجي اعتماداً

 .3.2أهداف الدراسة:
يتمثل اهلدف األساسي للدراسة احلالية يف حماولة الكشف عن دور أبعاد

على ما متتلكها من أبعاد الوعي االسرتاتيجي ،وميكن صياغة مشكلة

اجلانب امليداني :تكتسب الدراسة أهميتها امليدانية يف كونها

الوعي االسرتاتيجي يف حتقيق متطلبات التجديد االسرتاتيجي ،فضالً عن

الدراسة يف التساؤالت اآلتية:
 .1ما مدى توافر أبعاد الوعي االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة؟

سعيها لتحقيق األهداف الفرعية اآلتية:
 .1بلورة إطار نظري عن مفهوم الوعي االسرتاتيجي وأبعاده،

 .2ما مدى توافر متطلبات التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات
املبحوثة؟
 .3ما هي طبيعة عالقات االرتباط والتأثري بني أبعاد الوعي

والتجديد االسرتاتيجي ومتطلباته وذلك مبراجعة الدراسات واألحباث
اليت تناولت هذين املفهومني لتقديم إطار مفاهيمي وبناء أمنوذج
يتناسب مع بيئة إقليم كوردستان.

االسرتاتيجي ومتطلبات التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة؟
 .2.2أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من جانبني هما:
 .1اجلانب األكادميي :تكتسب الدراسة أهميتها األكادميية يف حتليلها

 .2التعرف على مستوى توافر أبعاد الوعي االسرتاتيجي ومتطلبات
التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة.
 .3تشخيص قدرة اجلامعات املبحوثة يف حتقيق متطلبات التجديد
االسرتاتيجي اعتماداً على أبعاد الوعي االسرتاتيجي.

وتشخيصها ملوضوع يعد أحد املوضوعات األكثر أهمية يف املنظمات

.4

اختبار عالقات االرتباط والتأثري بني أبعاد الوعي االسرتاتيجي

املعاصرة ،فالدراسة جتمع ضمن إطار مفاهیمي تکاملي بني
موضوعني يتسمان باحلداثة يف دراستها عند الكتاب والباحثني يف علم

والتجديد االسرتتيجي يف اجلامعات املبحوثة.
 .5تقديم جمموعة من االستنتاجات واملقرتاحات للجامعات املبحوثة

اإلدارة اإلسرتاتيجية ،لكون مفهوما الوعي االسرتاتيجي والتجديد
االسرتاتيجي من املواضيع احلديثة اليت زاد اهتمام معظم اجلامعات
العاملية بهما ،فضالً عن أن الدراسة ميكن أن تشكل إغناءاً علمياً

حول كيفية التحرك مستقبالً لتحسني مستويات أبعاد الوعي
االسرتاتيجي ومبا يناسب يف حتقيق متطلبات التجديد االسرتاتيجي.
 .4.2خمطط الدراسة وفرضياتها:
تتطلب املعاجلة املنهجية ملشكلة الدراسة يف ضوء إطارها النظري،
تصميم خمطط فرضي يعرب عن العالقة النظرية بني متغريات الدراسة،

للمكتبة العراقية ومكتبة إقليم كوردستان يف جماهلا النظري من خالصة
وحماورة ألبرز إسهامات الباحثني يف هذا اجملال.

ويوضح الشكل ( )1املخطط الفرضي للدراسة:

الشكل ( )1املخطط الفرضي للدراسة
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استكماالً ملتطلبات الدراسة مت صياغة جمموعة من الفرضيات

اعتمد الباحثان على ستمارة االستبانة للحصول على البيانات اخلاصة

املنبثقة من املخطط الفرضي للدراسة وهي على النحو اآلتي:
 .1الفرضية الرئيسية األوىل :توجد عالقة ارتباط معنوية بني أبعاد

باجلانب امليداني للدراسة واليت تعد الوسيلة الرئيسية يف مجع البيانات،
لذا فقد روعي عند صياغتها قدرتها على تشخيص وقياس متغريات

الوعي االسرتاتيجي جمتمعة والتجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات
املبحوثة ،وتتفرع منه فرضيات الفرعية اآلتية:
 .1توجد عالقة ارتباط معنوية بني الوعي االسرتاتيجي الداخلي

الدراسة ،فضالً عن إخضاعها على اختبار الصدق الظاهري والصدق
الشمولي عن طريق عرضها على جمموعة من السادة احملكمني من ذوي
االختصاصات يف االدارة وعلم النفس واللغة العربية وكما هو موضح يف

والتجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة.
 .2توجد عالقة ارتباط معنوية بني الوعي االسرتاتيجي اخلارجي

امللحق ( )1وتضمنت االستمارة يف صيغتها النهائية امللحق (، )2
وإلمتام عمليات التحليل اإلحصائي املطلوبة من أجل اختبار فرضيات

والتجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة.

البحث والتثبيت من صحتها وإجياد العالقة بني متغرياتها مت االعتماد
على العديد من األساليب اإلحصائية وهي استخدام املقاييس الوصفية

 .2الفرضية الرئيسية الثانية :يوجد تأثري معنوي ألبعاد الوعي

واملتمثلة بالتكرارات والنسب املئوية والوسط احلسابي واالحنراف

االسرتاتيجي جمتمعة يف التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة.
أ .يوجد تأثري معنوي للوعي االسرتاتيجي الداخلي يف التجديد

املعياري ومعامل االحندار البسيط ومعامل االرتباط.

االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة.
ب .يوجد تاثري معنوي معنوي للوعي االسرتاتيجي اخلارجي يف
التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة.
خامسا -حدود الدراسة :تتمثل حدود الدراسة باآلتي:
 .1احلدود املوضوعية :تتمثل احلدود املوضوعية للدراسة
مبتغريات الدراسة الرئيسية والفرعية وكما يلي:
 أبعاد الوعي االسرتاتيجي اليت متثلت بـ (الوعي االسرتاجتيالداخلي ،الوعي االسرتاتيجي اخلارجي).
 متطالبات التجديد االسرتاتيجي اليت متثلت بـ (االستكشاف،استغالل الفرص ،ريادة األعمال ،مشاركة القيادة).

 .7.2وصف جمتمع الدراسة وعينتها واألفراد املبحوثني:
أ .وصف جمتمع وعينة الدراسة :ميثل جمتمع الدراسة جمموع اجلامعات
اخلاصة يف إقليم كوردستان واليت تتناسب مع طبيعة وأهداف الدراسة
احلاالية والبالغة عددها ( )15جامعة ،ومت أختيار ( )5من تلك
اجلامعات ،نظراً الستجابة إدارة تلك جلامعات عن غريها من اجلامعات
العاملة يف القطاع اخلاص عن السماح للباحثة بتوزيع استمارة االستبانة
على األفراد املبحوثني فيها لتكون عينة الدراسة ،حبيث متثل عينة
الدراسة ( )%33من جمتمع الدراسة.
ب .وصف األفراد املبحوثني :يتمثل األفراد املبحوثني يف الدراسة

 .2احلدود الزمانية :امتدت احلدود الزمانية للدراسة من الفرتة الواقعة
بني ( 1/11/2020ولغاية .)15/6/2021
 .3احلدود املكانية :تتمثل احلدود املكانية للدراسة بعينة من

احلالية بـ (عمداء الكليات ،معاوني عمداء الكليات ،رؤساء األقسام
العلمية) يف عينة من اجلامعات اخلاصة يف إقليم كوردستان العراق ،وقد
اعتمد الباحثان أسلوب املقابالت الشخصية مع عدد األفراد املبحوثني

األكادميية يف عدد من اجلامعات اخلاصة يف إقليم كوردستان.

بغية توضيح بعض فقرات االستبانة وذلك لضمان دقة اإلجابة .ووزع
الباحثان ( )111استمارة أعيد منها ( )102صاحلة للتحليل ،أي نسبة
االستجابة كانت ( .)%91.9ومن إجابات األفراد املبحوثني عن عبارات

اجلامعات اخلاصة يف إقليم كوردستان.
 .4احلدود البشرية :متثلت احلدود البشرية للدراسة بالقيادات
 .6.2أداة مجع البيانات والتحليل اإلحصائي:

االستبانة اخلاصة بالبيانات التعريفية (الشخصية) أظهرت متيزها
باخلصائص اآلتية:

اجلدول ( :)1توزيع األفراد املبحوثني وفقاً خلصائصهم الشخصية
اخلصائص

الفئات والنسب

اجلنس
العمر
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(%91.2)93

(%8.8)9

(100%)102

 30-21سنة
(%3.9)4

التحصيل الدراسي
اللقب العلمي

ذكر

انثى

اجملموع

مدرس مساعد

 40-31سنة

 50-41سنة

 51سنة قأكرب

اجملموع

(%39.2)40

(%37.3)38

(%19.6)20

(100%)102

ماجستري

دكتوراء

اجملموع

(%27.5)28

(%72.5)74

(100%)102

مدرس

استاذ مساعد

استاذ

اجملموع
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(%16.7)17

(%31.4)32

(%43)44

(%8.8)9

(100%)102

 5سنوات فأقل

10 - 6سنوات

أكثر ممن  10سنوات

اجملموع

(%15.7)16

(%39.2)40

(45.1)46

(100%)102

مدة اخلدمة يف

 4سنوات فأقل

8-5سنوات

أكثر من  8سنوات

اجملموع

الوظيفة احلالية

)71(67.6

(%29.4)30

(%1.0)1

(100%)102

مدة اخلدمة اجلامعية

مشاركة يف املؤمترات العلمية

مشارك

غري مشارك

اجملموع

)92(90.2%

)10(9.8%

)102(100%

املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي (.)SPSS
 اجلنس :يتضح من معطيات اجلدول ( )1أن ما نسبته املبحوثني هلم خربة أكثر من ( 10سنوات) وهذا يسهل مهمة الباحثان( )%91.2من األفراد املبحوثني هم من الذكور مقابل نسبة اإلناث اليت
بلغت ( )%8.8من األفراد املبحوثني ،أي أن الغالبية العظمى من

يف الوصول اىل نتائج دقيقة عن واقع حال اجلامعات املبحوثة.

-

مدة اخلدمة يف املنصب احلالي :تشري النتائج يف اجلدول ( )1إىل

جمتمع الدراسة هم من فئة الذكور ،مما يدل على أن اجلامعات املبحوثة

أن النسبة األكرب والبالغة ( )%67.6من األفراد املبحوثني لديهم خربة

تعتمد على الذكور بدرجة كبرية جداً ألسباب قد تعود يف جمملها للحياة
االجتماعية يف إقليم كوردستان وهذا مؤشر واضح على أن ثقافة
اجلامعات تتماشى مع الثقافة السائدة باجملتمع.

يف املنصب احلالي ضمن فئة ( 4سنوات فأقل) ،يف حني أن نسبة
( )%29.4من األفراد املبحوثني ترتاوح خدمتهم بني ( 8-5سنوات)
 ،أما األفراد من فئة (أكثر من  8سنوات) فجاءت يف املرتبة األخرية

 العمر :يالحظ من نتائج اجلدول ( )1أن أغلب أألفراد املبحوثنييقعون ضمن الفئة الثانية ( 40-31سنة) مبعدل ( )39.2من اجملموع
الكلي ،وتلتها الفئة الثالثة ( 50 - 41سنة) مبعدل ( )%37.3من

بنسبة بلغت ( )%1.0من األفراد املبحوثني ،وهذه املعدالت تشري إىل
طبيعة تبين املناصب األكادميية اليت حددتها تعليمات وزارة التعليم
العالي يف إقليم كوردستان واليت تقتضي تبين املنصب لدورة واحدة
مدتها ( 4سنوات) قابلة للتجديد مرة واحدة.

جمموع األفراد املبحوثني ،وجاءت الفئة الرابعة (أكرب من  50سنة)
مبعدل ( )%19.6يف املرتبة الثالثة من جمموع األفراد املبحوثني ،وفئة
األوىل ( 30-21سنة) يف املرتبة األخرية بنسبة ( ، )3.9مما يدل على

 املشاركة يف املؤمترات العلمية :يالحظ من النتائج يف اجلدول ()1بأن معظم األفراد املبحوثني يشاركون يف املؤمترات العلمية وبنسبة

امتالك اجلامعات املبحوثة ألفراد ذوي خربة مرتاكمة ومتخصصني يف
جماالت علمية رصينة.

بلغت ( ، )%92.2وهذا النتيجة يشري على قوة الشراكة والتعاون بني
اجلامعات املبحوثة واجلامعات األخرى على املستوى احمللي والدولي.

 التحصيل الدراسي :يبني من معطيات اجلدول ( )1أن غالبيةاألفراد املبحوثني يف اجلامعات املبحوثة هم من محلة شهادة (دكتوراه)
بنسبة ( ،)%72.5يف حني أن الباقي حيملون شهادة (ماجستري) بنسبة
( .)27.5مما يدل على أن غالبية األفراد املبحوثني ذو خربة ومعرفة
إدارية مساعدة يف التعامل مع مستجدات البيئة التعليمية.
 اللقب العلمي :يتضح من معطيات اجلدول ( )1أن ( )%43.1مناألفراد املبحوثني هم من محلة اللقب العلمي مدرس ،ونسبة ()%31.4
منهم من محلة اللقب العلمي أستاذ مساعد ،ونسبة ( )%16.7منهم من
محلة اللقب العلمي مدرس مساعد يف حني كان أقل نسبة حلاملي اللقب
العلمي أستاذ بنسبة (.)%9
 مدة اخلدمة اجلامعية :تشري نتائج اجلدول ( )1إىل أن ()%45.1من األفراد املبحوثني ضمن فئة (أكثرمن  10سنوات) وهي النسبة
األعلى من بني األفراد املبحوثني حسب مدة اخلدمة اجلامعية االمجالية،
يف حني بلغت نسبة ( )%39.2من األفراد املبحوثني ضمن فئة (-6
 10سنوات) ،اما األفراد من فئة (أقل من  5سنوات) يشكل نسبتهم
( )15.7وهي اقل نسبة من بني األفراد املبحوثني ،وتشري املعطيات
إىل تفاوت مدة اخلدمة اجلامعية ولكن إمجاالً فإن ( )%45.1من األفراد

 .3اإلطار النظري للدراسة
 .1.3الوعي االسرتاتيجي :
 -1مفهوم الوعي االسرتاتيجي:
ظهر الوعي األسرتاتيجي كمفهوم يف أواخر السبعينات من القرن
املاضي ،ومت تطويره من قبل ادارة املنظمات ويف مجيع املستويات
اإلدارية مع مراعاة أهمية العوامل الداخلية واخلارجية ( AL-
khatib,2018:16).ميثل الوعي االسرتاتيجي درجة تصور
املديرين إىل أبعد احلدود الزمانية واليت تتعدى حدود منظماتهم ليشمل
البيئة اخلارجية والسيطرة على حتركها من خالل الوعي االسرتاتيجي
الداخلي (  ، )325 :2012Davis et al,.فهي بأنها الطريقة اليت
يدرك بها املديرون اسرتاتيجياً موقف منظمتهم وفرص التحويل
والتطوير املمكنة ،وينطوي أيضاً على أن يكون املديرون على دراية
جبميع العوامل البيئية الداخلية واخلارجية ( Turkay et al,.

2012: 9189).
ويشري ( )2017:1 ,Boumanإىل الوعي األسرتاتيجي بأنه عملية
دمج الوعي باالسرتاتيجية ،ودمج املعرفة الداخلية يف عملية صنع القرار
االسرتاتيجي وهلا دور واضح يف جناح التخطيط االسرتاتيجي ،واعترب
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بأن اإلسرتاتيجية والوعي ضروريان لتحقيق األداء ،و يتطلب األمر

بناءأ على ماسبق فإن التعريف اإلجرائي للوعي االسرتاتيجي هلذه

الطاقة املولدة ،والقوة واإلرادة وحتويل قدرات الوعي إىل واقع ليدعم
االسرتاتيجية .فوجود االسرتاتيجية بدون وعي يعين الرتكيز على كيفية

الدراسة هو أن الوعي االسرتاتيجي هو عملية الدمج بني عناصر الوعي
االسرتاتيجي الداخلي مع عناصر الوعي االسرتاتيجي اخلارجي اليت

حتسني أو تعزيز القدرة أو التفكري فقط للوضع ااحلالي للمنظمة ،مع
ختطي السؤال" ،ما هو غري ذلك ممكن؟" فبدون وعي ،تصبح املنظمة
بسهولة عمياء عن التغيريات والتطورات اليت مل تأخذها االسرتاتيجية

متكن اجلامعات من خالهلا من حتقيق التحكم والضمان يف الوقت احلاضر
والتبصر باملستقبل وعلى حنو حيقق هلا حتقيق متطلبات التجديد
االسرتاتيجي.

احلالية يف االعتبار ،مما ينتج عنه حتيز وتشويش معريف مييل إىل تأكيد
األدلة اليت يعتقد أنها صحيحة .لذا جيب أن تعمل االسرتاتيجية والوعي

 .2أهمية الوعي االسرتاتيجي:
يتفق ( )83 :2009 ,Pencarelli and Speldianiو

معاً للحصول على أفضل مزيج من أكتشاف االمكانات يف السوق ومعرفة
هل هناك إمكانات أو فرص أُخرى ،وجيب على صُناع القرار يف املنظمة

( )11 :2015 ,Dyczkowski and Dyczkowskaو
( )6 :2019 ,Youngإىل أنه ميكن إبراز أهمية الوعي

استخدام االسرتاتيجية وأن يكون قادرين على ممارسة الوعي من أجل

االسرتاتيجي من خالل اآلتي:

املنافسة يف السوق.
ويشري ( )3 :2017 ,Youngاىل الوعي االسرتاتيجي بأنه القدرة على

 يساعد الوعي االسرتاتيجي الداخلي املنظمة على تعزيز النقاطالقوة وحتويلها إىل الكفاءات املتميزة وحتويل نقاط الضعف إىل نقاط
القوة وتكوين القوة التنظيمية املتجانسة املتمكنة ملواجهة التحديات

املالحظة جبودة تقديرية مميزة تتيح خيارات حكيمة ،وينظر إليه على
أنه إدارة التعلم وبأنها التقنية الذاتية الكامنة واألساسية لدى املنظمة
وحتتاج إىل النمو وإتاحة الوقت الكايف للممارسة جلعل التعلم التحويلي
أكثر استدامة ،وبدون الوعي االسرتاتيجي لن يكون لدى املنظمات مهارة
التقييم الالزم إلجراء أي تغريات أو قرارات بشأن األعمال املوكلة إليها
وسيظل فاقداً للطريق كون الوعي األسرتاتيجي يسعى بشكل مباشر إىل
التنشيط  ،نظرا ألنه يعمل عن طريق إثارة الفهم واإلدراك الداخلي
ويسعى إىل التغيري من خالل استخدام الطاقات التنظيمية الواعية،
واضاف الباحث يف عام ( )2019إن املالمح الرئيسية للوعي
االسرتاتيجي هي احلكمة واالتزان ،والوعي االسرتاتيجي طموح حمدود
على نطاق واسع وتوجيه االجتاه االسرتاتيجي ،والوعي االسرتاتيجي
وعي مفتوح وإنه خالي من التحييزات والتشوهات املعرفية اليت حتجب
املنظمة من السلوكيات التنظيمية السلبية .الوعي االسرتاتيجي هو
الوعي الذي ينتقل بال حدود إىل أحداث املاضي ويتذكر دقة التفاصيل
أثناء البقاء يف الوقت احلاضر مع تصورات دقيقة للمستقبل ،إنه قادر
على استشراف املستقبل بآفاق ونتائج إجيابية ملصلحة املنظمة
( Young , 2019: 57).
وميثل الوعي االسرتاتيجي قدرة املنظمات على الفهم واإلدراك وحتديد
الشبكات والديناميكيات واملؤثرات على املوقف االسرتاتيجي والنجاح
النسيب للمنظمة ،ومعرفة كيفية القيام به ،ملاذا وكيف ،مقارنة إىل
منافسيها ،وتقدير طبيعة البيئة اخلارجية وإىل أي مدى حتتاج إىل التغيري
االشياء() ،Dhir and Dahir, 2020: 4ويف نفس السياق يشري
(احلدراوي )507:2020 ،إىل الوعي االسرتاتيجي على أنه قدرة
املنظمات يف النظر أبعد من احلدود املادية لألشياء من خالل التصور
واإلدراك والتفكري يف املتغريات والقضايا الداخلية واخلارجية اليت ميكن
أن تقع مستقبالً وتؤثر على عمل املنظمة.
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والتغيريات يف البيئة احمليطة.
 يساعد الوعي االسرتاتيجي اخلارجي املنظمة على تشخيصالفرص وجتنب التهديدات ،كونها يعمل كحلقة وصل بني الرؤية
واحلدس يف صناعة القرار.
 يساعد الوعي االسرتاتيجي املنظمة يف عملية التخطيطاالسرتاتيجي والذي يسمح لصانع القرار التحقق من التنسيق وصالحية
القرار االنتقائي.
 يساعد الوعي االسرتاتيجي املنظمة يف تسهيل عملية حتديداألهداف االسرتاتيجية.
 الوعي االسرتاتيجي هي املهارة اليت متكن األفراد من خالهلاالتمييز بني اخليارات الناشئة كونها مرحلة متحررة من مجيع
التحييزات والتشوهات املعرفية ،إضافةً إىل جتنب األخطار الكامنة يف
البيئة املعقدة واملتشابكة.
 الوعي االسرتاتيجي يساعد األفراد على األهتمام بالعنصر ذوالقيمة واألكثر أهمية للنجاح املستدام.
 وفر الوعي االسرتاتيجي الوضوح حول االجتاه الذي جيب أنيتخذه الفرد.
 الوعي االسرتاتيجي يؤدي اىل التنظيم والتوازن لدى األفرادوجيعلهم متمكنني وقادرين على موائمة اخليارات بني البيئتني ومع
تطلعات قيمهم الشخصية.
 يساعد الوعي االسرتاتيجي املنظمة على ضمان األوضاعاحلالية وعلى تشكيل املستقبل وترتيب األولويات االسرتاتيجية.
 يؤثر الوعي االسرتاتيجي على الطريقة اليت تتم بها األفرادممارسة السيطرة اإلدارية على األوضاع.
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مينح الوعي االسرتاتيجي األفراد من مشاركتهم يف الصياغة

االسرتاتيجية وحتديد األهداف ،ويوفر الفرص أمامهم ليكونوا رياديني.
بناءأ على ما تقدم ترى الدراسة احلالية ان للوعي االسرتاتيجي أهمية
كبرية و واضحة على مستوى األفراد واملنظمات ،كون املنظمة من
خالل الوعي االسرتاتيجي تستطيع التنبوء بالتغريات األكثر تعقيدًا
وتشخيصها وحتليلها ،والقدرة على استكشاف الفرص واستغالهلا بشكل
أمثل ،وبالتالي القدرة على التحكم يف األوضاع احلالية ،والقدرة على
التبصر باملستقبل.
 .3أبعاد الوعي االسرتاتيجي:
تناول الكتاب والباحثون أبعاد الوعي االسرتاتيجي بشكل ضيق وحمدود
وعلى وفق وجهات نظر خمتلفة ،فالبعض منهم ركزوا على البيئة
الداخلية (الوعي االسرتاتيجي الداخلي) ،والبعض اآلخر ركزوا على
البيئة اخلارجية (الوعي االسرتاتيجي اخلارجي) ،وهناك من ركزوا على
الوضع احلالي واملستقبلي للمنظمة (الوعي االسرتاتيجي اخلارجي)،
وهناك من مجع بني البيئة الداخلية واخلارجية والوضع احلالي
واملستقبلي ضمن املنظور السياقي والزمين) .إال أن الدراسة احلالية
سرتكز على البيئة الداخلية واخلارجية (الوعي االسرتاتيجي الداخلي
والوعي االسرتاتيجي اخلارجي) كون هذان البُعدان هما أكثر انسجاماً
مع بيئة الدراسة احلالية ،وفيما يأتي شرح هلذين البُعدين-:
 -1الوعي االسرتاتيجي الداخلي:الوعي االسرتاتيجي الداخلي يعطي
لغة مشرتكة للمناقشات اليت تراهن على أوضاع احلالية واملستقبلية
ودعم املنظمات فيما يتعلق بالتحسينات يف األداء ،واالملام التام يف
املسائل التنظيمية كالتفويض والدافعية للموظفني وكيفية توجيهها
لصاحل الكل ،ويعمل لتحديد التاثري اخلارجي وكيفية احداث الغيريات
حسب االوضاع ،حيث متتلك مجيع املنظمات نقاط القوة ونقاط الضعف
يف اجملاالت الوظيفية لألعمال ،نقاط القوة والضعف الداخلي مقرونة
بالفرص والتهديدات اخلارجية ومرتبطة بالرؤية الواضحة وبيانات املهمة
وهما من أساسيات حتديد األهداف واالسرتاتيجيات ،حيث يعمل الوعي
االسرتاتيجي الداخلي على وضع األهداف واالسرتاتيجيات بقصد
االستفادة من نقاط القوة الداخلية والتغلب على نقاط الضعف ،وبالتالي
إنه يعمل على حتويل نقاط الضعف اىل نقاط القوة ،وذلك من خالل
الوعي باخلربة واملعرفة اململوكة ،حيث يعمل الوعي االسرتاتيجي
الداخلي على حتديد املهام وترتيبها حسب االولوية ،تسمى نقاط القوة
اليت يتعذر على املنافسني مطابقتها أو تقليدها بسهولة الكفاءات
املميزة  ،وهنا تربز أهمية الوعي االسرتاتيجي الداخلي يف كيفية حتسني
نقاط ضعف املنظمة وحتويلها إىل نقاط القوة وبالتالي حتويلها اىل
الكفاءات املميزة وبناء املزايا التنافسية باالستفادة من الكفاءات
املميزة ،وتعترب الوعي االسرتاتيجي الداخلي مجيع املوارد واخلربات
واملعرفة الداخلية اليت متتلكها املنظمة والقدرة (امليل واملالءمة) اليت

متتلكها املنظمة للرتمجة إىل مزايا تنافسية على املنافسني
(.)37 :2009 .,Pencarelli et al
ويف نفس السياق يرى ( )181 :2017 ,David and Davidإن
الوعي االسرتاتيجي الداخلي يشمل مجيع املوارد واملقدرات الداخلية
للمنظمة ،ويف الواقع ان قدرة الوعي االسرتاتيجي الداخلي هو ما يساعد
املنظمة على استغالل الفرص وحتييد التهديدات وحتليل احلاالت
الناشئة ،و من الصعب استخدام مجيع املوارد يف عملية التخطيط
االسرتاتيجي إن مل يكون هناك الوعي االسرتاتيجي الداخلي ،كون الوعي
االسرتاتيجي الداخلي توفر نظرة متعمقة حول مجيع القدرات الداخلية
مع الدراية الكاملة مايتضمن املنظمة من نقاط القوة والضعف ،حيث
يستلزم التخطيط االسرتاتيجي وعياً شامالً لكيفية عمل املنظمة يف
مجيع اجملاالت الداخلية ،و يعمل الوعي االسرتاتيجي الداخلي على مجع
األجزاء يف عملية داخلية مستمرة حول كيفية استخدام القدرات
التنظيمية الداخلية ألستفادة من الفرص املتاحة وجتنب التهديدات يف
البيئة اخلارجية .ويف السياق ذاته يوضح (:2018 ,AL-khatib
 )19إن الوعي االسرتاتيجي الداخلي هو :الوعي باملوارد اليت ميتلكها
أو حيكمها إدارة املنظمات ،واملوارد هي مجيع األصول والقدرات
واملهارات والثقافة التنظيمية والعمليات واهليكل التنظيمي ،واملعرفة
وأسلوب عمل اإلدارة العليا والوحدات االدارية وما إىل ذلك ،اليت تسيطر
عليها املنظمة وتسمح بتنفيذ االسرتاتيجيات اليت تعزز الكفاءة
والفعالية فيها.
بناءاً على ما سبق ترى الدراسة احلالية إن الوعي االسرتاتيجي الداخلي
هو القدرة على املعرفة واألملام الكامل حول املقدرات الداخلية ملعرفة
نقاط القوة والضعف وكيفية التعامل معها ،وليتم موائمتها مع املراجعة
اخلارجية لضمان بقاء املنظمة والتعرف مع البيئة اخلارجية يف الوقت
احلاضر ويف املستقبل من خالل التامل والتفكري النظمي والتوجه حنو
التعلم وإعادة الصياغة.
ب -الوعي االسرتاتيجي اخلارجي :الوعي االسرتاتيجي اخلارجي هو
القدرة على االدراك والتنبوء واليت يقوم بتحديد وتفسري عوامل البيئة
اخلارجية اليت تؤثر على املنظمة بطريقة سلبية أو إجيابية ويتضمن
مجيع عناصر البيئة اخلارجية (االجتماعية والثقافية والسياسية
واالقتصادية والقانونية والتطورات التكنولوجية واملوردين
واملستهلكني واملنافسني وعوامل السلوكية النفسية واملناخية
واملادية) واليت ميكن أن تكون الفرصة ليتم استغالهلا أو تهديداً ليتم

جتنبها (Pencarelli et al,. 2009: 83).
ويرى ( )500-471 :2010 ,Thompson and Martinأن
الوعي االسرتاتيجي اخلارجي يوفر الغطاء اخللفي العام للقيود والفرص
املفتوحة بشكل عام ومعرفة كيفية التدبري حبسب األحوال ،حيث توفر
قابليات وحمفزات الرئيسية لتغري ،يف الواقع الوعي االسرتاتيجي
اخلارجي جترب املنظمات على إعادة النظر يف "التبعية التقليدية" يف
541

يوسف ،ميهفان شريف و طاهر ،مهابات حمسن  /جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو ،جملد ، 9:العدد ، 3:ص  559 -536ئيلون.2021 -

االسرتاتيجية املنظمة ،وليس من املمكن أو بسهولة أن حتدد املنظمة

منافسيها وتغيري طريقة تنافسها بشكل بنائي وتدرجيي ( Martinez

متاماً ما جيب أن تعمل يف البيئة املهمة كأساس للتحليل إن مل تكون
مستيقظة ومستشعراً من خالل الوعي االسرتاتيجي اخلارجي من حيث

and Moreno, 2011: 44).
ويشري ( )58 :2013 ,Albertإىل التجديد االسرتاتيجي بأنه عملية

توفري املعلومات الدقيقة ليتم تفسريها يف عملية ربط اخلارج مع الداخل
واستنتاج ما جيب أن تضيف يف التخطيط االسرتاتيجي وما جيب إلغائه
يف عملية مستمرة مع مراعات الزمن بعني االعتبار.

تدرجيية وتطورية لالستغالل واالستكشاف املستمر عن بدائل املناسبة
للمنظمة اليت متكنها من مواجهة التغري والتعقيد ،وذكر بأن التجديد

ويشري ( )330 :2012 ,Davisإىل الوعي االسرتاتيجي اخلارجي بأنه
القدرة اليت تستخدمها املنظمة ملعرفة تاثريات عوامل البيئة اخلارجية

االسرتاتيجي عبارة عن أنشطة مرتابطة تدمج بني االداء احلالي
واملستقبلي للمنظمة يف البيئة املتغرية ،وتقوم بتغري املنظمة تدرجيياً
للتكيف املستمر مع تلك التغريات البيئية ،والتجديد االسرتاتيجي نهج

بغرض اكتشاف الفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية ليتم مقارنتها مع
إمكانيات املنظمة الداخلية واختاذ القرار املناسب من شأنها.

جديد ميكن املديرين من حتويل منظماتهم بشكل استباقي دون اخلوف
من املخاطر واالزمات ،مما يساعد املنظمة على استغالل الفرص

إن القدرة على التطوير الوعي االسرتاتيجي تعتمد بشكل أساسي على
جمموعة العمليات اليت تنظر إليها املنظمة إىل البيئة اخلارجية وتفهمها
وتتعلم منها هو عنصر ضروري يف ضمان بقاء األعمال وجناحها يف
املستقبل ،ولذلك الوعي االسرتاتيجي اخلارجي يعمل على حتديد
وتشخيص العوامل واملؤثرات اخلارجية وتزود املنظمة يف كيفية وضع
االحتماالت ووضع البدائل االسرتاتيجية ،بدون هذا الوعي بتأثريات
البيئة اخلارجية سيفتقر املنظمات حول الفهم الشامل لعناصر البيئة
اخلارجية وكيفية إنشاء العالقات واحلفاظ عليها ،يستلزم األمر هنا
الرتكيز الشامل على الشبكات اخلارجية للحصول على دقة املعلومات
حول مجيع التأثريات اخلارجية ،واملنظمة من خالل الوعي االسرتاتيجي
اخلارجي املضمون قادرة على حتديد وفهم عدم اليقني واالضطراب
البيئي (-11 :2015 ,Dyczkowska and Dyczkowski
.)14
بناءأ على ما سبق ترى الدراسة احلالية إن الوعي االسرتاتيجي اخلارجي
هو قدرة املنظمة على األنتباه واملالحظة واالملام الكامل جبميع عوامل
البيئة اخلارجية اليت تؤثر على عمل املنظمة يف حتقيق سعيها إىل
متطلبات التجديد االسرتاتيجي ،واملنظمات من خالل الدور اليت تؤديها
الوعي االسرتاتيجي اخلارجي قادرة على:
⮚ الدراية ومعرفة مبا حيدث بصور فورية من خالل املعلومات اليت
توفرها اليقظة االسرتاتيجية وقادرة على تشخيص الفرص الناشئة من
خالل االستشعار البيئى.
⮚ القدرة على فهم طبيعة البيئة وتقدير التنبوء والتشخيص
وامكانية االستباقية ،وقراءة متغريات البيئة اخلارجية ،وتدقیق
مؤثرات وعوامل البيئة اخلارجية ،حتليل قوة التنافسية املوجودة،
اكتشاف وتشخيص الفرص وجتنب التهديدات ،معرفة املركز
اإلسرتاتيجي للمنظمة ،السعي لبناء التعاون االسرتاتيجي.
 .2.3التجديد االسرتاتيجي:
.1مفهوم التجديد االسرتاتيجي :اعترب التجديد االسرتاتيجي ظاهرة
حتول املنظمات من خالل جتديد األفكار الرئيسية اليت بنيت عليها
املنظمة بهدف إعادة التشكيل وحتديد عالقاتها بذبائنها وبسواقها أو
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املستكشفة ،ومبا يليب متطلبات اإلدارة العليا لدعم وحتفيز وتطوير

املوظفني ملشاركة يف عملية التحويل ( Binns et al., 2014:
21).
ووصفه ( )426 :2015 .Kearney et al,بأنه شكل خمتلف من
التباين بني االستغالل واالستكشاف وبني النضج واالبداع وبني الكفاءة
واملرونة ،أي مبعنى حتول املنظمات عن طريق األفكار السائدة اليت
مت بنائها للتغلب على التهديدات البيئة اخلارجية وعراقيل الداخلية ويف
الوقت نفسه حتسني وتعزيز األداء والتخلص من قضايا التقليدية ،لذا
فهو جمموعة من االبتكارات واإلبداعات املستمرة.
وحسب (الطائي واخرون )62 :2017 ،التجديد األسرتاتيجي هو نهج
جديد يتم تنفيذه بطريقة استباقية كما انه حالة من التحليل
الالسرتاتيجي ملواجهة التحديات العصر الرقمي ،أو هو جتريب للمنتج
اجلديد يف جمموعة من األسواق اليت تعمل فيه املنظمة ،ويتمثل يف
التباين بني االستكشاف واالستغالل من اجل مساعدة املنظمة إلستبدال
أو انعاش الصفات اليت توثر يف الرؤى املستقبلية ،لذلك فان التجديد
االسرتاتيجي عملية إرادية تهدف إىل استبدال أ تعديل وحتديث أمنوذج
اعمال املنظمة وانشطتها مبايشمل حتول املنظمة بشكل مستمر وفعال
حنو االبتكار واالبداع إلنشاء الفرص واستكشاف قدرات جديدة
واستغالل القدرات احلالية لتغلب على املخاطر البيئية املعقدة يف االمد
الطويل لضمان جناح املنظمة بشكل دائم.
ويرى (  )82-81 :2018Schmitt et al.,إن التجديد

االسرتاتيجي هو عملية هادفة ولديه بداية ونهاية دقيقة وواضحة،
ويشیر إلی الكيفية اليت تساعد بتغري املسار االسرتاتيجيات
وباالعتماد على الريادة يف األعمال وحتويل النوايا االسرتاتيجية
الكتشافات جديدة والقدرات لكيفية االستغالل األمثل.
وبناءاً على ماسبق ميكن تعريف التجديد االسرتاتيجي إجرائياً ألغراض
هذه الدراسة بأنه :عملية مستمرة يتسم باحليوية واملرونة وتقوم بإحياء
وحتديث امليزة التنافسية لدى املنظمة بشكل مستمر وتدرجيي باعادة
التفكري وإعادة التنظيم وإعادة اهلياكل وهندسة العمليات ليتناسب مع
احلاالت اليت تنشأ من خالل الريادة يف األعمال وإجياد التوازن بني
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االستغالل واالستكشاف ومبشاركة القيادة واليت تتمكن من حتقيقها عن

الريادة يف أعماهلا ومبشاركة مجيع املستويات اإلدارية مبا يضمن هلا

طريق الوعي االسرتاتيجي.
 2.أهمية التجديد االسرتاتيجي:

البقاء والنمو واالستجابة للتغريات البيئية وبشكل مستمر.
3.متطلبات التجديد االسرتاتيجي:

تؤكد اإلسهامات العلمية يف جمال التجديد االسرتاتيجي بأن أهميته
تتحدد باآلتي ()(Fourne et al., ،Mische, 2013: 2
)، (Bonnici and MaGee, 2015: 1) ،2015: 206

تناولت األدبيات االسرتاتيجية متطلبات التجديد االسرتاتيجي بشكل
واسع وعلى وفق وجهات نظر خمتلفة ،وستعتمد الدراسة احلالية
املتطلبات اليت أشار إليها (كاظم وأخررون )2015 ،و (الشريفي،

(Martin et al,. 2016:3):

 تساهم التجديد االسرتاتيجي يف حتسني وتعزيز األوضاع املرتبكةيف السوق وزيادة اكتشاف فرص النجاح وكيفية استغالله من خالل
التعلم االسرتاتيجي ودعم املنظمات على إقامة التحالفات االسرتاتيجية
للحصول على املعارف واملهارات اإلضافية اليت تزيد من قدرتها

وطاقاتها.
 تتمثل أهمية التجديد االسرتاتيجي من خالل سلوكيات املديرينوميلهم إىل إلغاء ماهو املعتاد يف كل مستوى من مستويات التنظيمية
ويف االستجابة السريعة للتحوالت والتطورات املختلفة يف البيئة بدأً من
مستويات اإلدارة العليا إىل املستويات الدنيا.
 يساهم التجديد االسرتاتيجي يف بناء جمموعة من الوسائل اليتمتكن املنظمة من إجراء التحوالت والتطورات اجلديدة اليت تعزز
وحتسن مكانة املنظمة وكيفية التعامل مع البيئة اخلارجية و الداخلية
وتعقيدها والتجنب على الضغوط التنافسية ،وهذا النهج يساعدها على
مواكبة سرعة التطور والتعقيد وإنشاء الثروة اجلديدة للمنظمة ،التجديد
االسرتاتيجي وسيلة رئيسية للتخطيط وتصوير وصياغة اسرتاتيجيات
املستقبلية فضالً عن املشاركة احلقيقية والفاعلة يف تنفيذ اسرتاتيجية
املنظمة ،لذلك أصبح التجديد االسرتاتيجي أمر ضروري ومفتاح النجاح
لضمان بقاء واستدامة املنظمة ،التجديد االسرتاتيجي يوفر التوافق
االسرتاتيجي بني القدرات الداخلية للمنظمة والتغريات يف البيئة اخلارجية
اليت تشمل التكنولوجيا واملعلومات والصناعات واألسواق واالقتصاد
اليت تتطلب تغيرياً يف الوضع الراهن.
-

التجديد االسرتاتيجي من الدوافع املهمة إلظهار احلاجة إىل االبتكار

والتحسينات بشكل مستمر لبقاء املنظمة واستدامتها من خالل قدرتها
على اختيار والتنفيذ األمثل واألنسب جلهود االكتشاف واالستغالل
واحللول املبتكرة واملرنة لقيادة عملية التحول وحتقيق التفوق يف
املستقبل.
 تعترب التجديد االسرتاتيجي نهج لتطوير اسرتاتيجية املنظماتلزيادة توافقها وأنسجامها مع املشاكل والتغريات االسرتاتيجة وكيفية
إعادة التنظيم بشكل أمثل وجتديدها ليتناسب مع األوضاع الراهنة،
وبالتالي مساعدتها على كيفية استغالل الفرص واستكشافها ومواجهة
التحديات.
وبناءاً على ماسبق تربز أهمية التجديد االسرتاتيجي من أنه يساعد
املنظمة يف استغالل الفرص املتاحة واكتشاف فرص جديدة وتنمية

 )2017و (اهلماوندي )2020 ،كونها من أحدث الدراسات اليت تناولت
التجديد االسرتاتيجي ،فضالً من أن هذه املتطلبات تنسجم مع طبيعة
وأهداف الدراسة احلالية ،وفيما يلي شرح مفصل هلذه املتطلبات:
أ -األستكشاف :يتمحور االستكشاف حول السعي إىل التغيري ،والبحث
عن الفرص اجلديدة وغري مسبقة يف البيئة اليت تعمل فيها املنظمة
وجتريب حلول جديدة أو مناذج أعمال جديدة يف ضوء هذه الفرص
(.)Apilo, 117: 2010
ويشري االستكشاف إىل التغيري الغري املألوف كونه هو القدرة على
اكتشاف شيء ما فضالً عن الرغبة واالستعداد لتحمل املخاطرة أو جتربة
واكتشاف تباينات خمتلفة وطرق مبتكرة لعمل األشياء ،كما يشري أيضاً
إىل التعلم املكتسب من خالل عمليات منسقة من التباين والتجريب
املخطط واملناورة (.)8 :2013 ,Yigit
أن االستكشاف يف جوهره مييل حنو االبتعاد عن الروتین وماهو
موجود وإلغاء املعتاد واستبداله مبا هو جديد ليتم إنشائه بطريقة
خمتلفة ومبتكرة (رشید ولفته ،)68 : 2015 ،ويؤكد ( Glaser

 )308 :2015et al.,إن االستكشاف هو النهج الذي يؤدي إىل قيام
املنظمات بتغيري قاعدة العمل املوجود واملعتاد كما يعتمد عليها جهود
االستغالل األمثل لتجريب املنتج اجلديد ويف السوق اجلديد ،واالكتشاف

هنا أمر يتطلب قدرات ومهارات عالية وحتتاج إىل قدرة اإلدراك الواعي
حول املخاطر الكامنة واملخاطر العالية.
بناءاً على ماسبق ترى الدراسة احلالية أن االستكشاف متثل قدرة
املنظمة للتوجه حنو التجديد بشكل مستمر وإلغاء الروتني واجلمود
القائم داخل املنظمة من خالل استكشاف الفرص الناشئة واالبتكارات
اجلديدة وهذا مايوفر للمنظمة الطاقة احليوية ،وبالتالي تقديم املنتجات
اجلديدة والغري مالوفة مسبقاً من قبل املنافسني وحتقيق االستدامة
التنظيمية.
ب -استغالل الفرص :يتمحور استغالل الفرص حول كيفية توظيف
القابليات واملهارات والعمليات واملوارد املوجودة إلدخال حتسينات
وحتديثات على منتجات املنظمة واستثمار الفرص وحتسني قدرتها
التنافسية ،وأن املنظمات تفضل التخالط يف أنشطة االستثمار على
املدى القصري ،ألن عائدات وأرباح استغالل الفرص عادة ما تكون قريبة
املنال ومؤكدة إذ يتم مقارنتها مع عائدات االستكشاف ،فضالً عن أن
استغالل الفرص يف السابق يف جمال املعرفة جيعل االستغالل يف اجملال
نفسه أكثر كفاءة ومرونة يف املستقبل ،ألن املنظمات متيل إىل تفضيل
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االستقرار والقدرة على التنبؤ ،فإنها تضع األسبقية لتأسيس اإلبداعات

وأصبحت مسة من مسات املنظمات الكبرية ووظيفة تدفع املنظمة إىل

واألعمال ذات املخاطرة املنخفضة (,Degeryd and Graffner
.)2 :2013

انتهاج املبادرة والرغبة لدخول أسواق جديدة أو حتديث حلول جديدة
بدالً من الرتكيز على فكرة أو منط واحد ،وميكن اعتبارها املستوى

وأشار (الشريفي ): 201787 ،إن استغالل الفرص ميثل خماطرة من
قبل املنظمة ينبغي أن تكون مستعدة إلعادة التفكري والتشكيل يف نظم
العمل والتخلص من النمطية والثبات والتحرك للتعامل مع الوضع

اليت تصل إليها املنظمة لتعظم قيمتها ومكانتها من خالل السلوكيات
الريادية واستغالل الرؤى واملساهمات اجلديدة واألفكار املبدعة لكسب
الزبائن وحتقيق االهداف.

والرؤية اجلديدة يف توظيف مهارات وإمكانيات وقابليات املنظمة يف
استثمار الفرص اليت حتقق التفاعل والتواصل مع البيئة ألنها متثل

 -4مشاركة القيادة :إن دور القيادة هي متابعة احلركة االسرتاتيجية
والتعامل مع نظم البيئية املعقدة وغري ثابتة وبناء منظمات ذكية

شكالً من أشكال التجديد االسرتاتيجي.
حيث أن التجديد االسرتاتيجي االستغاللي يركز على الكفاءات واملعارف

وعصرية لتحقيق التبادل الفكري مع جمموعة من الكفاءات والتقنيات
املوجودة لتعزيز السلوكيات التنافسية اليت تؤدي إىل تبين آفاق

احلالية القائمة للمنظمة ،فهو عملية تطويرية يهدف اىل احلفاظ على ما

املستقبل ،و تربز مشاركة القيادة يف ميلها إىل توسيع املكون املعريف

متتلكه املنظمة من مركزها السوقي والتنافسي (الزبيدي والغاليب،
 ،)171 :2018فاملنظمات من خالل التجديد االسرتاتيجي االستغاللي

القائم داخلياً وخارجياً ،وتظهر براعة مشاركة القيادة يف حتفيز وتشجيع
املوظفني املبدعني فكرياً ودعمهم بالثقة وتوفري احلرية الفكرية غري

قادرة على حتقيق أرباح وقيمة يف األمد القريب لغرض حتسني وتطوير
انشطتها وضمان مركزها التنافسي وبقائها وحتقيق أهدافها املستقبلية
(عفيف.)29 :2018 ،

حمددة ،فضالً عن تقديم املبادرات الفردية و حقيق التكامل بني
األنشطة اجلماعية وامليل حول اكتشاف أفكار وتطلعات جديدة وحتمل
املخاطر واملسؤليات واالستفادة من رأس املال الفكري وراس املال

تأسيساً على ما سبق ترى الدراسة احلالية أن استغالل الفرص متثل
قدرة املنظمة على استخدام مواردها املوجودة بشكل أمثل ،واليت

االجتماعي ،فمشاركة القيادة مطلوبة لتجديد االسرتاتيجي والذي يؤدي
إىل مزيد من االبتكارات واالبداعات مما يؤثر على كافة أعمال املنظمة

تعتمد بشكل أساسي على القدرة االستعابية الكتساب وحتويل املعرفة
اخلارجية إىل استثمارات مرحبة ،وحتسني األنشطة وإعادة التشكيل

وحصتها السوقية وتساعد هذا األمر يف اختيار األهداف اجليدة لبلورة
التجديد السرتاتيجي على مدى الطويل (2009: 3

وتطوير واستثمار الفرص خللق قيمة يف األمد القريب.

.),Edosomwan

 -3ريادة األعمال :تعترب ريادة األعمال ف ي يومنا مفتاح جناح
املنظمات وكيفية التأثري يف التعلم يف مجيع قطاعات وجماالت األعمال
ملواجهة التحديات العاملية املستقبلية ،فااملنظمات حباجة إىل عقلية

إن دور القيادة يكمن يف مساعدة املنظمات من أجل حتسني أعماهلا
األساسية وحتفيز الرباعة االسرتاتيجية لديها من خالل تبين عمليات
التجديد االسرتاتيجي عرب ثالث مبادئ هي Gregory et al,. (:

تنظيمية متتلك امليل الريادي وروح املبادرة يف تطبيق الريادة يف أعماهلا
( ،)2 :2015 ,Stephen and Rossلذلك فالريادة هي من الدوافع
القوية يف العملية متالتنافسية وسالح تنافسي لصياغة اسرتاتيجية
االعمال وترتبط بقوة مع ااالبداع إلحداث تغيري يف النظام التنافسي
وحتتاج إىل شبكة من العالقات والتبادالت والتواصالت االجتماعية
للمشاركة يف مجيع أنشطة واسرتاتيجيات املنظمة ( Rotharmel
.)202 :2015 ,Frank
وخلص ( )54 :2015 Fourne et al.,أن عناصر ريادة األعمال
متثل اسرتاتيجية فعالة للرد على مشكلة عدم التأكد البيئي من خالل
الرتكيز على املرونة والقدرة على التكيف وحتقيق السرعة يف اإلبداع،
فهي تساهم يف إنشاء الفرص وحتفز وتطوير السلوك اإلبداعي لتجنب
املخاطرة والتهديدات املنظمات املنافسة.
ويرى (الطائي واخرون ) 2017:65 ،إن امليل حنو ريادة األعمال من
أهم مظاهر التجديد االسرتاتيجي للتعامل مع اجلهات الفاعلة يف خمتلف
املستويات االدارية ،فهي تقدم أدوار متميزة لتحسني آداء املنظمة
وبناء القدرات اإلبداعية ،وظهرت ريادة األعمال يف املنظمات الصغرية
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)2012: 2
-

إشراك فريق كبري وموحد يتطلع حنو الطموح االسرتاتيجي.

 جلسات صرحية بني القيادة ووحدات األعمال حول التناقضاتواالبداعات واالبتكارات الرئيسية.
-

تبين التناقضات من خالل احلفاظ على األجندات االسرتاتيجية.

تربز قدرة مشاركة القيادة يف املنظمات يف ترسيخ النهج اجلماعي
والعالقات االنسانية واملشاركة يف االجراءات واألنشطة املطلوبة
والتوجه حنو بناء نظام يستند إىل تشجيع القدرات التنافسية وتقييم
نقاط القوة والضعف لتحقيق الرحبية والتأثري لتحقيق ميزة تنافسية
مستدامة وبالتالي النجاح االسرتاتيجي املستدام (:2014 ,Binns
 ،) 23لذا فإن مشاركة القيادة تساهم يف انشطة التجديد االسرتاتيجي
من خالل االلتزام واجلهود اجلماعي واالنساني والعاطفي (,harreld
.)23: 2014
ويرى (حسني )67 :2017 ،بأن مشاركة القيادة متثل دوراً حمورياً
ومهماً يف استدامة و تعزيز النمو الفكري والفردي وزراعة الصداقات
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الناضجة ومتينة والعالقات املهنية جيدة وقدرتها على االهتمام بأنشطة

احلاكمة واليت تدعم فرق العمل والتعاون املستمر ،وكل ذلك تدعم

التجديد االسرتاتيجي يف مجيع املستويات الوظيفية للمنظمة.
بناءأ على ما تقدم ترى الدراسة احلالية أن عملية التجديد االسرتاتيجي

حتقيق التجديد االسرتاتيجي بشكل ناجح.

عملية معقدة وضرورية للمنظمات املعاصرة وحتتاج إىل جهد منتظم
ومستمر ،وتوجيه فعال ،واملرونة الداخلية ،وحتفيز العاملني ومتكينهم،
...إخل ،واملنظمة قادرة على توفري تلك االحتياجات من خالل مشاركة
فعالة للقيادة كون القيادة هي املثل األعلى جلميع األفراد العاملني،
ويرتبط ميل األفراد العاملني مبيل القيادة كونها مصدر التأثري والتوجه
حنوحتقيق اهلدف االسرتاتيجي ،وكيفية البدء بالتجديد االسرتاتيجي
سواء بشكل استباقي أو عند حدوث التغريات يف عوامل البيئة اخلارجية.
ثالثا -العالقة النظرية :يشري (,Thompson and Martin
 )12 :2010إىل إن التجديد االسرتاتيجي قد حيتاج إىل التوقع
بالتغيريوخلقه ،وقد حيتاج اىل أن يسبق التغيري ويصاحبه بشكل فعال
التواصل املستمر واالستشارات اهلادفة واختاذ القرارات السليمة ،وذلك
ليس باألمر السهل ويتطلب ذلك بالدرجة األوىل إىل الوعي االسرتاتيجي،
كون الوعي االسرتاتيجي هو القدرة على فهم وإدراك املنظمة حول:
⮚ االسرتاتيجيات اليت تتبعها املنظمة ومنافسيها.
⮚ كيف ميكن حتسني فعالية هذه االسرتاتيجيات.
⮚ احلاجة إىل استكشاف الفرص واستغالهلا ومدى مالءمتها
للتجديد.
⮚

التنبؤ واالستشعار بالتغريات اليت حتصل يف البيئة اخلارجية.

⮚ فهم القيمة االسرتاتيجية للموارد اليت تستخدمها وتنشرها ،وكيف
ميكن استخدامها لتلبية احتياجات وتوقعات العمالء وأصحاب املصلحة
مع التفوق يف األداء على املنافسني.
ویری ( )81 :2013 .,Cross et alأن جتديد جذري أو تدرجيي
على حد سواء يف املنظمة تتطلب اهتمامات واسعة على مستوى اإلدارة
التنفيذية وعلى مستوى املنظمة بأكملها لتكن باستطاعتهم حتقيق ذلك
التجديد ،فالتفاعالت اليت حتدث يف البيئة اخلارجية جمتمعة وتراكم
اخلربات خارج املنظمة تهدف مجيعها إىل إحداث االبتكار واالبداع يف
تقديم املنتجات ،وتنبع دور الوعي االسرتاتيجي يف كيفية املوائمة بني
موارد املنظمة ومعرفة البيئة ،وإجياد الثغرات املوجودة يف
االسرتاتيجية ،والنظر إىل ما هو أبعد من حدود املنظمة وذلك بربط
املوارد اخلارجية بقدرات املنظمة لكي يكون باإلمكان التغلب على
مصاعب التجديد االسرتاتيجي.
ويؤكد (عيد )557:2019 ،بأن التغريات اليت حتصل يف البيئة
اخلارجية تفرض على املنظمات إىل إعادة النظر حول حتديث
االسرتاتيجيات وإعادة هندسة العمليات ،وذلك يدعو للقيام مبهمة صنع
القرار بصورة تدل على الوعي االسرتاتيجي والذي حيقق من خالل
مساهمات القيادة الواعية ذات البصرية وذات الرؤية االسرتاتيجية

 .4اإلطار امليداني
 .1.4وصف وتشخيص متغريات الدراسة:
خُصص هذا املبحث لعرض البيانات اليت تضمنتها استمارة االستبانة،
والناجتة من خالل استخدام مقياس ( )Likertاخلماسي لقياس
االجتاهات ،الذي يتدرج إىل مخس درجات ميثل كل منها حالة معينة
لالجتاه ،أو االتفاق بشأن فقرات االستبانة ،وحتليل االجابات باستعمال
التحليالت اإلحصائية كالتوزيعات التكرارية ،والنسب املئوية ،واألوساط
احلسابية ،واالحنرافات املعيارية لكل من متغريات الدراسة الرئيسية
املتمثلة بأبعاد الوعي االسرتاتيجي بوصفه متغرياً مستقالً ،ومتطلبات
التجديد االسرتاتيجي بوصفه متغرياً تابعاً ،ولتحقيق ذلك فقد قُسم هذا
املبحث إىل ما يأتي:
 .1وصف أبعاد الوعي االسرتاتيجي:
يتناول هذا احملور وصف وتشخيص أبعاد الوعي االسرتاتيجي املتمثلة
يف (الوعي االسرتاتيجي الداخلي ،الوعي االسرتاتيجي اخلارجي) ،وتبني
اجلدول ( )2التوزيعات التكرارية ،واألوساط احلسابية ،واالحنرافات
املعيارية ،على املستوى الكلي للجامعات املبحوثة ،وفيما يأتي وصف
هلذه األبعاد:
 .1الوعي االسرتاتيجي الداخلي :تشري النتائج ااملوجودة يف اجلدول
( )2أن إجابات األفراد املبحوثني على املستوى الكلي للجامعات
املبحوثة هلذا البُعد مبؤشراته ( )12X1-Xمتيل إىل اجتاه االتفاق
على توافر الوعي االسرتاتيجي الداخلي يف اجلامعات املبحوثة بنسبة
( )%78.91من تلك اإلجابات ،بوسط حسابي مقداره ()%4.023
وباحنراف معياري مقداره ( ، )0.800يف حني بلغت نسبة غري متأكد
( ،)%16.75أما نسبة عدم االتفاق مع هذا التوجه فقد بلغت
( .)%4.34وهذا يدل على أن القيادات األكادميية يف اجلامعات املبحوثة
متتلك نسبة جيدة من القدرة على الوعي االسرتاتيجي الداخلي للوصول
إىل التجديد االسرتاتيجي.
ومن خالل متابعة درجة إسهام كل عبارة يف دعم الوعي االسرتاتيجي
الداخلي تبني أن ( )1Xواليت تشري إىل " متتلك إدارة اجلامعة رؤية
واضحة عن اجتاهات أعماهلا املستقبلية " ،هو األكثر إسهاماً يف ذلك
باتفاق عالي من األفراد املبحوثني بوسط حسابي بلغ ()4.23
وباحنراف معياري ( ،)0.74وتبني أيضاً أن ( )7Xواليت تشري إىل
"حتلل إدارة اجلامعة بشكل منظم متغريات البيئة الداخلية" هو األضعف
إسهاماً يف ذلك بوسط حسابي ( )3.83واحنراف معياري (.)0.84
 .2الوعي االسرتاتيجي اخلارجي :تشري معطيات الواردة يف اجلدول
( )2إىل التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية
إلجابات األفراد املبحوثني جتاه العبارات ( )13X24 - Xاليت مثلت
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الوعي االسرتاتيجي اخلارجي ،إذ تشري النسب على املستوى الكلي

ومن خالل متابعة مدى إسهام كل عبارة يف دعم الوعي االسرتاتيجي

للعينة أن ( )%80.1من األفراد املبحوثني متفقون على توافر هذا البُعد
يف اجلامعات املبحوثة ،مقابل ( )%14.75ذهبوا إىل عدم االتفاق مع

اخلارجي تبني أن ( )X16واليت تشري إىل عبارة "تتابع إدارة اجلامعة
التشريعات والقوانني املتعلقة بها" ،هو األكثر إسهاماً يف ذلك باتفاق

هذا التوجه ،وأن نسبة ( )%4.86كانوا غري متأكدين من توافر هذا
البُعد ،وجاء ذلك بوسط حسابي ( )4.11واحنراف معياري (،)0.777
وهذا ما يشري إىل اتفاق نسبة جيدة على توفر أغلب مؤشرات هذا البُعد

متوسط أفراد عينة الدراسة بوسط حسابي بلغ ( )4.87واحنراف
معياري ( ،)5.05وتبني أيضاً أن ( )22Xواليت تشري إىل "تدرك إدارة
اجلامعة األشياء غري املتوقعة حدوثها يف البيئة احمليطة بها" هو

يف اجلامعات املبحوثة.

األضعف إسهاماً يف ذلك بوسط حسابي بلغ ( )3.69واحنراف معياري
بلغ (.)0.95

اجلدول ( :)2التوزيعات التكراراية والنسب املئوية واالحنرافات املعيارية واألوساط احلسابية ألبعاد الوعي االسرتاتيجي
املقاييس
البُعد

الرمز

الوعي االسرتاتيجي
الداخلي

أتفق

أتفق بشدة

غري متأكد

الأتفق

ال أتفق

بشدة

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

الوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري

X1

38

37.3

52

51.0

10

9.8

1

1.0

1

1.0

4.23

0.74

X2

32

31.4

57

55.9

9

8.8

4

3.9

0

0

4.14

0.74

X3

34

33.3

53

52.0

11

10.8

4

3.9

0

0

4.14

0.76

X4

30

29.4

48

47.1

17

16.7

6

5.9

1

1.0

3.98

0.89

X5

33

32.4

52

51.0

12

11.8

4

3.9

1

1.0

4.09

0.83

X6

23

22.5

46

45.1

27

26.5

6

5.9

0

0

3.84

0.84

X7

23

22.5

45

44.1

28

27.5

6

5.9

0

0

3.83

0.84

X8

24

23.5

57

55.9

15

14.7

6

5.9

0

0

3.97

0.78

X9

28

27.5

55

53.9

18

17.6

0

0

1

1.0

4.06

0.73

X10

26

25.5

55

53.9

17

16.7

2

2.0

2

2.0

3.99

0.82

X11

26

25.5

49

48.0

23

22.5

4

3.9

0

0

3.95

0.80

X12

34

33.3

46

45.1

18

17.6

3

2.9

1

1.0

4.06

0.84

4.023

0.800

28.66

املعدل

50.25

78.91%

اجملموع

16.75

3.75

16.75%

0.58

4.34%

املقاييس
البُعد

الرمز

الوعي االسرتاتيجي
اخلارجي
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أتفق

أتفق بشدة

غري متأكد

الأتفق

ال أتفق

بشدة

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

الوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري

X13

29

28.4

57

55.9

14

13.7

2

2.0

0

0

4.10

0.70

X14

36

35.3

43

42.2

16

15.7

7

6.9

0

0

4.05

0.88

X15

28

27.5

59

57.8

11

10.8

1

1.0

0

0

4.08

0.73

X16

49

48.0

42

41.2

9

8.8

1

1.0

1

1.0

4.87

0.83

X17

30

29.4

55

53.9

14

13.7

3

2.9

0

0

4.09

0.73

X18

22

21.6

42

41.2

26

25.5

9

8.8

2

2.0

4.21

0.71

X19

28

27.5

60

58.8

11

10.8

3

2.9

0

0

4.10

0.70
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املعدل
اجملموع

X20

30

29.4

50

49.0

20

19.6

2

2.0

0

0

4.05

0.75

X21

32

31.4

51

50.0

14

13.7

4

3.91

1

1.0

4.06

0.83

X22

20

19.6

44

43.1

27

26.5

9

8.8

2

2.0

3.69

0.95

X23

28

27.5

55

53.9

13

12.7

6

5.9

0

0

4.02

0.80

X24

28

27.5

62

60.8

7

6.9

5

4.9

0

0

4.10

0.72

4.118

0.777

29.43

50.65
80.1%

14.86
14.86%

4.25
4.750%

0.6

املصدر :من إعداد الباحثان اعتماداً على نتائج برنامج (SPSS).
 .2وصف متطلبات التجديد االسرتاتيجي :يظهر اجلدول ( )3إجابات
األفراد املبحوثني خبصوص متطلبات التجديد االسرتاتيجي واملتمثلة

العمل يف أكثر من وظيفة يف اجلامعة" ،هو األكثر إسهاماً يف ذلك باتفاق
جيد ألفراد عينة الدراسة بوسط حسابي ( )4.11واحنراف معياري

بـ (األستكشاف ،استغالل الفرص ،ريادة األعمال ،مشاركة القيادة)،

( ، )0.91وتبني أيضاً أن ( )Y8واليت تشري إىل "تعمل إدارة اجلامعة

ومن حتليل معطيات اجلدول يتضح اآلتي:
أ -األستكشاف :تشري نتائج التحليل البيانات الواردة يف اجلدول ()3
إىل أن إجابات األفراد املبحوثني على املستوى الكلي لعينة الدراسة

على تزويد األفراد العاملني مبهارات يف كيفية استغالل الفرص" ،هو
األضعف إسهاماً يف ذلك بوسط حسابي بلغ ( )3.89واحنراف معياري
(.)0.87

ملتطلب األستكشاف مبؤشراته ( )1Y6 – Yمتفقة على هذا
املتطلب بنسبة ( )%80.56من تلك اإلجابات ،بوسط حسابي مقداره

 -3ريادة األعمال :تشري معطيات املوجودة يف اجلدول ( )3إىل
التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات

( )4.088واحنراف معياري مقداره ( ، )0.8616يف حني بلغت نسبة
عدم االتفاق على هذا املتطلب ( ،)%6.06وبلغت نسبة غري مؤكد
( ،)13.36وهذا يشري أن اجلامعات املبحوثة لديها نسبة اتفاق مقبولة

األفراد املبحوثني جتاه العبارات ( )13Y18– Yاليت مثلت ريادة
األعمال ،إذ تشري النسب على املستوى الكلي للعينة أن ()%60.15
من األفراد املبحوثني متفقون على توافر هذا املتطلب يف اجلامعات

على مؤشرات هذا املتطلب املتمثلة بامتالك اجلامعات املبحوثة القدرة

املبحوثة ،مقابل ( )%9.816ذهبوا إىل عدم االتفاق مع هذا التوجه،

على االستكشاف الفرص.

وأن نسبة ( )%24.5كانوا غري متأكدين من توفر هذا املتطلب ،وجاء

ومن خالل متابعة مدى إسهام كل عبارة يف دعم بُعد االستكشاف تبني
أن اعلى نسبة اتفاق كانت على مؤشر ( )Y6واليت تشري إىل "تبحث
إدارة اجلامعة عن األفكار اجلديدة من خالل البحث والتطوير" ،بوسط

ذلك بوسط حسابي ( )3.07واحنراف معياري ( ,)0.912وعليه توجد
نسبة اتفاق مقبولة على مؤشرات هذا املتطلب املتمثلة بتعزيز ريادة
األعمال باالبداع واالسبقية يف تقديم اخلدمات.

حسابي ( )4.23واحنراف معياري ( . )0.78أما أقل قيمة فقد كانت
للمؤشر ( )Y2واليت تشري إىل " تسعى إدارة اجلامعة اىل حتقيق التفاعل

ومن خالل متابعة مدى إسهام كل عبارة يف دعم ريادة األعمال تبني أن
( )Y13واليت تشري إىل "تتبنى إدارة اجلامعة املبادرات الريادية لتعزيز

مع اجلامعات االخرى الكتشاف الفرص اجلديدة" ،بوسط حسابي بلغ
( )3.97وبلغ االحنراف املعياري له (.)0.86
 -2استغالل الفرص :تشري النتائج املوجودة يف اجلدول ( )3إىل أن

ترتيب تسلسل اجلامعة ضمن اجلامعات احمللية واالقليمية" ،هو األكثر
إسهاماً يف ذلك باتفاق متوسط أفراد املبحوثني ،بوسط حسابي بلغ
( )3.89واحنراف معياري ( ، )0.91وتبني أيضاً أن ( )Y15واليت

إجابات األفراد املبحوثني على املستوى الكلي لعينة الدراسة خبصوص
استغالل الفرص مبؤشراته ( )7Y12 – Yمتيل باجتاه االتفاق على

تشري إىل "تعمل إدارة اجلامعة على االبداع كأساس للتغلب على
التحديات والتهديدات اليت تواجه اجلامعة" ،هو األضعف إسهاماً يف ذلك

توافر استغالل الفرص مبستويات مقبولة بنسبة ( )%79.73من تلك
اإلجابات ،بوسط حسابي مقداره ( )4.015واحنراف معياري قيمته
( ،)0.808يف حني بلغت نسبة اإلجابات غري املؤكدة ( ،)%15.02أما

بوسط حسابي بلغ ( )3.35واحنراف معياري (.)0.94
 -4مشاركة القيادة :تشري النتائج اللموجودة يف اجلدول ( )3أن
إجابات األفراد املبحوثني لعينة الدراسة على املستوى الكلي

نسبة عدم االتفاق على مؤشرات هذا املتطلب فقد بلغت ( ،)%5.25أي
أن هناك نسبة اتفاق مقبولة على أغلب مؤشرات استغالل الفرص
واملتمثلة بقدرة اجلامعات املبحوثة الرغبة العالية بالتجديد االسرتاتيجي

خبصوص متطلب مبؤشراته ( )19Y24 – Yمتيل إىل اجتاه االتفاق
على توافر مشاركة القيادة مبستويات مقبولة بنسبة ( )%75.63من
تلك اإلجابات ،بوسط حسابي مقداره ( )3.91واحنراف معياري قيمته

من خالل استغالل الفرص لتحقيق توجهاتها احلالية واملستقبيلة.

( ، )0.85يف حني بلغت نسبة اإلجابات غري املؤكدة ( ، )%18.28أما

ومن خالل متابعة مدى إسهام كل عبارة يف دعم استغالل الفرص تبني

نسبة عدم االتفاق على مؤشرات هذا املتطلب فقد بلغت ( ،)%6.0أي

أن ( )9Yواليت تشري إىل "تشجع إدارة اجلامعة األفراد العاملني على

أن هناك نسبة اتفاق عالية على أغلب مؤشرات مشاركة القيادة املتمثلة
547
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بامتالك اجلامعات املبحوثة دعم القيادة يف عملية التجديد االسرتاتيجي

اخلاصة بالتجديد االسرتاتيجي"هو األكثر اتفاقاً من قبل افراد

ومشاركة األفراد ودعمهم وتفعيلهم يف تنفيذ العملية التجديد
االسرتاتيجي.

املبحوثني بوسط حسابي بلغ ( )4.07واحنراف معياري (، )0.75
وتبني أيضاً أن ( )22Yواليت تشري إىل "حتفز إدارة اجلامعة األفراد

ومن خالل متابعة مدى إسهام كل عبارة يف دعم مشاركة القيادة تبني
أن ( )20Yواليت تشري إىل "تساهم إدارة اجلامعة يف تطوير األنشطة

املبدعني الذين لديهم افكار جديدة" .هو األضعف إسهاماً بوسط
حسابي بلغ ( )3.74واحنراف معياري (.)0.95

اجلدول ( :)3التوزيعات التكراراية والنسب املئوية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتطلبات التجديد االسرتاتيجي
املقاييس
البُعد

أتفق بشدة

الرمز

األستكشاف

غري متأكد

أتفق

الأتفق بشدة

ال أتفق

الوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري
0.85

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

Y1

31

30.4

49

48.0

15

14.7

7

6.9

0

0

4.01

Y2

28

27.5

51

50.0

15

14.7

8

7.8

0

0

3.97

0.86

Y3

40

39.2

41

40.2

13

12.7

6

5.9

2

2.0

4.08

0.96

Y4

36

35.3

45

44.1

13

12.7

7

6.9

1

1.0

4.05

0.92

Y5

40

39.2

46

45.1

13

12.7

2

2.0

1

1.0

4.19

0.80

Y6

43

42.2

43

42.2

13

12.7

3

2.9

0

0

4.23

0.78

4.081

0.861

35.63

املعدل

13.36

44.93
80.56%

اجملموع

5.4

13.36%

0.66
6.066%

املقاييس
البُعد

استغالل الفرص

الرمز

أتفق بشدة

غري متأكد

أتفق

الأتفق بشدة

ال أتفق

الوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري

4.02

0.78

3.89

0.87

4.11

0.91
0.82

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

Y7

28

27.5

54

52.9

15

14.7

5

4.9

0

0

Y8

25

50

49.0

18

17.6

9

8.8

0

0

Y9

38

37.3

47

46.1

10

9.8

5

4.9

2

2.0

Y10

31

30.4

51

50.0

14

13.7

6

5.9

0

0

4.04

Y11

23

22.5

59

57.8

18

17.6

2

2.0

0

0

4.00

0.69

Y12

28

27.5

54

52.9

17

16.7

2

2.0

1

1.0

4.03

0.78

24.5

28.3

املعدل

90.1

51.45
79.73%

اجملموع

4.75

15.02%

0.5
5.25%

4.015

0.808

املقاييس
البُعد

الرم

Y13
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أتفق بشدة

غري متأكد

أتفق

الأتفق

ال أتفق

بشدة

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

28

27.5

43

42.2

24

23.5

6

5.9

1

1.0

الوسط
احلسابي

3.89

االحنراف املعياري

0.91
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ريادة
األعمال

Y14

22

21.6

31

30.4

39

38.2

8

7.8

2

2.0

3.61

0.97

Y15

14

13.7

43

42.2

31

30.4

12

11.8

2

2.0

3.53

0.94

Y16

13

12.7

45

44.1

34

33.3

9

8.8

1

1.0

3.58

0.86

Y17

17

16.7

41

40.2

34

33.3

8

7.8

2

2.0

3.61

0.92

Y18

19

18.6

52

51.0

22

21.6

8

7.8

1

1.0

3.78

0.87

3.07

0.912

3.07

املعدل

30.05

58.35
60.15%

اجملموع

8.31

30.05%

1.5

9.816%

املقاييس
البُعد

مشاركة
القيادة

الرمز

أتفق بشدة

أتفق

ت

%

ت

Y19

24

23.5

59

Y20

27

26.5

61

Y21

20

19.6

54

Y22

22

21.6

45

غري متأكد
%

57.
8
59.
8
52.

ال أتفق

ت

%

ت

%

ت

%

15

14.7

4

3.9

0

0

10

9.8

3

2.9

24

23.5

3

2.9

1.0

1

احلسابي

املعياري

4.00

0.73

4.07

0.75

3.87

0.97
0.95

1

1.0

23

22.5

11

10.8

1

1.0

3.74

Y23

16

15.7

59

57.
8

18

17.6

8

7.6

1

1.0

3.79

0.83

Y24

29

28.4

47

46.
1

22

21.6

3

2.9

1

1.0

3.98

0.84

3.91

0.85

املعدل
اجملموع

22.55

9

الأتفق بشدة

الوسط

االحنراف

44.
1

18.28

53.08

18.28%

75.63%

0.81

5.16
5.99%

املصدر :من إعداد الباحثان اعتماداً على نتائج برنامج (.)SPSS
تاسيساً على ما تقدم يتبني من نتائج وصف وتشخيص متغريات
الدراسة توفر مستويات مرتفعة جلميع املتغريات حيث أن املتغري

الرتتيبية بنسبة االتفاق ( )%79.51يف حني احتل املتغري املعتمد
(التجديد االسرتاتيجي) املرتبة الثانية بنسية اتفاق مقداره

املستقل (الوعي االسرتاتيجي) أحتل املرتبة األوىل من حيث األهمية

( .)%71.01وكما هو مبني يف اجلدول التالي:

اجلدول ) :(4مستويات توافر متغريي البحث لدى الشركات املبحوثة
ت

متغريي البحث

نسبة االتفاق%

الوسط احلسابي

االحنراف املعياري

1

الوعي االسرتاتيجي

79.51

4.08

0.777

2

التجديد االسرتاتيجي

71.01

3.77

0.86

املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي ()SPSS
 .1حتليل عالقات االرتباط بني متغريات الدراسة :يسعى هذا التحليل
ثانيا -قياس عالقة االرتبــاط والتأثري بني متغريات الدراسة:
يسعى هذا املبحث إىل التعرف على طبيعة عالقات االرتباط والتأثري بني
متغريات الدراسة الرئيسية والفرعية من خالل اختبار فرضيات الدراسة

إىل قياس واختبار معنوية عالقات االرتباط بني متغريات الدراسة،
واملتمثلة بوجود عالقة ارتباط معنوية بني أبعاد الوعي االسرتاتيجي

والتحقق من مدى صحتها وذلك بإستخدام عدد من األدوات واألساليب
اإلحصائية اليت مت اختيارها إلجراء التحليل على متغريات الدراسة،

جمتمعة ومنفرداً والتجديد االسرتاتيجي ،عرب استخدام معامل االرتباط
وعند مستوى معنوية ( )0.05 <pوعلى النحو اآلتي:

وعلى النحو اآلتي:

أ -حتليل عالقــات االرتبـــاط بني الوعي االسرتاتيجي جمتمعة
والتجديد االسرتاتيجي :يشري اجلدول ( )5إىل أن هناك عالقة ارتباط
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إحصائية موجبة ذات داللة معنوية بني املتغري املستقل (الوعي

االسرتاتيجي الداخلي يف اجلامعات املبحوثة كلما متكنت تلك اجلامعات

االسرتاتيجي) واملتغري املعتمد (التجديد االسرتاتيجي) على مستوى
اجلامعات املبحوثة ،إذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما ()0.757

من تعزيز قدرتها يف حتقيق متطلبات التجديد االسرتاتيجي .وبهذا تتحق
الفرضية الفرعية األوىل من الفرضيات الدراسة الرئيسية االوىل واليت

وهي قيمة معنوية عند مستوى ( . )0.01واعتماداً على هذه النتيجة
فإنه كلما توافرت مستويات عالية من الوعي االسرتاتيجي يف اجلامعات
املبحوثة كلما زاد مستوى إمكانياتها يف حتقيق متطلبات التجديد

تشري إىل أنه " هناك عالقة إرتباط معنوية بني الوعي االسرتاتيجي
الداخلي والتجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة".

االسرتاتيجي .وتؤكد هذه النتائج قبول الفرضية الرئيسة األوىل اليت
تنص على أنه " توجد عالقة إرتباط معنوية بني الوعي االسرتاتيجي
جمتمعةً والتجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة ".
ب -حتليل عالقــات االرتبـــاط بني كل بُعد من أبعاد الوعي
االسرتاتيجي والتجديد االسرتاتيجي:

⮚ عالقة االرتباط بني بُعد الوعي االسرتاتيجي اخلارجي والتجديد
االسرتاتيجي :من نتائج اجلدول ( )5يظهر إىل أن هناك عالقة ارتباط
معنوية وموجبة بني بُعد الوعي االسرتاتيجي اخلارجي والتجديد
االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة ،إذ بلغت قيمة معامل االرتباط
بينهما ( )0.586وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة ( ،)0.01وهذا

⮚ عالقة االرتباط بني بُعد الوعي االسرتاتيجي الداخلي والتجديد

يشري إىل أنه كلما زاد مستوى الوعي االسرتاتيجي اخلارجي يف اجلامعات
املبحوثة كلما زادت من قدرات تلك اجلامعات من حتقيق متطلبات

االسرتاتيجي:يالحظ من بيانات اجلدول ( )5إىل وجود عالقة ارتباط
معنوية موجبة بني بُعد الوعي االسرتاتيجي الداخلي بوصفه أحد أبعاد
الوعي االسرتاتيجي والتجديد االسراتيجي على مستوى اجلامعات

التجديد االسرتاتيجي .وبهذا فإن الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية
الرئيسة االوىل قد حتققت واليت تنص على أنه "توجد عالقة إرتباط
معنوية بني الوعي االسرتاتيجي اخلارجي والتجديد االسرتاتيجي يف

املبحوث ،إذ بلغت قيمة االرتباط بينهما ( )0.807وهي قيمة معنوية
عند مستوى معنوية ( ،)0.01وعليه فإنه كلما زاد مستوى الوعي

اجلامعات املبحوثة".

اجلدول ( :)5عالقة االرتباط بني كل بُعد من أبعاد الوعي االسرتاتيجي والتجديد االسرتاتيجي على مستوى اجلامعات املبحوثة
املتغري املعتمد
التجديد االسرتاتيجي (املؤشر الكلي)

Sig.

الوعي االسرتاتيجي الداخلي

**0.807

0.001

الوعي االسرتاتيجي اخلارجي

**0.586

0.001

الوعي االسرتاتيجي (املؤشر الكلي)

**0.757

0.001

املتغري املستقل

** عالقة معنوية عند مستوى داللة (102=N )0.01
املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي ()SPSS
 . .2حتليل عالقات التأثري بني متغريات الدراسة :يهدف هذا احملور يعود إىل هذا املتغري ،أما بقية النسبة ( )42.7%فتفسرها عوامل أخرى
إىل قياس واختبار معنوية عالقات التأثري بني متغريات الدراسة الكلية

مل يتضمنها خمطط الدراسة ،ويؤكد ذلك قيمة ( )Fاحملسوبة والبالغة

واجلزئية واملتمثلة بتأثري أبعاد الوعي االسرتاتيجي يف متطلبات التجديد
االسرتاتيجي ،وما ينبثق عنها من فرضيات فرعية عن طريق استخدام

( )134.43وهي أكرب بكثري من قيمتها اجلدولية البالغة ()6.895
عند درجيت حرية ( ،)1.100وأن قيمة ميل خط االحندار ()Beta

معامل االحندار البسيط وعلى النحو اآلتي:
أ .تأثري الوعي االسرتاتيجي جمتمعة يف التجديد االسرتاتيجي :من نتائج
اجلدول ( )6يتضح بوجود تأثري معنوي ذات داللة إحصائية للمتغري

بلغت ( )0.757وهي قيمة معنوية بداللة ( )tاحملسوبة البالغة
( )11.595واليت هي أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة (، )2.364
اليت تعين أن تغرياً مقداره وحدة واحدة من الوعي االسرتاتيجي سيؤدي

املستقل (الوعي االسرتاتيجي) يف املتغري املعتمد (التجديد
االسرتاتيجي) على مستوى اجلامعات املبحوثة ،حيث كانت قيمة

إىل تغري مقداره ( )0.757يف التجديد االسرتاتيجي ،وبذلك تتحقق صحة
الفرضية الرئيسية الثالثة اليت تنص "يوجد تأثري معنوي ألبعاد الوعي

مستوى الداللة ( )0.000وهي أقل بكثري من املستوى املعنوى
االفرتاضي للدراسة البالغ ( ،)0.05بداللة معامل التحديد ( )²Rوالذي

االسرتاتيجي جمتمعةً يف التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة".
ب .تأثري كل بُعد من أبعاد الوعي االسرتاتيجي يف التجديد االسرتاتيجي:

قيمته ( )0.573الذي يشري إىل أن ما نسبته ( )57.3%من االستجابة
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⮚ تأثري بُعد الوعي االسرتاتيجي الداخلي يف التجديد االسرتاتيجي:

⮚ تأثري بُعد الوعي االسرتاتيجي اخلارجي يف التجديد االسرتاتيجي:

يبني من نتائج اجلدول ( )6بوجود تأثريا معنوي ذات داللة إحصائية

يظهر من معطيات اجلدول ( )6توجد تأثرياً معنوياً ذات داللة إحصائية

للوعي االسرتاتيجي الداخلي يف التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات
املبحوثة ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة ( )0.000وهي أقل من

للوعي االسرتاتيجي اخلارجي يف التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات
املبحوثة ،حيث أن قيمة مستوى الداللة ( )0.000وهي أقل بكثري من

املستوى املعنوى االفرتاضي للدراسة البالغ ( ،)0.05بداللة معامل
التحديد ( )²Rقدره ( ، )0.650وهذا يعين أن الوعي االسرتاتيجي
الداخلي يفسر ( )65%من التغريات احلاصلة يف التجديد االسرتاتيجي،

املستوى املعنوى االفرتاضي للدراسة البالغ ( ،)0.05بداللة معامل
التحديد ( )²Rقدره ( ، )0.343وهذا يعين أن الوعي االسرتاتيجي
اخلارجي تفسر ( )34.3%من التغريات احلاصلة يف التجديد

وبلغت قيمة ( )Fاحملسوبة ( )186.1وهي أكرب من قيمتها اجلدولية
البالغة ( )6.895عند درجيت حرية ( ،)1.100وبلغت قيمة ()1B
( )0.807وهي قيمة معنوية بداللة قيمة ( )tاحملسوبة والبالغة

االسرتاتيجي ،وبلغت قيمة ( )Fاحملسوبة ( )52.31وهي أكرب من
قيمتها اجلدولية البالغة ( )6.895عند درجيت حرية (، )1.100
وبلغت قيمة ( )0.586( )1Bوهي قيمة معنوية بداللة قيمة ()t

( )13.641وهي أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة ( ،)2.364اليت
تعين أن تغرياً مقداره وحدة واحدة من الوعي االسرتاتيجي الداخلي

احملسوبة والبالغة ( )7.233وهي أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة
( ، )2.364اليت تعين أن تغرياً مقداره وحدة واحدة من الوعي

سيؤدي إىل تغيري مقداره ( )0.807يف التجديد االسرتاتيجي يف
اجلامعات املبحوثة ،وبهذا حتققت الفرضية الفرعية األوىل للفرضية
الرئيسة الثانية واليت تشري إىل "يوجد تأثري معنوي للوعي االسرتاتيجي

االسرتاتيجي اخلارجي سيؤدي إىل تغري مقداره ( )0.586يف التجديد
االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة ،وبهذا حتققت الفرضية الفرعية
الثانية للفرضية الرئيسة الثانية واليت تشري إىل " يوجد تأثري معنوي

الداخلي يف التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة".

للوعي االسرتاتيجي اخلارجي يف التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات
املبحوثة".

اجلدول ( :)6تأثري كل بُعد من أبعاد الوعي االسرتاتيجي يف التجديد االسرتاتيجي على مستوى اجلامعات املبحوثة
;

التجديد االسرتاتيجي

املتغري املعتمد

F
املتغيـــر املستقــــــل





0

1

R2

احملسوبة

T
Sig.

اجلدوليـــة

احملســـوبة

اجلدوليــة

الوعي االسرتاتيجي الداخلي

0.80

0.807

0.650

186.1

6.895

13.64

2.364

0.000

الوعي االسرتاتيجي اخلارجي

0.39

0.586

0.343

52.31

6.895

7.23

2.364

0.000

املؤشر الكلي

0.675

0.757

0.57

134.43

6.895

11.595

2.364

0.000

املصدر :من إعداد الباحثان باإلعتماد على خمرجات الربجمة اإلحصائية )1.100( SPSS) N =102 DF(.
 .5االستنتاجات واملقرتحات
يستعرض هذا الفصل أهم االستنتاجات املستخلصة اعتماداً على نتائج
اجلانب النظري وامليداني للدراسة ،إذ متثل هذه االستنتاجات الركيزة
األساسية لصياغة املقرتحات اليت تراها الباحثة ضرورية للمنظمات
بشكل عام واجلامعات املبحوثة بشكل خاص،عليه يتضمن هذا الفصل
مبحثني  ،يتناول املبحث األول جمموعة من االستنتاجات النظرية
اخلاصة باجلانب النظري ،فضال ًعن االستنتاجات املبنية على اجلانب
العملي للدراسة ،وخيصص املبحث الثاني لعرض جمموعة من
املقرتحات مع عناوين البحوث املستقبلية املتعلقة بالدراسة احلالية.
 .1.5االستنتاجــات:

 .1تبني من حتليل فقرات وصف املستجيبني أن أغلبية األفراد
املبحوثني من فئات الذكور ،وقد يكون هذا بسبب التأثريات الثقافية
السائدة يف اجملتمع ،فضالً عن عدم قدرة فئة اإلناث من حتمل الصعوبات
وااللتزامات اإلدارية للمنصب بسبب ظروفها العائلي.
 .2تبني من حتليل فقرات وصف األفراد املبحوثني أن أغلبية األفراد
املبحوثني ميتلكون شهادة الدكتوراه ،ولديهم خربة طويلة ويتمتعون
بدراية ومعرفة جيدة يف جمال عملهم ومهنتهم ،ويشاركون بشكل جيد يف
املؤمترات العلمية ،مما يشكل مالمح إجيابية لكيفية القيام بالتجديد
االسرتاتيجي يف تلك اجلامعات.
 .3كشفت نتائج التحليل الوصفي أن إجابات األفراد املبحوثني كانت
متفقة على توفر أبعاد الوعي االسرتاتيجي وبنسبة عالية يف اجلامعات
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املبحوثة ،وحبسب األهمية الرتتيبية جاء بُعد (الوعي االسرتاتيجي

 .11يستنتج من حتليل إجابات األفراد املبحوثني وجود عالقة ارتباط

اخلارجي) يف املرتبة األوىل ،وتاله (الوعي االسرتاتيجي الداخلي) يف
املرتبة الثانية ،يستنتج من ذلك أن اجلامعات املبحوثة تركز بالدرجة

معنوية موجبة بني أبعاد الوعي االسرتاتيجي جمتمعةً ومتطلبات التجديد
االسرتاتيجي على املستوى الكلي للعينة املبحوثة واليت أظهرها اختبار

األوىل على عناصر البيئة اخلارجية باعتبارها املفتاح األساسي للقيام
بالتجديد االسرتاتيجي.
 .4أظهرت نتائج التحليل أن إجابات األفراد املبحوثني جاءت

فرضيات الدراسة ،يستنتج من ذلك أنه كلما زادت مستويات أبعاد
الوعي االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة زادت قدرتها على حتقيق
متطلبات التجديد االسرتاتيجي.

باملوافقة بنسبة مقبولة على توفر متطلبات التجديد االسرتاتيجي يف
اجلامعات املبحوثة ،وجاء متطلب (االستكشاف) يف املرتبة األوىل من

 .12تبني من نتائج حتليل العالقة بأن هناك عالقة ارتباط معنوية بني
كل بُعد من أبعاد الوعي االسرتاتيجي والتجديد االسرتاتيجي يف

حيث نسبة االتفاق ،وتاله متطلب ( استغالل الفرص ،مشاركة القيادة
 ،ريادة االعمال) على التوالي .ويدل ذلك على أن اجلامعات املبحوثة

اجلامعات املبحوثة ،وهذا يدل على أن أية زيادة أو نقصان يف مستوى
حتقيق متطلبات التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة يرتبط

تركز على استكشاف الفرص يف البيئة اخلارجية ومن ثم استغالهلا مع

بزيادة أو نقصان يف مستوى توافر الوعي االسرتاتيجي يف اجلامعات

مشاركة االدارة العليا لتقديم خدمات ريادية.
 .5يتبني من إجابات األفراد املبحوثني أن إدارة اجلامعات املبحوثة

املبحوثة.
 .13تبني من نتائج حتليل االحندار وجود تأثري معنوي ألبعاد الوعي

لديها رؤية واضحة عن اجتاهات أعماهلا املستقبلية ،وباملقابل فقد ظهر
أن هناك ضعفاً عند إدارة تلك اجلامعات يف حتليل متغريات البيئة
الداخلية بشكل منظم.

االسرتاتيجي جمتمعة يف التجديد االسرتاتيجي يف اجلامعات املبحوثة،
وهذا يدل على أنه إذا ما أرادت اجلامعات املبحوثة حتقيق متطلبات
التجديد االسرتاتيجي عليها توفري مجيع أبعاد الوعي االسرتاتيجي

 .6يستنتج من حتليل إجابات األفراد املبحوثني أن هناك اتفاقاً عالي ًا
على امتالك جامعاتهم القدرة على التكيف مع التغريات البيئية احمليطة

واحملافظة عليها.
 .14دلت نتائج حتليل االحندار إىل تأثري معنوي لكل بُعد من أبعاد

بها ،فضالً أن اجلامعات املبحوثة تتابع التشريعات والقوانني املتعلقة
بها ،وباملقابل تبني أن اجلامعات املبحوثة تفتقر يف إدراك األشياء غري

الوعي االسرتاتيجي يف حتقيق متطلبات التجديد االسرتاتيجي يف
اجلامعات املبحوثة ،إال أن أفضل التأثريات كان لبُعد الوعي

املتوقعة حدوثها يف البيئة احمليطة بها.

االسرتاتيجي الداخلي وباملقابل كان الوعي االسرتاتيجي الداخلي أقل

 .7كشفت نتائج التحليل أن هناك اتفاقاً عالياً يف إجابات األفراد
املبحوثني على أن اجلامعات املبحوثة تبحث عن األفكار اجلديدة من
خالل البحث والتطوير ،إال أن هناك ضعفاً عند اجلامعات املبحوثة يف

تأثرياً.
 .2.5املقرتحات:
 .1على إدارة اجلامعات املبحوثة العمل بشكل مستمر على استقطاب
األفراد ذوي املستويات املعرفية اجليدة والذين ميتلكون القدرة على
رؤى مستقبلية واضحة ويرغبون يف حتفيز وتشجيع اآلخرين على

على أن جامعاتهم تشجع األفراد العاملني على العمل يف أكثر من وظيفة
واحدة يف اجلامعة ،وباملقابل تفتقر إدارة اجلامعات املبحوثة على تزويد
األفراد العاملني مبهارات يف كيفية استغالل الفرص.

التطوير عند القيام مبهامهم ومبا يضمن حتقيق التجديد االسرتاتيجي
للجامعة.
 .2ضرورة زيادة اهتمام اجلامعات املبحوثة بالوعي االسرتاتيجي ملا له

 .9دلت إجابات األفراد املبحوثني على أن جامعاتهم متتلك متطلب
ريادة األعمال بنسب عالية ومبقدورهم القيام باملبادرات الريادية لتعزيز

من دور يف حتقيق متطلبات التجديد االسرتاتيجي وجعلها جزءاً من
ثقافتها والعمل على نشرها يف مجيع مستويات اجلامعة والتشجيع على

ترتيب تسلسل اجلامعة ضمن اجلامعات احمللية واالقليمية ،إال ان هناك
ضعفاً يف قدرة اجلامعات املبحوثة يف تنمية السلوك الريادي لدى األفراد
العاملني.

تقديم األفكار االبتكارية واإلبداعية واليت تسهم يف استثمار مدركات
الوعي االسرتاتيجي عند القادة.
 .3من الضروري أن حتافظ اجلامعات املبحوثة على األهتمام العالي

 .10يستنتج من إجابات األفراد املبحوثني على أنه تتوفر يف
جامعاتهم نسب عالية من متطلب مشاركة القيادة ،وهذه النتيجة مؤشر

بأبعاد الوعي االسرتاتيجي ملا هلا من دور واضح يف توفري املعلومات
الضرورية ملساعدة إداراتها باختاذ القرارات املناسبة ملواجهة تغريات

جيد يف مساهمة تطوير األنشطة اخلاصة بالتجديد االسرتاتيجي ،فضالً
عن وجود مشاركة فعالة من قبل األفراد العاملني يف تنفيذ عملية

اليت حتصل يف البيئة املضطربة ،وملا هلا من تأثري يف حتقيق متطلبات
التجديد االسرتاتيجي.

حتقيق التفاعل مع اجلامعات األخرى يف اكتشاف الفرص اجلديدة.
 .8يستنتج من حتليل إجابات األفراد املبحوثني أن هناك اتفاقاً عالياً

التجديد االسرتاتيجي ،وباملقابل أظهرت النتائج أن هناك ضعفاً يف حتفيز
األفراد املبدعني الذين لديهم أفكار جديدة.
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 .4على اجلامعات املبحوثة تنظيم لقاءات منتظمة من خالل تنظيم

 .15ينبغي على اجلامعات املبحوثة زيادة األهتمام بتنمية السلوك

دورات تدريبية وتطويرية للقيادات واملوظفني لغرض نقل تطلعاتهم
وآرائهم يف جمال الوعي االسرتاتيجي والتجديد االسرتاتيجي.

الريادي لدى األفراد ،ملا له من دور بارز يف حتقيق املبادرات الريادية
عند القيام بعملية التجديد االسرتاتيجي.

 .5زيادة االهتمام مبشاركة القيادات اإلدارية يف اجلامعات املبحوثة يف
الندوات واملؤمترات اليت تقيم خارج البلد أو داخلها لكسب املعارف
واملهارات اجلديدة واكتساب ادراك وتصورات وواضحة ودقيقة عن كيفية

 .16ينبغي على اجلامعات املبحوثة األهتمام باألفراد املبدعني الذين
لديهم أفكار جديدة وتشجيعهم لتطوير ذاتهم ،مبا يساعدها على تقديم
خدمات جيدة ومتميزة عن اجلامعات املنافسة.

حتقيق التجديد االسرتاتيجي.
 .6على اجلامعات املبحوثة بناء ثقافة تنظيمية داعمة للتجديد بشكل

 .17على اجلامعات املبحوثة التعاون وبناء جسور الثقة مع اجملتمع
احمللي لكسب املعلومات لتطوير وحتسني اخلدمات والبحث عن بدائل

مستمر ألن اجلامعات املتفوقة تعتمد على التجديد للحصول على التفوق
االسرتاتيجي ،ومن الضروري أن تقوم اجلامعات املبحوثة باختاذ

االسرتاتيجية اجلديدة بطريقة أسرع من اجلامعات املنافسة.
 .18على اجلامعات املبحوثة العمل بروح الفريق الواحد واالبتعاد عن

اإلجراءات الالزمة لتطوير مستوى الوعي االسرتاتيجي فيها بفاعلية.

تضارب الصالحيات واملسؤليات والصراعات اليت تضعف التطوير

 .7زيادة اهتمام القيادات العليا يف اجلامعات املبحوثة بعمليات التجديد
االسرتاتيجي كونه ميثل اطاراً معرفياً واسرتاتيجياً للجامعات الراغبة يف

والتحديث.
 .19على اجلامعات املبحوثة القيام بالتجديد االسرتاتيجي التدرجيي

البقاء والنمو واالستدامة.
 .8على اجلامعات املبحوثة توجيه أفرادها على االستمرار يف تطوير
وحتديث كافة متغريات الدراسة الرئيسية والفرعية لديها بنفس درجة من

عند القيام بعملية التجديد االسرتاتيجي ،لتغطية اخلسائر الناجتة وراء
األخطار الكامنة وظروف عدم التأكد.
 .20ضرورة أن تتكيف اجلامعات املبحوثة مع البيئة اخلارجية كون

األهتمام باعتبار ذلك من املهام االساسية يف نشاطاتها ومؤشراً فعاالً
على حتقيق جناحها.

ظاهرة التجديد االسرتاتيجي تظهر نتيجة التغري البيئي ومن خالل
املقارنات املرجعية بني البيئة اخلارجية والداخلية.

 .9على اجلامعات املبحوثة إجياد التوازن بني جهود االستغالل
واالستكشاف من أجل دعم اجلامعات املبحوثة يف رفد عمليات

 .21تقرتح الدراسة احلالية يف إطار الدراسات املستقبلية جمموعة من
االقرتاحات البحثية مماثلة ضمن متغريات الدراسة احلالية ومنها:

االسرتاتيجية التجديد مبقرتحات وأفكار جديدة واستثمار قدراتها احلالية

⮚ دور الوعي االسرتاتيجي يف حتقيق التفوق االسرتاتيجي.

وإعادة التطوير والتأهيل وتدريب راس ماهلا الفكري يف سبيل التوجه
حنو حتقيق األهداف املرجوة.
 .10على اجلامعات املبحوثة تعزيز بُعد ريادة األعمال ،ملا له من دور
وأهمية كبرية يف متيز اجلامعة عن مثيالتها وكونه ميثل من الركائز
األساسية يف جناح عملية التجديد االسرتاتيجي.
 .11على اجلامعات املبحوثة العمل بشكل أكرب على إدراك التغريات
الغري متوقعة حدوثها يف البيئة احمليطة بها ،والذي سيكون هلا دور كبري
يف جناح التجديد االسرتاتيجي.
 .12ينبغي على اجلامعات املبحوثة أن حتلل بشكل منظم متغريات
البيئة الداخلية ،مبا يساعدها ذلك يف كيفية استخدام األولويات
االسرتاتيجية واالهتمام بااملوارد اجلوهرية.
 .13على اجلامعات املبحوثة ضرورة االهتمام واحلرص بشكل أكرب
على حتقيق التفاعل والتواصل مع اجلامعات األخرى الكتشاف الفرص
اجلديدة ،والذي سيكون له انعكاسات إجيابية على حتقيق وجناح اجلهود
االستكشافية.
 .14على اجلامعات املبحوثة العمل على تزويد األفراد العاملني
مبهارات كيفية استغالل الفرص ،مبا يساعدها على كيفية االستفادة من
قدراتها احلالية.

⮚ دور أبعاد الوعي االسرتاتيجي يف حتقيق التميز االسرتاتيجي.
⮚ دور أبعاد الوعي االسرتاتيجي يف حتقيق اهليمنة االسرتاتيجية.
⮚ الوعي االسرتاتيجي ودوره يف تعزيز الذكاء التنافسي.
⮚ التجديد االسرتاتيجي مدخالً لتحقيق االستدامة االسرتاتيجية.
⮚ دور النية االسرتاتيجية يف حتقيق التجديد االسرتاتيجي.
⮚ التعلم االسرتاتيجي ودوره يف حتقيق متطلبات التجديد
االسرتاتيجي.
 .6قائمة املصادر
 .1.6املصادر العربية:
احلدراوي ،رافد محيد ،الذحباوي ،عامر عبدالكريم ،الزبيدي ،حيدر محودي،
( ،)2020دور الوعي االسرتاتيجي يف حتقيق االستدامة التنظيمية :دراسة
استطالعية يف معمل مسنت النجف االشرف ،كلية إدارة واالقتصاد-جامعة
كوفة.
الشريفي ،علي كاظم حسني حمل ،)2017( ،التجديد االسرتاتيجي وانعكاساته يف
تعزيز السيادة االسرتاجتية من خالل الدعم املنظمي :دراسة حتليلية آلراء
املديرين يف الشركة العامة لصناعة االمسنت ،كلية االدارة والقتصاد_ جامعة
كربالء.
الطائي ،يوسف حجيم  ،الذحباوي ،عامر عبد الكريم ،العلي ،علي محيد هندي،
( ،)2017التجديد االسرتاتيجي ودوره يف املنظمات البارعة :حبث تطبيقي
553

.2021 - ئيلون559 -536  ص، 3: العدد، 9: جملد، جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو/  مهابات حمسن، ميهفان شريف و طاهر،يوسف
Management, Faculty of Business, Middle East
University
Aplio, Tiina, (2010), A Model for corporate renewal:
Requirements for innovation management, Thesis
for the degree of Doctor of Science Technology,
University of Technology, Lappeenranta, Finland
on the 15th of December.
Bowman, Steven, (2017), The Magic of Strategic
Awareness,
(available
online),
https://www.linkedin.com/pulse/magic-strategicawareness-part-ii-what-sets-awareleadersbowman.
Binns, Andy, J., Bruce Harreld , Charles. O., Reilly lll
and Michael L.,(2014) Tushman ,The Art of
Strategic Renewal. MIT SIoan Management
Review,Vol.55,No.2.
Bonnici, Sammut, Tanya and Mcgee, John, (2016),
strategic renewal: Wiley cyclopedia of
management ,3rd edithon, edited by professor sir
cary Lcooper.
Bowman, Steven, (2017), The Magic of Strategic
Awareness,
(available
online),
https://www.linkedin.com/pulse/magic-strategicawareness-part-ii-what-sets-awareleadersbowman.
Cross, Rob, Bill, Pasmore & Chris, Ernst, (2013), A
bridge too far? How boundary spanning networks
drive organizational change and effectiveness:
Organizational Dynamics 42.2.
Dahir., S and Dahir., S, (2020), Modeling of strategic
thinking enablers: a modified total interpretive
structural modeling (TISM) and MICMAC
approach, The
Society
for
Reliability
Engineering,
Quality
and
Operations
Management (SREQOM), India and The Division
of Operation and Maintenance, Lulea University
of Technology, Sweden.
David, Fred, R., David, Forest, R., (2017), Strategic
Management, Acompetitve Advantage Approach,
Sixteenth Edithion, My lab: learning Full Circle
for
Marketing,
Management,
Business
Communication and Intro to Business.
Davis, P. S., Allen, J. A., and Dibrell, C., (2012),
Fostering strategic awareness at an organization's
boundary,
Leadership
and
Organization
Development Journal,33(4)322-341.
Degeryd, Klas Johan and Graffner, Per Erik, (2013),
Barriers to Exploratory Innovation Projects
Managing: the exploitation bias in large
established firms, Master of Science Thesis,
Department of Technology Management and
Economics, Division of Innovation, Engineering
and Management, Chalmers University of
Technology-SE-412 96, Goteborg- Sweden.
Dyczkowski, T., and Dyczkowska, J., (2015), An
Influence of Strategic Awareness on Management
Control, Evidence from Polish Micro - Small and
Medium-sized Enterprises, Management and
Business Administration, 23(1), 4-32.
Edosomwan, Johnson A., (2009), strategic leadership
and innovation leadership institute , University of
Miami , High Technology Firms .Vol. 6 , No. 16,
200.

 جملة القادسية للعلوم،آلراء عينة من القيادات اجلامعية يف جامعة الكوفة
.)3( العدد، )18(  اجمللد،االدارية واالقتصادية
 دور التجديد،)2018( ، طاهر حمسن منصور، الغاليب،  حيدر محودي علي،الزبيدي
 دراسة حتليلية يف قطاع املصارف:االسرتاتيجي يف جتنب األزمة املاالية
 اجمللة الغري للعلوم،التجارية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية
.)3(  العدد،)14(  اجمللد،االقتصادية واإلدارية
 دور،)2017( ، فيصل علوان، الطائي، أكرم حمسن، الياسري، علي كاظم،حسني
 دراسة حتليلية آلراء:التجديد االسرتاتيجي يف حتقيق السيادة االسرتاتيجية
 جملة كلية اإلدارة،القيادات العليا يف الشركة الصناعة السمنت اجلنوبية
.)24(  العدد،)6(  اجمللد،جامعة كربالء-واالقتصاد
 رسالة: أثر التعلم التنظيمي على التجديد االسرتاتيجي،)٢٠١٨( ، سهام،عفيف
 كلية العوم- دراسة حالة يف جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،ماجستري
.االقتصادية والتجارية
 الوعي االسرتاتيجي وتأثريه على التميز املؤسسي،)2019( ، أمين عادل،عيد
 جامعة،للجامعات املصرية من خالل االلتزام التنظيمي كمتغري وسيط
 العدد، جملة الدراسات التجارية املعاصرة،مدينة السادات_كلية التجارة
.)6(.
 املقدرات،)2015( ، أمري نعمة، علي جاسم وخميف، صادق جبار عبيد،كاظم
 دراسة تطبيقية لآلراء عينة:اجلوهرية والتجديد االسرتاتيجي العالقة واألثر
 جملة الغري،من موظفي القطاع املصريف اخلاص يف حمافظة النجف االشرف
.)33(  العدد،)10(  اجمللد،للعلوم االقتصادية واإلدارية
 أبعاد البيئة الريادية وعناصر اإلبداع االسرتاتيجي،)2015( ، ميهفان شريف،كوىل
 دراسة حتليلية مقارنة آلراء:ودورهما يف حتقيق متطلبات اجلامعة الريادية
،عينة من القيادات اإلدارية يف عدد من جامعات إقليم كوردستان العراق
. كلية اإلدارة واالقتصاد_جامعة دهوك،أطروحة دكتوراه غري منشورة
 التجدید،)2015( ، علي عبد الرزاق، لفته، صاحل عبد الرضا،رشید
:االسرتاتیجي ملؤسسات التعلیم العالي من منظور التعلم التنظیمي
 اجمللة العراقیة للعلوم-دراسة حتلیلیة يف كلیات جامعة املثنى
.)45(  العدد،)11(  اجمللد،اإلداریة
 توظيف القابليات،)2015( ، صاحل عبد الرضا، رشید، علي عبد الرزاق،لفته
 دراسة حتليلية:الديناميكية للمنظمات لتعزيز انشطة التجديد االسرتاتيجي
 جملة القادسية،آلراء القيادات اجلامعية يف كليات جامعيت القادسية واملثنى
.)4(  العدد،)18( للعلوم االدارية واالقتصادية_ اجمللد
 الفشل التنظيمي واحلد منه من،)2020( ، وردة عبد اخلالق عبدالرمحان،هماوندي
 دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات:خالل التجديد االسرتاتيجي
، جملة اإلدارة واالقتصاد _ جامعة مستنصرية،االدارية يف حمافظة بغداد
.)35(  العدد،)9( اجمللد
: املصادر األجنبية.2.6
Albert, D., (2013), Strategic Renewal of Activity
Systems: Dissertation for Ph.D. Degree in
Management- University of St, Gallen,
Switzerland.
AL-Khatib, Muna, Mahmoud, (2018), Strategic
Awareness and its Impact on Strategic Risks, The
Moderating role of Open Book Management
Practices, Afield on Study on the Fuel Distributer
Companies in Jordan, Thesis Submitted in Partial
Fulfillment of the Requirements for Master
Degree in Business Management Department of

554

.2021 - ئيلون559 -536  ص، 3: العدد، 9: جملد، جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو/  مهابات حمسن، ميهفان شريف و طاهر،يوسف
Small Sized enterprises, International Journal of
Business and Economics, 8(1).
Schmitt, A., Raisch, S., and Volberda., M, (2018),
Strategic Renewal: Past Research -Theoretical
Tensions and Future Challenges, International
Journal of Management Review, Vol. 20, No. 1.
Rothaermel, Frank, (2015), Strategic Management:
Printed in Canada: 2e, Cengage learning Product
are represented in Canada, Nelson education.
Stephen, M. Ross., A, (2015), strategic renewal and
change: Michigan Ross School of Business Hong Kong S.A.R., China.
Turkay ,Oguz, Halis ,Muhsin, Sariisik, Mehmet,
Calman, Iskender, (2010), Institutional Strategic
Consciousness And Its Reflections: Research On
Qualified Hotels In Istanbul: Journal Of Global
Strategic Management.
Turkay, Oguz, Halis ,Muhsin, Sariisik, Mehmet, Calman,
Iskender, (2012),
Yigit, Mert, (2013), Organizational Ambidexterity:
Balancing Exploitation and Exploration in
Organizations,
Master
in
Innovation,
Entrepreneurship and Business DevelopmentBlekinge Institute of Technology, School of
Management.
Young, Juan, Humberto, (2017), Mindfulness-based
Strategic Awareness in World of VUCA, First
edition, Registered Office John Wiley &
Sons,Ltd.
Young, Juan, Humberto, (2019), MBSAT - Strategic
Awareness in World of VUCA, second edition,
Registered Office John Wiley & Sons,Ltd

555

Effects of strategic consciousness and strategic planning
on business performance: A comparative study of
the industries in Turkey: African Journal of
Business Management, Vol.6 (32).
Fourne.L., Glaser, L., Sebastian. P., and Tom Elfring,
(2015), Achieving strategic renewal: the multi –
level in fluencies of top and middle managers ,
boundary-spanning ", Small Bus Econ , Vol.45.
Gregory.L., Dess. G., and Lumpkin, G., T., (2012), The
Role Of Entrepreneurial Orientation In
Stimulating
Effective
Corporate
Entrepreneurship, Journal Of Academy of
Management Executive, Vol. 9, No. 1.
Harreld, Bruce, Tushman, Michael and Charles,
OReilly, (2013), Leading Strategic Renewal:
Proactive Punctuated Change through Innovation
Streams and Disciplined Learning, Work Paper.
Kearney, Claudine and Morris, Michael )2015(,
Strategic renewal as a mediator of environmental
effects on Public sector Performance: Small
Business Economics, Vol.45, No.2.
Thompson, J. L., and Martin, F., (2010), Strategic
management, Awareness And change,Cengage
Learning EMEA, 5th Edithion
Martinez,O.,T., Floken.J.,Z., and Moreno, A.,G., (2011),
Strategic
Renewal,
Cooperation,
and
Performance, AContingency Approach, Journal
of Management and Strategy Vol. 2, No. 4.
Mische, Michael A., (2000) Strategic Renewal:
Becoming a high - performance Organization.
Pencarelli, T., Splendiani, S., & Savelli, E., (2009),
Strategic awareness and growth strategies in

يوسف ،ميهفان شريف و طاهر ،مهابات حمسن  /جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو ،جملد ، 9:العدد ، 3:ص  559 -536ئيلون.2021 -
امللحق ()1
جامعـــــــــــــــــة زاخــــــــــــــــو
كلية اإلدارة واالقتصاد
قسم العلوم اإلداريـــة
إىل /السيد عميد الكلية  /معاون العميد  /رئيس القسم العلمي  ........احملرتم
م/استمارة استبانة
حتية طيبة وبعد...
أمل أن متنحوا جزءاً من وقتكم الثم ني لإلجابة عن فقرات االستبانة اليت بني أيديكم اخلاصة مبوضوع رسالة املاجستري املوسومة (الوعي االسرتاتيجي ودوره يف حتقيق
متطلبات التجديد االسرتاتيجي :دراسة حتليلية آلراء القيادات األكادميية يف عدد من اجلامعات اخلاصة يف إقليم كوردستان  -العراق) ،وهي جزء من متطلبات نيل شهادة
املاجستري يف إدارة األعمال ،وتعد هذه االستمارة مقياساً يعتمد عليه ألغراض البحث العلمي حصراً ،لذا نرجو تفضلكم مشكورين باختيار اإلجابة اليت ترونها مناسبة لكل
سؤال ،علماً أن مشاركتكم سيكون هلا أثر إجيابي يف دعم وإخراج هذه الدراسة باملستوى املطلوب.
ولـــــكم فـــــائق االحـــــرتام والتقـــــديـــــر
الباحثان
د .ميهفان شريف كوللي
مهاباد حمسن سندي
أوالً  /املعلومات العامة:
-1

اسم اجلامعة والكلية:

-2

املنصب اإلداري:

-3

اجلنس:

-4

العمر 30-21 :سنة ( ) 40-31 ،سنة ( ) 50 - 41 ،سنة ( ) ،أكرب من  50سنة ( ).

-5

ذكر (

)

،

أنثى (

).

التحصيل الدراسي :ماجستري( ) دكتوراه (

).

-6

اللقب العلمي :مدرس مساعد (

-7

مدة اخلدمة اجلامعية 5 :سنوات فأقل ( )  10 - 6 ،سنوات ( )  ،أكثر من  10سنوات ( ).

-8

مدة اخلدمة يف املنصب احلالي 4 :سنوات فأقل ( ) 8-5 ،سنوات ( )  ،أكثر من  8سنوات ( ).

-9

املشاركة يف املؤمترات العلمية( :

)  ،مدرس ( ) ،أستاذ مساعد (

) ،أستاذ (

).

) مشاركة.

ثانياً  -أبعاد الدراسة :فيما يأتي جمموعة من الفقرات اليت تعد مؤشرات لقياس موافقك حيال متغريات الدراسة ،يرجي تأشري استجابتك بوضع إشارة ( )أمام ما تراه مالئما.
 .1الوعي االسرتاتيجي :إدراك ومعرفة اجلامعات اخلاصة بقد راتها الداخلية والتطورات البيئية اليت متكنها من حتقيق متطلبات التجديد االسرتاتيجي ،وتتمثل أبعاد الوعي
االسرتاتيجي يف اآلتي:
.1الوعي االسرتاتيجي الداخلي:
ت
1

العبارة
متتلك إدارة اجلامعة رؤية واضحة عن اجتاهات أعماهلا املستقبلية.

2

تستغل إدارة اجلامعة الفرص بالشكل الذي حيقق أهداف اجلامعة بفاعلية.

3

لدى إدارة اجلامعة املعرفة واالملام بكيفية استغالل مواردها الداخلية.

4

لدى إدارة اجلامعة معرفة مبهارات وخربات األفراد العاملني.

5

لدى إدارة اجلامعة املعرفة حول نقاط القوة والضعف يف بيئتها الداخلية.

6

جتري إدارة اجلامعة دراسة متأنية عن االحداث والظروف الداخلية للجامعة.

7

حتلل إدارة اجلامعة بشكل منظم متغريات البيئة الداخلية.

8

تتعرف إدارة اجلامعة على الوضع الداخلي للجامعة من وجهات نظر
متعددة.

9

حترص إدارة اجلامعة على العمل وفق نظام مرتابط ومتناسق األجزاء .

10

تستغل إدارة اجلامعة املعرفة املكتسبة يف تنفيذ اسرتاتيجيتها.

11

تعمل إدارة اجلامعة على تطوير مستوى إدراك االفراد العاملني ملهاراتهم.

12

لدى إدارة اجلامعة معرفة مبواردها املالية املتاحة لتطوير أنشطتها.

.2الوعي االسرتاتيجي اخلارجي:
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أتفق بشدة

أتفق

غري متأكد

الأتفق

الأتفق بشدة
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1
2

العبارة

أتفق بشدة

أتفق

غري متأكد

الأتفق

الأتفق بشدة

متتلك إدارة اجلامعة القدرة على التكيف مع التغريات البيئية احمليطة بها.
حترص إدارة اجلامعة على إجراء البحوث والدراسات للتعرف على
احتياجات اجملتمع بشكل مستمر.

3

تراقب إدارة اجلامعة خطط واسرتاتيجيات اجلامعات األخرى.

4

تتابع إدارة اجلامعة التشريعات والقوانني املتعلقة بها.

5

ترصد إدارة اجلامعة الفرص والتهديدات املوجودة يف البيئة احمليطة بها.

6

7

تستشعر إدارة اجلامعة املستجدات البيئية قبل حدوثها.
حترص إدارة اجلامعة على التواصل والتفاعل مع اجلهات اخلارجية ذات
العالقة.

8

تواكب إدارة اجلامعة التطورات التكنولوجية يف جمال التعليم اجلامعي
بشكل مستمر.

9

تدرك إدارة اجلامعة الفرص اليت ميكن استثمارها.

10

تدرك إدارة اجلامعة األشياء غري املتوقعة حدوثها يف البيئة احمليطة بها.

11

تدرك إدارة اجلامعة التوجه العام لقطاع التعليم العالي.

12

متتلك إدارة اجلامعة القدرة على فهم القضايا االسرتاتيجية املتعلقة بأداء
اجلامعة.

.2

متطلبات التجديد االسرتاتيجي :هي جمموعة من املتطلبات املتمثلة بـ (االستكشاف ،أستغالل الفرص ،ريادة االعمال ،مشاركة القيادة) اليت قد تتوافر يف اجلامعات

اخلاصة عند امتالكها الوعي االسرتاتيجي.
-1

األستكشاف

ت

العبارة

1

تعمل إدارة اجلامعة على ابتكار خدمات جديدة للتوسع يف أعماهلا.

2
3
4

تسعى إدارة اجلامعة اىل حتقيق التفاعل مع اجلامعات االخرى الكتشاف
الفرص اجلديدة .
تبحث إدارة اجلامعة عن القدرات اجلديدة إلستحداث اقسام وختصصات
جديدة.
تبحث إدارة اجلا معة عن فرص توسيع خدماتها التعليمية من خالل
االنتشار اجلغرايف لكلياتها.

5

تبحث إدارة اجلامعة عن الفرص اجلديدة وبشكل مستمر.

6

تبحث إدارة اجلامعة عن األفكار اجلديدة من خالل البحث والتطوير.

-2
ت
1
2
3
4
5

أتفق بشدة

أتفق

غري متأكد

الأتفق

الأتفق بشدة

استغالل الفرص :
العبارة

أتفق بشدة

أتفق

غري متأكد

الأتفق

الأتفق بشدة

تستغل إدارة اجلامعة الفرص قبل اجلامعات األخرى لتعزيز مركزها ضمن
اجلامعات احمللية واالقليمية.
تعمل إدارة اجلامعة على تزويد األفراد العاملني مبهارات يف كيفية استغالل
الفرص.
تشجع إدارة اجلامعة األفراد العاملني على العمل يف أكثر من وظيفة يف
اجلامعة.
تتبنى إدارة اجلامعة هيكل التنظيمي يتصف باملرونة الكافية الستغالل
الفرص املتاحة.
توظف إدارة اجلامعة التكنولوجيا املتطورة ألستغالل الفرص.
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تستخدم إدارة اجلامعة مجيع مواردها الستغالل الفرص املتاحة.

-3

ريادة االعمال:

ت

العبارة

1
2

أتفق بشدة

تتبنى إدارة اجلامعة املبادرات الريادية لتعزيز ترتيب تسلسل اجلامعة
ضمن اجلامعات احمللية واالقليمية.
تركز إدارة اجلامعة على االبداع كأساس للتغلب على التحديات والتهديدات
اليت تواجه اجلامعة.

3

تعمل إدارة اجلامعة على تنمية السلوك الريادي لدى األفراد العاملني.

4

تهتم إدارة اجلامعة بتدريب األفراد العاملني على التفكري االبداعي.

5
6

تتحمل إدارة اجلامعة العديد من املخاطر املدروسة عند تنفيذ األنشطة
الريادية.
حترص إدارة اجلامعة على االسبقية يف تقديم اخلدمات اجلديدة .

-4

مشاركة القيادة:

ت

العبارة

1

تعمل إدارة اجلامعة على إجناز أعماهلا بطرق جديدة.

2

تساهم إدارة اجلامعة يف تطوير األنشطة اخلاصة بالتجديد االسرتاتيجي.

3

أتفق بشدة

أتفق

غري

ال أتفق

الأتفق

متأكدة

بشدة

تشارك إدارة اجلامعة األفراد العاملني يف تنفيذ عملية التجديد
االسرتاتيجي.

4

حتفز إدارة اجلامعة األفراد املبدعني الذين لديهم افكار جديدة.

5

تشارك إدارة اجلامعة يف الدورات التدريبية اخلاصة بالتجديد االسرتاتيجي.

6

أتفق

غري متاكد

الأتفق

الأتفق بشدة

توفر إدارة اجلا معة اآلليات واإلجراءات املناسبة للقيام بعملية التجديد
االسرتاتيجي.
امللحق ()2
قائمة بأمساء احملكمني لالستبيان

ر

الشهادة واللقب العلمي

االسم الثالثي

االختصاص الدقيق

الكلية

اجلامعة

1

االستاذ الدكتور

دَرمان سليمان صادق

إدارة التسويق

اإلدارة واالقتصاد

دهـــــوك

2

االستاذ الدكتور

خريي علي أوسو

اإلدارة التسويق

الكلية التقنية

دهوك التقنية

3

االستاذ الدكتور

هادي خليل امساعيل

إدارة اعمال

املعهد التقنية االدارية

دهـــــوك التقنية

4

االستاذا الدكتور

حكمت رشيد سلطان

إدارة االسرتاتيجية

اإلدارة واالقتصاد

دهـــــــوك

5

االستاذ املساعد

اإلدارة واالقتصاد

زاخو

الكلية التقنية

السليمانية

التقنية االدارية

املوصل

اإلدارة واالقتصاد

السليمانية

فاكليت العلوم الرتبية

دهوك

فاكليت علوم االنسانية

زاحو

6
7
8
9
10
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الدكتور
االستاذ املساعد
الدكتور
االستاذ املساعد
الدكتور
االستاذ املساعد
الدكتور
االستاذ املساعد
االدكتور
االستاذ املساعد
االدكتور

رنج حممد نوري
جالل عبداهلل حممد
ماجد حممد صاحل
وريا جنم رشيد
نزار خورشيد مامه
صباح حسني حممد

إدارة االسرتاتيجية
اإلدارة االسرتاتيجية واملنظمة
إدارة االنتاج واالعمليات
ريادة األعمال والتسويق
علم النفس
اللغة العربية
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االستاذ املساعد

12

املدرس الدكتور

حممود حممد أمني الباشقالي

ادارة االسرتاتيجية

الكلية التقنية

دهوك

13

املدرس الدكتور

زاهد سامي حممد

علم النفس

العلوم الرتبية

زاخو

14

املدرس الدكتور

احسان حمسن حسني

ادارة االعمال

إدارة واالقتصاد

نوروز

الدكتور

دهرون فريدون عبداهلل

ادارة االسرتاتيجية

اإلدارة واالقتصاد

السليمانية

ثوَختة:
ئةظ ظةكولينة هةولدانةكة بو دةست نيشانكرنا ئاطةهبونا سرتاتيذي و روليَ ويَ د جبهـ ئينانا ثيَتظياتييَن نويوبونا سرتاتيذي ،ظةكوليينَ ثشت بةسنت لسةر زانكوييَن تايبةت
كرية بؤ بريَظةضوونا شلوظةكرنا ثراكتيكي ،وهةرورسا ظةكوليينَ ثشت بةست لسةر كومةكا طرميانيَن تاقيكري برةنطةكيَ ثراكتيكي كرية لسةر كومةكا زانكوييَن تايبةتيَن
هةريَما كوردستانا عيَراقيَ هةذمارا وان دبيت( )٥زانكو ،كومةكا ثرسياريَن سةرةكي هاتبوونة دانان و( )١٠٢سةركردةييَن ئةكادميي بةرسظ لسةر داية ،ديسان ئةظيَ
ظةكؤليينَ كومةكا ثسياران دةست نيشانكرينة تاكو ببنة سنوريَن دةستنيَشانكري بؤ بابةتيَ ظةكؤليينَ ييَن طريَداي ب راديَ هةبوونا رةهةنديَن ئاطةهبوونا سرتاتيذي و
ثيَتظياتييَن نويبونا سرتاتي ذي دناظ زانكوييَن هةلبذارتي دا ،وهةروةسا ذبؤ خرظةكرنا داتايان ثشت بةسنت كرية لسةر فورمةيةكا تايبةت بؤ ئةظيَ مةبةسيتَ ،دشروظةكرنا
داتايان دا كومةكا شيَوازيَن ئاماري د ثرؤطراميَ () SPSSدا هاتية بكارئينان ذبؤ دياركرنا ثةيوةنديا ثيَكظةطريَدان وكاريطةرييَ دناظبةرا بطؤريَن ظةكولينيَدا ،ل دوماهييَ
ظةكؤلني طةهشتية ضةند دةرئةجنامةكان طرنطرتينيَن ئةوان هةبونا ثةيوةنديا ثيَكظةطريَدانا مةعنةوي دناظبةرا ئاطةهبوونا سرتاتيذي ونويبونا سرتاتيذي ،هةروةسا هةبؤنا
كاريطةريا مةعنةوي يا ئاطةهبوونا سرتاتيذي دنويبونا سرتاتيذي دا ،ظ ةكوليينَ كومةكا ثيَشنياران بؤ زانكؤييَن هةلبذارتي نيشانداينة ذبؤ زيَدةتر خورتكرنا رةهةنديَن
ئاطةهبوونا سرتاتيذي لدةظ ريَظةبةريَن ئةكادميييَن ئةوان زانكؤيان ،كا ضةوا ئةظ ريَظةبةرة دشيَن ثيَتظياتييَن نويبونا سرتاتيذي دناظ زانكوييَن خودا بنةجهـ بكةن ،و ئةظيَ
ظةكوليينَ كومةكا ظةكؤلينان ثيَشنياركرينة بؤ ظةكولةريَن ثيَشةرِؤذيَ.
Strategic Awareness and Its Role in Achieving the Strategic Renewal Requirement
An analytical study of the opinions of academic leaders in a sample of private universities in the Kurdistan
Region - Iraq
Abstract:
This study aims to determine the strategic awareness and its role in achieving the requirements of strategic renewal,
We used a set of hypotheses that were field tested on a sample of private universities in the Kurdistan Region of Iraq,
and were presented to (5) universities,and a number of basic questions were answered by (102) academic leaders, and
Within the framework of the study problem, a number of research questions have been identified regarding the
availability of dimensions of strategic awareness and the requirements of strategic renewal in the research universities,
For the purposes of data collection, a questionnaire was used, which was designed for this purpose, The data was
analyzed by adopting a set of statistical methods in the (SPSS) program to analyze the correlation and effect between
the study variables.The study reached a number of conclusions, the most important of which is the existence of a
significant correlation between strategic awareness and strategic renewal.The study reached a number of conclusions,
the most important of which is the existence of a significant correlation between strategic awareness and strategic
renewal, The study included a number of proposals for the researched universities to enhance the dimensions of
strategic awareness of the academic leadership in them, And how to achieve the requirements of strategic renewal, as
well as suggesting a set of future studies for other researchers in this field.
Keywords: Strategic awareness, Strategic renewal, Private universities in the Kurdistan Region - Iraq.
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