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Abstract 
At the Iraqi environment level, the civil educational system aims to reach 

leadership by focusing on its main dimensions, namely (independence, 

anticipation, risk-taking, and creativity). To achieve this, it must reconsider 

its level of strategic vigilance in terms of providing its types (technological, 

marketing, competitiveness, environmental). Therefore, the main objective 

of the current research was to measure the actual role of strategic vigilance 

in promoting entrepreneurship of business organizations by determining the 

level of relationship and impact between them, As the Al-Hadba University 

College was chosen as a field for research, and by an intentional sample 

represented by the faculty members, which amounted to (60) people, and by 

adopting the questionnaire form as the primary tool in data collection, and 

to reach the results, a number of statistical tools were used, namely 

(correlation coefficient, linear regression), where Several conclusions were 

presented, the most important of which is the presence of a degree of actual 

contribution of the independent variable in the adopted variable, and this 

means the possibility of adopting types of strategic vigilance in enhancing 

the level of entrepreneurship of business organizations, and that the most 

significant proposals are the necessity of increasing the interest of the 

researched organization and its management by invoking the types of 

strategic vigilance in the field of work and directing it towards strengthening 

Entrepreneurship of business organizations, in a manner that contributes to 

the sustainability of their competitive advantage. 
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 المستخلص

الريادة عبر التركيز على إلى على مسـتوى البيئة العراقية للوصول  تهدف المنظومة التعليمية األهلية
( ولتحقيق ذلك يتوجب عليها اعادة اللية، االستباقية، المخاطرة، اإلبداعها الرئيسة والمتمثلة في )االستقأبعاد

ها )التكنولوجية، التسويقية، التنافسية، الستراتيجية لديها من حيث توفير أنواعالنظر في مستوى اليقظة ا
يس للبحث الحالي في قياس الدور الفعلي لليقظة االستراتيجية في تعزيز ريادة البيئية(، عليه تمثل الهدف الرئ

ذ اختيرت كلية الحدباء الجامعة القة واألثر بينهما، إوذلك من خالل تحديد مستوى الع عمال،منظمات األ
استمارة  ماد( شخصاً، وباعت60الهيأة التدريسية والتي بلغت ) أعضاءميدانًا للبحث، وبعينة قصدية تمثلت ب

 إلى النتائج تم استخدام عدد من األدواتداة الرئيسة في جمع البيانات، وللتوصل االستبانة بوصفها األ
االحصائية وهي )معامل االرتباط، االنحدار الخطي(، حيث قدمت العديد من االستنتاجات أهمها وجود درجة 

اليقظة االستراتيجية  ا يعني إمكانية اعتماد أنواعفي المتغير المعتمد، وهذ من االسهام الفعلي للمتغير المستقل
ظمة المبحوثة هي ضرورة زيادة اهتمام المنفهم المقترحات عمال، أما أ في تعزيز مستوى ريادة منظمات األ

، عمالاليقظة االستراتيجية في ميدان العمل وتوجيهها نحو تعزيز ريادة منظمات األ وادارتها باستحضار أنواع
 استدامة ميزتها التنافسية.وبما يسهم في 

 الكلمات الرئيسة
 ، كلية الحدباء الجامعة.عمالاليقظة االستراتيجية، ريادة منظمات األ

mailto:shhabalth@gmail.com
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 المقدمة
بشأن ضرورة  هليوبالذات في منظومة التعليم الجامعي األازدادت التوجهات على مستوى البيئة العراقية 

 مروعدها منطلق ديناميكي وذلك لمواكبة حاالت التغيير والتطوير البيئي، األ عمالالوصول ريادة منظمات األ
اليقظة  أنواعالتنظيمية قدراتها وخصوصًا عبر التركيز على  داراتضرورة استحضار اإل إلىالذي حدا 

االستراتيجية بوصفها مداخل استراتيجية فاعلة في تعزيز مستوى ريادتها، وبما يسهم في تحسين مركزها 
 عمالالتنافسي، ومن هذا المنطلق تبلورت فكرة البحث لربط موضوع اليقظة االستراتيجية وريادة منظمات األ

الرئيسة  نواعالبحث في توظيف األ أهميةق تبرز المعبرة عنهما، واعتمادًا على ما سب بعادواأل نواعبداللة األ
على مستوى المنظمة المبحوثة،  عمالريادة منظمات األ أبعادالداعمة لليقظة االستراتيجية في تعزيز مستوى 

منها لعرض منهجية البحث، وتضمن الثاني  ولمحاور، خصص األ أربعة إلىم البحث الحالي يوبهذا تم تقس
 التطبيقي، وجاء الرابع باالستنتاجات والمقترحات، وكاالتي:  طارلثالث باإلالنظري، واختص ا طاراإل

 : منهجية البحثالمحور األول

العالقة  عرض منهجية البحث الحالي في ضوء تأشير بعض المعطيات ذات إلى وليهدف المحور األ
 تي:بموضوع البحث الحالي، وعلى اآل

 مشكلة البحث -أوالا 

على مستوى البيئة العراقية  هليالتحديات التي تفرضها البيئة على منظومات التعليم الجامعي األ تازداد
الذي استلزم من  مرومرد ذلك زيادة حالة المنافسة ضمن هذا القطاع، األ، وتحديدًا في كلية الحدباء الجامعة

، التكنولوجيةبــــــ )اليقظة في ميدان عملها وبالذات ما يتعلق ليقظة االستراتيجية استحضار ا ضرورة فيها دارةاإل
ريادة منظمات مستوى تعزيز وتوجيهها بشكل يسهم في ( البيئية، اليقظة التنافسية، اليقظة التسويقيةاليقظة 

سية لها، استدامة الميزة التناف إلىوبما يؤدي  (،بداعاالستباقية، المخاطرة، اإلاالستقاللية، من حيث ) عمالاأل
اليقظة االستراتيجية في  أنواعهل يمكن اعتماد ) تي:شكلة البحث الحالي في التساؤل اآلم تمحورتعليه 

التساؤالت من عدد  لويتفرع من هذا التساؤ  (،في المنظمة المبحوثة ؟ عمالتعزيز مستوى ريادة منظمات األ
 :وهي

ريادة منظمات  أبعادو  ةاليقظة االستراتيجي أنواعبين ارتباط ذات داللة احصائية معنوية  هل هناك عالقة .1
 ؟  في المنظمة المبحوثةعلى المستوى الكلي والجزئي  عمالاأل

ريادة منظمات  أبعادفي  ةاليقظة االستراتيجي نواعأل داللة احصائية معنوية هناك عالقة تأثير ذاتهل  .2
 في المنظمة المبحوثة ؟على المستوى الكلي والجزئي  عمالاأل
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 البحث أهمية -ثانياا 
وحداثة المتغيرات التي تعامل معها من حيث المتغير  أهميةتبرز فاعلية ومكانة البحث الحالي عن طريق 

اهميتها هذه  ت(، حيث ازدادعمالالمستقل )اليقظة االستراتيجية(، والمتغير المعتمد )ريادة منظمات األ
 تطبيقها في القطاع الخاص وتحديدًا في منظومات أهميةالمتغيرات في التخصصات االدارية، فضاًل عن 

على مستوى البيئة العراقية )كلية الحدباء الجامعة(، ومرد ذلك طبيعة العمل في هذا  هليالتعليم الجامعي األ
 سهم في ضرورة تقديم مثل هذا النوع من البحوث. ة وحالة المنافسة العالية، وهذا أالقطاع من حيث الديناميكي

 البحث هدافأ -ثالثاا 
لتي يطمح لتحقيها، وعلى النحو ا هدافمن األ لبحث الحالي ال بد من تحديد عددتماشيًا مع متطلبات ا

 تي:اآل
( من عمال، ريادة منظمات األةمفاهيمي نظري لمتغيرات البحث الحالي )اليقظة االستراتيجي إطارعرض  .1

ن في وبما يسهم في تعزيز جهود الباحثي واالجنبية،خالل استعراض العديد من المصادر العلمية العربية 
 اتمام هذا الموضوع. 

توى على المس عمالريادة منظمات األ أبعاداليقظة االستراتيجية و  أنواعبين  ثرقياس مستوى العالقة واأل .2
 التحليل االحصائي وهي )معامل االرتباط، االنحدار الخطي(. أدواتمن الكلي والجزئي باعتماد عدد 

اليقظة االستراتيجية تجاه  أنواعالمنظمة المبحوثة في كيفية استحضار وتوظيف  إدارةدة وعي واهتمام زيا .3
ها وذلك من خالل تقديم العديد من أهداف، وبما يسهم في تحقيق عمالتعزيز مستوى ريادة منظمات األ

 المقترحات. 
 مخطط البحث الفرضي -رابعاا 

 تي:قة بين متغيرات البحث الحالي، وعلى اآلتم تصميم مخطط فرضي يعكس طبيعة العال
 

 

 

 

 

 
 ن.شكل من إعداد الباحثيال

 مخطط البحث الفرضي: (1الشكل )
 

 اليقظة االستراتيجية

 

 

 

 

 التكنولوجية

 التسويقية

 التنافسية

 البيئية

  ريادة منظمات األعمال

 

 

 

 االستقاللية

 االستباقية

 المخاطرة

بداعاإل  

 العالقة

ثراأل  
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 فرضيات البحث -خامساا 
 االتي: من الفرضيات الرئيسة والفرعية وبما يتماشى توجهات البحث الحالي، وكتم تقديم عدد 

ريادة منظمات  أبعاداليقظة االستراتيجية و  أنواعتوجد عالقة ارتباط معنوية بين  ى:ولالفرضية الرئيسة األ  .1
 وتتفرع منها الفرضيات الفرعية االتية:في المنظمة المبحوثة،  عمالاأل
 مجتمعة(. عمالتوجد عالقة ارتباط بين اليقظة االستراتيجية التكنولوجية وريادة منظمات األ( 
 مجتمعة(. عمالتوجد عالقة ارتباط بين اليقظة االستراتيجية التسويقية وريادة منظمات األ( 
 مجتمعة(.  عمالية وريادة منظمات األتوجد عالقة ارتباط بين اليقظة االستراتيجية التنافس( 
 مجتمعة(. عمالتوجد عالقة ارتباط بين اليقظة االستراتيجية البيئية وريادة منظمات األ( 
ريادة منظمات  أبعاداليقظة االستراتيجية في  نواعتوجد عالقة تأثير معنوية أل الفرضية الرئيسة الثانية: .2

 الفرضيات االتية: في المنظمة المبحوثة، وتتفرع منها عمالاأل
 مجتمعة(. عمالتؤثر اليقظة االستراتيجية التكنولوجية تأثيرا معنويًا في ريادة منظمات األ( 
 مجتمعة(. عمالتؤثر اليقظة االستراتيجية التسويقية تأثيرا معنويًا في ريادة منظمات األ( 
 مجتمعة(. عمالتؤثر اليقظة االستراتيجية التنافسية تأثيرا معنويًا في ريادة منظمات األ( 
 مجتمعة(. عمالتؤثر اليقظة االستراتيجية البيئية تأثيرا معنويًا في ريادة منظمات األ( 
 منهج البحث -سادساا 

حد بوصفه أ االستطالعيالمنهج  متطلبات البحث الحالي تطبيقات وأدوات بهدف اتمام استخدم الباحثان
تجميع البيانات ذات العالقة بمشكلة البحث ومن ثم تحليلها ن من لبحث المعتمدة والذي يمكن الباحثيمناهج ا

بالتطبيق  عمالريادة منظمات األ أبعاداليقظة االستراتيجية في تعزيز مستوى  نواعبهدف قياس الدور الفعلي أل
( SPSSالمبحوثين واعتماد البرنامج  االحصائي ) فرادجابات األكلية الحدباء الجامعة، وعن طريق إعلى 

 .الختبارات وهي )معامل االرتباط، االنحدار الخطي(وبعض ا
 مجتمع البحث وعينته -سابعاا 

الجامعة، وبعينة  ءوتحديدًا في كلية الحدبا هليفي قطاع التعليم الجامعي األ تمثل مجتمع البحث الحالي
تم توزيع استمارة االستبانة على جميع تدريسيي المنظمة المبحوثة  ، إذالهيأة التدريسية أعضاءقصدية تمثلت ب

( 60)، وبعد عملية االسترداد بلغت عدد االستمارات الصالحة للتحليل االحصائي اً ( تدريسي90ومجموعهم )
 . %( من المجموع الكلي في المنظمة المبحوثة62استمارة بنسبة )

 حدود البحث -ثامناا 
النظري والتطبيقي،  طــاربمــا فيهــا منهجيــة البحــث، فضــــــــــــــاًل عن اإلنجــاز البحــث الحــدود الزمنيــة : تم ا .1

 .21/5/2021وحتى  3/1/2021خالل الفترة من االستنتاجات والمقترحات  إلىوصواًل 
 .كلية الحدباء الجامعةالتطبيقي للبحث الحالي في  طاراإلالحدود المكانية: تم إجراء  .2
 الهيأة التدريسية في كلية الحدباء الجامعة. أعضاءمن بعينة  تعلقتالحدود البشرية:  .3
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 (. عمالتمثلت بمتغيرات البحث الحالي )اليقظة االستراتيجية، ريادة منظمات األالحدود العلمية:  .4
 ساليب جمع البياناتأ -تاسعاا 

ســـــــــــهامات عدد من لمتغيرات البحث الحالي عن طريق إ النظري  طاراســـــــــــتكمال اإل النظري: تم طاراإل .1
يح الجامعية، طار كالكتب والدوريات والرسائل واإل )العربية واألجنبية( المراجع العلميةوب نالكتاب والباحثي

 وبما يسهم في تحقيق اضافة علمية بسيطة لمتغيرات البحث الحالي.
وكونها من  بوصـــــــفها األداة الرئيســـــــة لجمع البيانات التطبيقي: تم اســـــــتخدام اســـــــتمارة االســـــــتبانة طاراإل .2

وباســـتخدام مقياس ليكرت الثالثي )أتفق، أتفق نوعا ما،  التطبيقي طارســـائل الواقعية في اســـتكمال اإلالو 
الملحق في  (، ويمكن توضيح ذلك1، 2، 3المبحوثين بــــــ ) فرادتفق( وقد تم تحديد القيم إلجابات األال أ

 تي:( يوضح مضامين أداة البحث، وعلى اآل1، والجدول )(1)
 البحث مقاييس(: 1الجدول )
 المصادر تسلسل الفقرات األنواع واألبعاد المتغيرات ت

الجنس، العمر، التحصيل الدراسي،  البيانات الشخصية  .1
 سنوات الخدمة في الوظيفة

 الباحثان 

أنواع اليقظة  .2
 االستراتيجية

(X1-X20) 

 ,X1-X5  (Dawood & Abass)) اليقظة االستراتيجية التكنولوجية

2018) 

(Mahmood & Mahdi, 

2019 ) 

 X6-X10)) اليقظة االستراتيجية التسويقية

 X11-X15)) اليقظة االستراتيجية التنافسية

 X16-X20)) اليقظة االستراتيجية البيئية

أبعاد ريادة  .3
 منظمات األعمال

(X21-X40) 

 X21-X25 (Abd,2016))) االستقاللية

(Pahuja & Sanjeev, 

2016) 
 X26-X30)) االستباقية

 X31-X35)) المخاطرة

 X36-X40)) اإلبداع

 . نيالباحثالجدول: من إعداد   

 داة البحثاختبار أ -عاشراا 
 تي: الستمارة البحث الحالي تمثلت باآل مجموعة اختباراتتم اجراء 

 دارةفي مجال اإلالمحكمين التركيز على مقترحات وآراء بعض تم  اختبار الشمممولية والصممدظ الظاهر : .1
ذ تم تعديل بعض فقرات اســــــــتمارة االســــــــتبانة على قياس متغيرات البحث الحالي، إداة من قدرة األ للتأكد

تي: )أ.م.د. ســــــــرمد غانم صــــــــالح، كلية الحدباء باآل ، وكما مؤشــــــــرالبحث الحالي أهدافبشــــــــكل يحقق 
ة الحدباء الجامعة/ الموصـــل(، )أ.م.د. االء الجامعة/ الموصـــل(، )أ.م.د. ســـمير عبدالرزاق العبدلي، كلي

 دارةواالقتصـــاد/ جامعة الموصـــل(، )أ.م.د. ســـنان قاســـم حســـين، كلية اإل دارةعبدالجواد العاني، كلية اإل
 واالقتصاد/ جامعة دهوك( لتكون االستمارة على وضعيتها النهائية.
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دخل التطبيقي للبحث الحالي عبر عدم الت طارتحقيق الحيادية في اتمام اإل إلىعمد الباحثان  الحيادية: .2
متغيرات البحــث الحــالي، بهــدف هم تجــاه ئآراواتــاحــة المجــال للتعبير عن  المبحوثين فرادجــابــات األفي إ

 .جابات في المنظمة المبحوثةالحصول على أفضل اإل
 التحليل والمعالجة االحصائية أدوات -الحاد  عشرا

التطبيقي للبحث الحالي، وعلى النحو اآلتي:  طارفي اتمام اإل (SPSS)تم استخدام البرنامج االحصائي 
بين متغيرات البحث الحالي في  ثرذ تم اعتماد معامل االرتباط و االنحدار الخطي لتحديد مستوى العالقة واألإ

 المنظمة المبحوثة. 
 النظر   طارالمحور الثاني: اإل

حالي، وبما يسهم بخصوص متغيرات البحث اليعرض هذا المحور توجهات بعض الكتاب والباحثين 
 تي: لية في هذا المجال، وعلى النحو اآلمفي توجيه الباحثين نحو تحقيق إضافة ع

 اليقظة االستراتيجية -أوالا 
هم مضامين اليقظة االستراتيجية من خالل )المفهوم، المميزات، أ  إلىيمكن االشارة في البحث الحالي 

 تي: أما ي(، وكنواعالفوائد، األ
 مفهوم اليقظة االستراتيجية .1

بشكل عام  عمالاأل إدارةدبيات المفاهيم الحديثة التي ظهرت في أ يعد مفهوم اليقظة االستراتيجية من
برز في فترة االستعمال االستراتيجي للنظم المعلوماتية في  بشكل خاص، إذ ةاالستراتيجي دارةدبيات اإلوفي أ

كثر ارتباطًا بمجاالت التنافس بين مع المعلومات التكنولوجية وبات أ فرنسا وانتشر في معظم الدول بعد ترابطه
يلة لمراقبة البيئة األعمال حيث تعتبر الرادار البشري والتكنولوجي الذي تستخدمه المنظمة كوسمنظمات 

مكانية معالجتها بالسرعة الممكنة عن طريق جمع المعلومات حيطة لها أو الكشف عن اضطرابات مفاجئة وإالم
 .(Dargali, 2016, 10)وتقسيم البيئة 

ن اليقظة االستراتيجية تعكس مدى قدرة المنظمة على أ (Schoemaker & Day, 2019, 2)ويضيف 
تعاون بين من ال لها، وهذا يتطلب منها توفير قدرالتعامل مع بيئتها وتغيراتها المستمر والحالة الديناميكية 

طراف العمل وبالتركيز على العديد ن المتطلبات منها التوجه القيادي نحو اليقظة، عمليات إدارة جميع أ
 يعززة للتوجهات التنظيمية، التنفيذ الصحيح لالستراتيجية، الهيكل التنظيمي المرن، المناخ التنظيمالمعرفة الم

حسب رأيه ومن بن مفهوم اليقظة االستراتيجية كال لباحثو المحفز للعمل، الثقافة التنظيمية، وطرح الكتاب وا
 الزاوية التي يراها مناسبة.

نها تزويد المنظمة بالمعلومات التي تؤهلها لمواجهة ( على أAl-Tamimi, 2016, 13شار )حيث أ 
سس علمية والبحث عن الوسائل لتدعيم مصادر معلوماتها بشكل أفضل اعتمادًا على مقاييس وأالمنافسة 

وقدرتها في الدفاع والهجوم اثناء تنافسها إلبطال خطط المنافسين من خالل التنبؤ بالتغيرات التي تحصل من 
 ,Dawood & Abass)كد في هذا المجال كل من  يجاد الفرص وتقليل المخاطر، وأف امحيط عملها بهد
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ن اليقظة االستراتيجية هي اسلوب للمراقبة النظامية لمختلف القطاعات المحيطة بالمنظمة وذلك أ (37 ,2018
بهدف متابعة ومواكبة التطورات ومن ثم امكانية توقع التغيرات المستقبلية والعمل على مواجهة التحديات 

نظمية الذكية لمحيطها نها المتابعة المأ( Monus, 2018, 2)والتهديدات في بيئة األعمال، في حين عرف 
الخارجي والموجهة نحو اكتساب المعلومات الحالية والمستقبلية بخصوص كافة االطراف المتعلقة بعمل 

 المنظمة.
الباحثان  راء الكتاب والباحثين بخصوص مفهوم اليقظة االستراتيجية يعرفعلى ما تقدم ومن خالل آبناًء 

رقابية هجومية استثمارية لجميع التغيرات والتطورات )التكنولوجية، نها: ممارسات اليقظة االستراتيجية بأ
 (، وبما يسهم في تعزيز مستوى ريادة األعمال وبالتالي تحسين ميزتها التنافسية.ةالتسويقية، التنافسية، البيئي

 مميزات اليقظة االستراتيجية  .2
التي توضح مميزات هذا المفهوم براز مجموعة من الخصائص إ يؤدي مفهوم اليقظة االستراتيجية إلى
ن، ن تكون متميزة عن المنافسيالتي تسعى المنظمة اليها وهي أ الذي يرمي إلى تحقيق العديد من األهداف

  .(Al-Zuhairi, 2018, 5)تي: ويمكن أن تبرز مميزاتها في اآل
نموذج من أها في أي يلإوالتي لم يسبق التطرق  ةاالستراتيجية: تساعد على اتخاذ القرارات غير المتكرر  .أ

حيث  ،فرةاخذ بنظر االعتبار البيانات والمعلومات المهمة غير المتو اذج والمعنية بفعل التجربة مع األالنم
 تعد هذه القرارات ذات تأثير كبيير على تنافسية واستمرار وبقاء المنظمة.

 ومحدودًا بالمراقبة والمتابعة ن تكون عمال سلبياً ة: اليقظة االستراتيجية ال يمكن أاالستعداد والتطوعي  .ب
نها على العكس حيث هي تطوعية وتشترط الذهاب إلى يًا، إذ إللمحيط الذي تعمل به لكونها عماًل إبداع

 االنتباه وتحري الدقة في المعلومات.

بمالحظة كل ما يدور في البيئة  فراديقوم مجموعة من األ ، إذالذكاء الجماعي: وهي عملية بحث استباقية .ت
المجموعة  أعضاء يتفاعل هوتمثل هدف العمل الجماعي والذي بمقتضا إشارات،محيطة من عالقات او ال

 جل تحقيق الذكاء الجماعي.من أ

حيث هو مكون  ،مفهومًا مجردًا او شيئًا احصائياً  ة ليساالحاطة بالمتغيرات المنظمية: ان محيط المنظم .ث
 رها في استهداف اليقظة االستراتيجية.من عدة عوامل مؤثرة يمكن الكشف عنها وبيان تأثي

العتبار خصائص المعلومات اإلبداع الخالق: ترتبط اليقظة االستراتيجية بعنصر اإلبداع ألخذها بنظر ا .ج
الفرضيات وانشاء توجهات تطوعية  حيث تسمح هذه المعلومات بوضع ةشارات التنبيه االستباقيوتغيير إ

 رادية وإبداعية.إ

معلومات التي تقوم بجمعها وتمثل ميز اليقظة االستراتيجية بالتنبؤ والتوقع من خالل المحاكاة المستقبل: تت .ح
 ضاءة عن المستقبل.إ
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 فوائد اليقظة االستراتيجية  .3
لباحثين ليها العديد من الكتاب واتحققها اليقظة االستراتيجية حيث أشار إهناك مجموعة من الفوائد التي 

القرارات من خالل ما توفره من معلومات عن البيئة المحيطة بعملها من فضل حيث انها تسهم في اتخاذ أ
وذلك  ،بالتغيرات، والكشف عن الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية أثرخالل رصدها ومراقبتها بحيث ال تت

اتيجية لمعرفة وضعيتها التنافسية، وتسمح اليقظة االستر  تمرة والدقيقة لمحيط المنظمة،بواسطة الرقابة المس
فضل توجه للسلوكيات الحالية الوقت بشكل جيد للحصول على أ بتحقيق الوفرة وزيادة هامش الربح، وإدارة

والمستقبلية والوعي في اتخاذ القرارات وفي عالقتها مع الموردين والزبائن، وتحسين وتطوير واتساع مجموعة 
لتنبؤ بالمحددات المستقبلية التي تواجهها، انشطة وأعمال المنظمة، وتساعد على حماية المنظمة من خالل ا

 (.Hussein, 2015, 33)وتضمن للمنظمة االستجابة الجيدة لحاجات ورغبات الزبائن 

ن تواجهها يات المستقبلية التي من المحتمل أسهاماتها في التنبؤ بالتحدكما اشرت اليقظة االستراتيجية إ
غلبية على المنافسين، ة أداة تنافسية تسهم في تحقيق األلمعالجتها، كما تعد بمثاب رالمنظمة وتشخيصها باستمرا

ويمكن توظيف اليقظة االستراتيجية تجاه تعزيز عمليات التحسين المستمر في السلع والخدمات المقدمة، وبما 
في تحقيق يسهم في تلبية حاجات ورغبات الزبون تطوير العالقات معهم، وتكوين رصيد معرفي يستخدم 

األهداف التنظيمية، وتنشيط ممارسات االبتكار واإلبداع المنظمي، تعزيز مستوى العوائد واالرباح المالية في 
 .(Fakhri, 2018, 4)المنظمة 

 . أنواع اليقظة االستراتيجية3
االستراتيجية بشكل  غلب الكتاب والباحثين المختصين في مجال إدارة األعمال بشكل عام واإلدارةباتفاق أ 

 ن أنواع اليقظة االستراتيجية هي:خاص فإ
قدرة المنظمة على متابعة  ةتعني اليقظة االستراتيجية التكنولوجياليقظة االستراتيجية التكنولوجية:  .أ

مكونات البيئة  احد االتطورات التكنلوجية الخاصة بنظم المعلومات والبرمجيات المعاصرة باعتباره
جل توظيف كل المتعلقة بالجانب التكنلوجي من أ الخارجية لمساعدتها على تحديد الفرص والتهديدات

 .(Savescu, 2014, 216)ذلك في تعزيز القدرات التنافسية الخاصة بها 

لبيتها وتتلك اليقظة التي تركز على تحديد احتياجات الزبائن ورغباتهم اليقظة االستراتيجية التسويقية:  .ب
دين باعتبارهم المجهز الرئيس لكافة المواد الخام التي تحتاجها المنظمة ر و هذا من جهة، تركز على الم

خرى، ولذلك فان المنظمة من خالل هذا النوع من اليقظة ، من جهة أفي تنفيذ عملياتها وانشطتها المختلفة
 ,.Heintz, et al)مع كافة المجهزين االستراتيجية تستطيع اكتساب عالقات جيدة وطيبة طويلة المدى 

2016, 4) . 

هي مجموعة االنشطة واألعمال التي تقوم بها المنظمة بهدف تعزيز اليقظة االستراتيجية التنافسية:  .ت
مركزها التنافسي مقارنة بالمنافسين الحالين والمحتملين من خلل رصد ومتابعة كافة تحركاتهم بالشكل 
الذي يمكن المنظمة من مواجهة كافة التهديدات والتحديات التي تصدر من الجهات المنافسة لها في 

 (.Mahmood, 2017, 210)العمل 
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اليقظة االستراتيجية البيئية بدراسة التطورات االقتصادية والسياسية : تتعلق البيئيةاالستراتيجية اليقظة  .ث
 ,Mahmood)التي تؤثر في نشاط المنظمة وعليه تتعلق بالعديد من العناصر وهي:  ةوالقانونية والثقافي

2017, 210.) 

  االجتماعية في بيئة المنظمة.اليقظة االجتماعية: دراسة الظواهر 

 .اليقظة التشريعية: دراسة التشريعات والقوانين خارج المنظمة 

 .اليقظة السياسية: تحليل الظواهر السياسية 

  .اليقظة الطبيعية: تحليل الظواهر الطبيعية خارج المنظمة 

ذات ما يتعلق باليقظة بالأهمية تعزيز جهودها االستراتيجية و  ن تدرك منظمات األعمالمما تقدم ال بد أ
ذ تمكن ، إحد متطلبات العمل الرئيسة وخاصة في ظل تزايد حدة المنافسة بين منظمات األعمالبوصفها أ

عملية التوجه نحو اليقظة من اكتساب ومواكبة التطورات التكنولوجية والنظم المعلوماتية وتوظيفها لصالح 
لسوقية ورضا الزبون، فضاًل عن تحسين الموقع التنافسي األعمال واالنشطة التسويقية، وبما يعزز من حصة ا

 لها والتغلب على المنافسين الحاليين والمحتملين بسبب استثمارها للفرص ومعالجتها للتحديات، وصواًل إلى
مكانية االستعداد للتغيرات الخارجية ضمن بيئة عملها، وبالتالي مساعدة اإلدارة في توظيف جميع أنواع اليقظة إ

فضل وتحقيقها من خالل اتباع أ تراتيجية )التكنلوجية، التسويفية، التنافسية، البيئية( تجاه ريادة األعمالاالس
 االساليب التي تسهم في تحقيق األهداف.

 ريادة منظمات األعمال -ثانياا 

يمكن الوقوف على طروحات بعض الكتاب والباحثين تجاه ريادة منظمات األعمال من خالل االشارة 
 تي: ا يسهم في تعزيز األطر النظرية، وعلى النحو اآل)المفهوم، األهمية، الخصائص، األبعاد(، وبمإلى 
 مفهوم ريادة منظمات األعمال  .1

ن التركيز على ريادة األعمال يعني التركيز على العملية التي تظهر سبب وجود المنظمة وتفاعلها مع إ
ريك الموارد التي تمتلكها من اجل استثمار تلك الفرص وتوفير البيئة المحيطة بها وإلدراك الفرص المتاحة وتح

ة على تحمل المخاطرة وبالتالي فان المنظمات غبات الزبائن وتحقيق الربح كمكافأكل ما يتعلق باحتياجات ور 
المطلوبة بتوفير منتوجات  زمة للحصول على المواردالالرائدة هي تلك التي ترى الفرص وتتخذ االجراءات ال

و محسنة، وتهدف ريادة األعمال بمنظورها االستراتيجي إلى ايجاد التوجهات اإلبداعية والفكرية وتفعيلها ة أجديد
على مستوى المنظمات وزاد االهتمام بشكل لما تحمله من مفاهيم وأبعاد ومضامين وصوال إلى مداخل وتحديات 

 Oguntibeju, et)ألهداف االستراتيجية التي تواجه المنظمات ذات التوجهات الريادية المعاصرة لتحقيق ا

al., 2014, 72)، ن ريادة منظمات األعمال هي العملية االستراتيجية الشاملة التي تساعد على تحقيق كما أ
الرؤية الواضحة للمنظمات، وكما تمثل   مفاتيح مساعدة للوصول إلى هدف اضافة القيمة ذات المؤشرات 

 .(Kuratko, 2014, 5)العالية والمتفوقة على المدى البعيد 

نحو  ن السبب الرئيس في زيادة توجهات منظمات األعمالأ (Pahuja & Sanjeev, 2015, 4)كد وأ
لرغبة المنظمات في تحقيق االستجابة السريعة للتطورات التكنولوجية والنمو السريع في طبيعة األعمال،  الريادة
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ن أن أغلب الدراسات أكدت أ شار إلىفأ (Müller, 2015, 2)ما  عن الدخول في مضمار المنافسة، أفضال
ريادة األعمال يتوجب استحضار المتطلبات الداعمة لها من حيث توافر قدرات التعلم المنظمي للوصول إلى 

والموجه نحو تعزيز الثقافة والتعاون بن اطراف العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية وتنمية الموارد البشرية، 
 ة واالجتماعية وضمن إطار االستدامة. وبما يسهم في تعزيز الدور التأثيري لريادة األعمال في التنمية االقتصادي

ان ريادة األعمال هي قدرة المنظمات  ((Suleiman & Al-Nasiri, 2016, 200ويضيف كل من 
على ايجاد اشياء جديدة تتسم بالتفرد من خالل القدرات اإلبداعية والبراعة في تشخيص الفرص البيئية والعمل 

كد في هذا المجال اطرة من أجل النجاح والتفوق، في حين أللتعامل مع المخعلى استثمارها واالستعداد 
(Rensburg, 2013, 18) ن ريادة األعمال هي القيام بتنفيذ أعمال وانشطة جديدة ضمن عمليات المنظمة أ

 الحالية وبهدف تحسين الموقع التنافسي والوصول إلى الميزة التنافسية. 
ن ريادة منظمات األعمال تعد أ إلى (Al-Ghalibi, et. al., 2016, 190)ويشير في هذا الخصوص 

ليها كأفعال    صادرة من والجماعات داخل المنظمات أكثر من النظر إ فرادبمثابة سلوكيات ناتجة من األ
 ، وبهذا هي ظاهرة متعددة األبعاد من حيث )اإلبداع، المخاطرة، المرونة، الرؤية(، فراداأل

عمال وعن طريق طروحات بعض الكتاب والباحثين، يعرف الباحثان مفهوم ريادة منظمات األ مما تقدم من
نها: ممارسات تنظيمية شاملة  لتنفيذ أعمال وانشطة المنظمة ضمن إطار بأ ريادة منظمات األعمال

 )االستقاللية، االستباقية، المخاطرة، اإلبداع(، وبما يسهم في تحسين موقعها التنافسي بين المنظمات. 
 منظمات األعمالأهمية ريادة  .2

تبرز أهمية الريادة في منظمات األعمال من خالل العديد من االسهامات وااليجابيات التي تسعى 
طروحات بعض الكتاب والباحثين، وعلى النحو اآلتي:  المنظمات إلى تحقيقها والتي يمكن عرضها من خالل

األعمال تمكن إدارة المنظمة ن ريادة منظمات أ( Shabat & Al-Masry, 2020, 32)كد كل من حيث أ
والحفاظ عليها والتوجه نحو تعديل نقاط الضعف والعمل على  فرادمن البحث عن نقاط القوة وتعزيزها لدى األ
وذلك بهدف االستعداد للتجديد واالبتكار والنمو واإلبداع، وبما  ،تقويتها واستخدامها كمعول ايجابي مستقبالً 

 يوضح أهمية ريادة منظمات األعمالف( Seth, 2021, 1ما )نجاح المنظمي، أوال يضمن تحقيق التميز والتفوق 
ن ريادة منظمات األعمال ومعطياتها تعد من المنطلقات الفاعلة نحو تحفيز عن طريق التركيز على اآلتي: )إ

عمل النمو االقتصادي، ريادة منظمات األعمال تركز على تنمية الدخل بشكل فاعل، ريادة منظمات األعمال ت
مكانية تطوير المجتمع عن طريق استخدام مساهمات ريادة التغيير االجتماعي نحو االفضل، إ على توفير

 منظمات األعمال(. 

موقع ما تتضمنه من معيطات فاعلة تعمل على تعزيز الفي  عليه تكمن أهمية ريادة منظمات األعمال
ومن ثم تلبية حاجات  ،والدخول إلى االسواق الجديدةمكانية زيادة حصتها السوقية التنافسي للمنظمة وبالتالي إ

 ، المخاطرة، اإلبداع(.ةورغبات الزبائن عبر استحضارها ألبعادها وهي )االستقاللية، االستباقي

 



 منظمات األعمال... اليقظة االستراتيجية ودورها في تعزيز ريادة               
 

 الطه وحسون

 332 
 

 

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

  .pp(321-343، ص. ) 2021Decemberكانون األول ،  .No(132، ع ) Vol(40مج )

 

 خصائص منظمات األعمال الريادية .3
وهذا يتطلب  ،ن المنظمات التي تمتاز بالريادة تهدف إلى البقاء وضمان االستمرارية والحفاظ على النجاحإ

متاز بالريادة تتمتع بالخصائص من تلك المنظمات تحقيق اإلبداع واالبتكار وبالتالي فان المنظمات التي ت
العاملين،  فرادالعمل في ضوء خطة استراتيجية موضوعة بأساليب علمية مدروسة يلتزم بها جميع األ: تيةاآل
اجاتهم ورغباتهم، تشجيع المبادرات االستباقية وقبل مكانية االقتراب من الزبائن لكسبهم من خالل تلبية حإ

تحمل المخاطرة في العمل المنظمي، الحرص على المبادئ والقيم وخصوصا الرؤية االساسية للمنظمة، توجيه 
جميع األعمال واالنشطة المنظمية حول تعزيز جودة المخرجات، تعتمد على المرونة والبساطة ومعالجة ظاهرة 

 . (Han & Park, 2017, 148)مال واالنشطة والمهام في العمل المنظمي  التعقيد في األع

 أبعاد ريادة منظمات األعمال .4
تطبيقها في مجال  ولاتهدف ريادة األعمال للمنظمات إلى ايجاد االفكار والتوجهات اإلبداعية وتح
شار لدى المنافسين، لذا أ األعمال على مستوى المنظمات لتحقيق التطور والنمو مقارنة بالممارسات المعتمدة

 الباحثون في مجال إدارة األعمال بشكل عام وفي إدارة المنظمات بشكل خاص إلى أبعادًا عدة لريادة األعمال
وذلك حسب وجهات النظر والزوايا التي يرونها مناسبة، وقد  ،خرين ومنهم من يختلفمنهم من يتفق مع اآل

غلب الكتاب (، والتي اتفق عليها أ ية، االستباقية ،المخاطرة، اإلبداعحدد الباحثان أربعة أبعاد هي )االستقالل
 تي: شيا مع موضوع البحث الحالي، وعلى النحو اآلوالباحثين وتما

، إذ إنها مهمة للعمل وفق االنشطة من األبعاد المهمة لريادة األعمال ةتعد االستقاللي االستقاللية: .أ
لها أهمية  ةالمحيطين، لذا فان االستقاللي فرادبعه الرؤساء واأل فكار التي تخرج عن إطار ما قد يفكرواأل

 & Karlsson)في العمل الريادي لمنظمات األعمال من خالل السعي إلى التغيير والتطوير باستمرار 

Wiberg, 2017, 18)ن تستخدمها المنظمات ، كما أن هناك العديد من الطرائق أو األساليب التي يمكن أ
   (Dess, et al., 2014, 40)تي: ا عن المنافسين، والتي تتعلق باآلاالستقاللية لديهلتعزيز مستوى 

 في المنظمة للتخلي عن  فرادنشطة وأعمال غير مألوفة لدعم التفكير الريادي ومساعدة األاستخدام أ
الروتين والممارسات العادية حيث تطور المنظمة وحدات عمل مستقلة لتشجيع التفكير االبتكاري 

 العصف الذهني.و 

 في كثير من االحيان تحتاج المنظمة إلى القيام ، فتوفير هيكل تنظيمي يدعم العمل والنشاط المستقل
 فكار جديدة.في مراكز معينة بالتشجيع إليجاد أ

تركز المنظمات على بعد االستباقية ألنها تعبر عن وجهة النظر المستقبلية ويرافقها النشاط  االستباقية: .ب
نها ترتبط فرص السوق في الريادة من خالل المبادرة والعمل على استثمار الفرص إذ إواإلبداع الريادي، 

ليدية تجاه المنظمات نها تشمل كافة التكتيكات الهجومية غير التقرض تشكيل البيئة التنافسية، كما ألغ
المناسبة في السوق، حيث تشكل وتتبنى هذه المنظمات بيئتها من خالل االستباقية في طرح المنتجات 
واعتماد التقنيات االدارية الحديثة، وبما يسهم في تقوية نشاطها التنافسي والتغلب على منافسيها 
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(Abuya, 2016, 16)ي يمكن اعتمادها من المنظمة التي ، وهناك مجموعة التقنيات والممارسات الت
   (Pieterse, 2014, 40)تي: العمل االستباقي ويمكن عرضها باآلتهدف إلى 

 أمروهذا  ،جل تعزيز المركز التنافسي للمنظمةتقنيات جديدة قبل المنافسين من أ وم منتجات أتقدي 
 ساسي لثقافة المنظمة.أ

 ون المنظمات القادرة على عمل ذلك تستثمر هذا السعي المستمر لتقديم منتجات متميزة وجديدة لك
 النجاح في تعزيز الموقف التنافسي.

نها تقوم على اتخاذ اجراءات وخطوات ، إذ إفي ريادة األعمال اً ساسيأ اً تمثل المخاطرة عنصر  المخاطرة: .ت
غير معروفة،  سواق جديدةغير مؤكدة او الدخول في أ جريئة مثل تخصيص جزء كبير من الموارد ألعمال

نحو معالجة حاالت عدم  ةوهي قرارات موجه ،نها جزء من استراتيجية المنظمةوقد وصفت المخاطرة بأ
ومن  ،دون معرفة النتائج، وبالتالي امكانية استشعار الفرص ة بجرأ  التأكد، ولهذا هي بمثابة انجاز األعمال

الهادفة إلى الوصول إلى ريادة األعمال  ، وتواجه المنظمات(Njagi, 2016, 13)ثم استثمارها للمنظمة 
 (Piirala, 2012, 19)ثالثة أنواع من المخاطر هي: 

 سواق جديدة.في أ الدخول رمخاطر األعمال وتشير إلى مخاط 

  على العوائد.ترتبط بالمبالغة في االقتراض من أجل كسب أ المخاطر المالية و 

  استراتيجية تتعلق بمسار العمل وبما قد يؤدي المخاطر الشخصية وتتعلق بالمدير الذي يتخذ قرارات
 و النجاح. الفشل أ إلى

يعد اإلبداع من األبعاد المهمة والضرورية لريادة األعمال ومكون اساسي في استراتيجية الريادة  اإلبداع: .ث
جيدة ن اليقظة واالستثمار بأساليب لناجح يواجه مخاطر التقليد من اآلخرين، من هنا فإحيث ان اإلبداع ا

ساسية للمنظمات التي تسعى الوصول إلى ستحواذ عليها تعبر عن الخصائص األفي صنع القيمة واال
لى نوعين هي: عن يقسم يمكن أ ن اإلبداع، كما أ(Sirkissoon, 2016, 66)ريادة األعمال 

(Karlsson & Wiberg, 2017, 13) 

 و بحوث التسويق.)منتج، سوق(: يركز على الشكل أ إبداع 

  نشطة ومنها المنتج، المعرفة، الخبرة الصناعية ثل في مجاالت تطوير العديد من األع )التقني(: يتمإبدا
 في المنظمة.  

 المحور الثالث: اإلطار التطبيقي
يركز المحور الثالث في البحث الحالي على عرض اإلطار التطبيقي عن طريق وصف المنظمة المبحوثة 

 تي: بينهما، وعلى النحو اآل ثرتحديد طبيعة العالقة واألها المبحوثين، فضاًل عن أفرادو 
وائل الكليات األهلية على مستوى العراق، أكلية الحدباء الجامعة من تعد وصف المنظمة المبحوثة:  -أوالا  

تحتل المرتبة الخامسة من حيث النشوء، تقع في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، تأسست سنة 
ستحداث الكلية بجهود حثيثة ومخلصة بذلتها نقابة المحاسبين والمدققين ازة جااحيث صدرت  (1994)

، كما في الموصل بأسناد من أبناء الموصل، أذ مدت أياديها بسخاء لفتح بوابة جديدة للعلم والحضارة
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سعت كلية الحدباء الجامعة منُذ تأسيسها إلى اعداد الطلبة أعدادا علميا وخلقيا وتهيئة كوادر وطنية 
حداث تطورات كمية ونوعية إاالقتصادية واالجتماعية عن طريق للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية 

البحث العلمي بمختلف نواحيه المعرفية والنظرية والتطبيقية  ، فضالً عنعلمية والثقافية والتربويةبالحركة ال
حافظة نينوى تخرج منها نخبة تعتبر من الصروح المهمة في م، وكما بما يدعم التطور العلمي في العراق

كبيرة من علماء ومثقفي مدينة الموصل اليوم يأخذون مكانة مرموقة في المجتمع وبمختلف 
 (. http://hcu.edu.iq) األقسام العلمية، وتتفرع الكلية إلى العديد من االختصاصات

من حيث تحديد طبيعة المشاركين في اإلطار  المبحوثين فراديمكن وصف األالمبحوثين:  فرادوصف األ -ثانياا 
سنوات الخدمة في الوظيفة(،  تي: )الجنس، العمر، التحصيل الدراسي،التطبيقي وبالذات ما يتعلق في اآل

 ن المنظمة، وهذا يؤشر أن غالبية عينة البحث الحالي من فئة الذكور( أ2دول )شرت مضامين الجحيث أ
حداث حالة من التوزان بين إ مرعليه يتطلب األ ،كثر من االناثالمبحوثة تعتمد على فئة الذكور أ

 ،المبحوثين حول العمر فرادالفئتين، كما عكست معطيات الجدول وجود حالة من التوزيع الطبيعي لأل
المبحوثين تجاه  فرادوهذا يعكس قدرتهم على تأدية مهامهم، وهناك حالة من التقارب النسبي بين األ

وهذه مسالة طبيعة حيت تحتاج المنظومة الجامعية األهلية إلى النوعين من الشهادات،  ،التحصيل الدراسي
سنة فأقل( ومن  10ممن لديهم ) فرادغلبية لأل، إذ كانت األواختتم الجدول بسنوات الخدمة في الوظيفية

 سنة في الوظيفة. 20-11)خيرًا من لديهم )سنة فأكثر( وأ 21ثم )

 المبحوثين دفرا(: خصائص األ2الجدول )
 الجنس

 أنثى ذكر

87 %  % 13  

 العمر

 -------- سنة فأكثر 61 60إلى  51من  50إلى  41من  40إلى  31من  سنة فأقل 30 

3 % 38 % 15 % 9 % 35 % -------- 

 التحصيل الدراسي

 ماجستير دكتوراه

53 % 47 % 

 سنوات الخدمة في الوظيفة

 سنة فأكثر 21 20إلى  11من  سنة فأقل  10

43 % 22 % 35 % 

 N = 60ن.                                                                         الجدول من إعداد الباحثي

يمكن تحليل ومناقشة نتائج البحث الحالي عن بين المتغيرات:  ثرتحليل ومناقشة نتائج العالقة واأل  -ثالثاا 
 تي: االرتباط واالنحدار الخطي، وعلى النحو اآلبار طريق نتائج اخت

 تحليل ومناقشة نتائج اختبار االرتباط بين اليقظة االستراتيجية وريادة منظمات األعمال مجتمعةا  .1

ى والتي مفادها: )توجد عالقة ارتباط معنوية بين وليمكن التحقق من مدى صحة الفرضية الرئيسة األ
أنواع اليقظة االستراتيجية وأبعاد ريادة منظمات األعمال في المنظمة المبحوثة( على المستوى الكلي عبر 

اط معنوية ( وجود عالقة ارتب3شرت معطيات التحليل في الجدول )، حيث أاعتماد نتائج اختبار االرتباط
( وما 0.892حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ) ،البحث الحالي على المستوى الكلييجابية بين متغيرات إ
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( 2.002كبر من القيمة الجدولية لها وهي )( وهي قيمة أ15.028( المحسوبة بلغت )Tيدعم ذلك ان قيمة )
ى، ومن هنا تتمكن إدارة المنظمة ول(، وبهذا يمكن قبول الفرضية الرئيسة األ0.000عند مستوى معنوية )

المبحوثة من تعزيز ريادتها بين منظمات األعمال عبر استحضارها ألنواع اليقظة االستراتيجية في ميدان 
 عملها. 

     

 ( نتائج اختبار االرتباط بين اليقظة االستراتيجية وريادة منظمات األعمال مجتمعةا 3الجدول )

ريادة منظمات األعمال                               
   

 
 اليقظة االستراتيجية

مستوى  T معامل االرتباط
 الجدولية المحسوبة المعنوية

0.892 15.028 2.002 0.000 

       P≤ 0.05,   N =60,   df =58      

 مناقشة نتائج االرتباط بين أنواع اليقظة االستراتيجية منفردة وريادة منظمات األعمال مجتمعة .2

ى يمكن اعتماد ولمكانية قبول الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة األبهدف التحقق من مدى إ
 تي: ما يأ(، فضاًل عن مستوى المعنوية وكTنتائج االرتباط وذلك بالتركيز على قيمة معامل االرتباط وقيمة )

تحليل ومناقشة نتائج اختبار االرتباط بين اليقظة التكنولوجية منفردة وريادة منظمات األعمال مجتمعة:  .أ
( وهي قيمة معنوية 0.650بلغت قيمة معامل االرتباط بين اليقظة التكنولوجية وريادة منظمات األعمال )

( عن 2.002والتي بلغت )كبر من قيمتها الجدولية ( المحسوبة أTيجابية وما يدعم ذلك ان قيمة )إ
(، وهذا يمكننا من قبول الفرضية الفرعية 4( وكما موضح ذلك في الجدول )0.000مستوى معنوية )

ن تحقق الريادة من خالل المنظمة المبحوثة تستطيع أ ن إدارةى، ويمكن أولى للفرضية الرئيسة األولاأل
   يقظتها التكنولوجية. 

 وريادة منظمات األعمال ةاالرتباط بين اليقظة التكنولوجي( نتائج اختبار 4الجدول )
ريادة منظمات األعمال                               

   
 

 التكنولوجيةاليقظة 

مستوى  T معامل االرتباط
 الجدولية المحسوبة المعنوية

0.650 6.514 2.002 0.000 
   P≤ 0.05,   N =60,   df =58                             

تحليل ومناقشة نتائج اختبار االرتباط بين اليقظة التسويقية منفردة وريادة منظمات األعمال مجتمعة:  .ب
( وجود عالقة ارتباط معنوية ايجابية بين بين اليقظة التسويقية وريادة منظمات 5شرت نتائج الجدول )أ

( 8.429( المحسوبة بلغت قيمتها )Tن قيمة )( وأ0.742االرتباط )األعمال وذلك عن طريق قيمة معامل 
( وهذا يعني قبول 0.000( عن مستوى معنوية )2.002كبر من قيمتها الجدولية والتي بلغت )وهي أ

ى، ويتضح من ذلك مدى مساهمة اليقظة التسويقية في ولالفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسة األ
   ق الريادة على المنافسين. يحوثة في  تحقمساعدة المنظمة المب
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 ( نتائج اختبار االرتباط بين اليقظة التسويقية وريادة منظمات األعمال5الجدول )
ريادة منظمات األعمال                           

   
 

 التسويقيةاليقظة 

معامل 
 االرتباط

T  مستوى
 الجدولية المحسوبة المعنوية

0.742 8.429 2.002 0.000 
   P≤ 0.05,   N =60,   df =58                             

تحليل ومناقشة نتائج اختبار االرتباط بين اليقظة التنافسية منفردة وريادة منظمات األعمال مجتمعة:  .ت
وريادة يمكن الوقوف على عالقة االرتباط بين اليقظة التنافسية بوصفها احد أنواع اليقظة االستراتيجية 

وهي  (0.884ن قيمة معامل االرتباط بلغت )( أ6حيث عكست معطيات الجدول ) منظمات األعمال
كبر من قيمتها الجدولية ( وهي أ14.401( المحسوبة بلغت قيمتها )Tن قيمة )وأ يجابيةإ قيمة معنوية

الثالثة للفرضية  ( وبهذا يمكننا قبول الفرضية الفرعية0.000( عن مستوى معنوية )2.002والتي بلغت )
ى، كما يعني ذلك مدى أهمية استحضار اليقظة التنافسية وتوجيهها نحو تحقيق الريادة في ولالرئيسة األ
   األعمال. 

 ( نتائج اختبار االرتباط بين اليقظة التنافسية وريادة منظمات األعمال6الجدول )
ريادة منظمات األعمال                           

   
 

 التنافسيةاليقظة 

معامل 
 االرتباط

T  مستوى
 الجدولية المحسوبة المعنوية

0.884 14.401 2.002 0.000 
   P≤ 0.05,   N =60,   df =58                             

مجتمعة:  عمالتحليل ومناقشة نتائج اختبار االرتباط بين اليقظة البيئية منفردة وريادة منظمات األ .ث
اليقظة  أنواعحد ( وجود عالقة ارتباط معنوية إيجابية بين أ7ل )معطيات التحليل في الجدو فرزت أ

( وما 0.811بلغت قيمة معامل االرتباط ) ، إذعمالاالستراتيجية وهي اليقظة البيئية وريادة منظمات األ
وهي  ،هاكبر من القيمة الجدولية ل( وهي قيمة أ10.557( المحسوبة بلغت )Tن قيمة )يدعم ذلك أ

(، لذا يمكن قبول الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيسة 0.000( عند مستوى معنوية )2.002)
ى، مما يعني ذلك مدى ضرورة استحضار اليقظة البيئية بهدف تحقيق الريادة والتغلب على ولاأل

 المنافسين. 
 عمالات األ( نتائج اختبار االرتباط بين اليقظة البيئية وريادة منظم7الجدول )

  عمالريادة منظمات األ                         
   

 
 البيئيةاليقظة 

معامل 
 االرتباط

T  مستوى
 الجدولية المحسوبة المعنوية

0.811 10.557 2.002 0.000 
   P≤ 0.05,   N =60,   df =58   
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 مجتمعةا  عمالاليقظة االستراتيجية في ريادة منظمات األ أثرتحليل ومناقشة نتائج  .3
 نواعبهدف التعرف على مدى صحة الفرضية الرئيسة الثانية والتي فحواها: )توجد عالقة تأثير معنوية أل 

 المبحوثين فرادجابات األفي المنظمة المبحوثة( تم تحليل إ عمالريادة منظمات األ أبعاداليقظة االستراتيجية في 
( يعكس ذلك، حيث 8المتغير المستقل في المتغير المعتمد على المستوى الكلي والجدول ) أثربهدف تحديد 

وما يدعم  عمالفي ريادة منظمات األ اً يجابيًا إمعنوي اً أثر حققت اليقظة االستراتيجية بوصفها المتغير المستقل 
ن وهذا يعني أ 0.796)والتي بلغت ) (R2( وقيمة معامل التفسير )1.002( والتي بلغت )B1ذلك قيمة )

سببها ف%( 21.4ما نسبة )، وأ%( من التغيرات في المتغير المعتمد سببها اليقظة االستراتيجية79.6نسبة )
كبر ( وهي أ225.911( المحسوبة )Fنموذج البحث الحالي، وبلغت قيمة )أخرى غير مشمولة في غيرات أمت

ضية الرئيسة الثانية، (، عليه يمكن قبول الفر 0.000توى معنوية )( عند مس4.008من الجدولية التي بلغت )
ها كافة يسهم في التأثير المباشر في ريادة منظمات أنواعن استحضار اليقظة االستراتيجية بوهذا يؤشر أ

 .عمالاأل
 مجتمعةا  عمالاليقظة االستراتيجية في ريادة منظمات األ أثر( نتائج اختبار 8الجدول )

ريادة منظمات األعمال   
  
  

 
 اليقظة االستراتيجية

  التأثير

R² 
 F   مستوى

 الجدولية المحسوبة 0β 1β المعنوية

7.699 

(5.234)* 

1.002 

(15.039)* 

0.796 225.911 4.008 0.000 

 P≤ 0.05  ,   N =60 ,   df = ( 1 , 58 )   

 

 مجتمعةا  عمالاليقظة االستراتيجية منفردة في ريادة منظمات األ أنواع أثرتحليل ومناقشة نتائج  .4
( بشأن 9مكانية قبول الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة الثانية تم عرض الجدول )للتحقق من مدى إ

 تي: ما يأمجتمعة، وك عمالاليقظة االستراتيجية منفردة في ريادة منظمات األ أنواع أثرتحديد 
ن قيمة : إمجتمعة عمالاليقظة التكنولوجية منفردة وريادة منظمات األ أثرتحليل ومناقشة نتائج اختبار  .أ

(B1( بلغت )( وقيمة معامل التفسير )2.721R2( بلغت )وهذا يعني أ0.423 )( من 42.3ن نسبة )%
%( سببها متغيرات 57.7) ما نسبةيقظة االستراتيجية التكنولوجية، وأالتغيرات في المتغير المعتمد سببها ال

( عند مستوى 4.008كبر من الجدولية التي بلغت )( وهي أ42.445( المحسوبة )Fخرى، وبلغت قيمة )أ
ة، وهذا يعني أن استخدام ى للفرضية الرئيسة الثانيول(، عليه قبول الفرضية الفرعية األ0.000معنوية )

يجابي في تعزيز ريادة طورات فيها يسهم بشكل إمواكبة التنظمتها والعمل على تكنولوجيا المعلومات وأ
 .عمالمنظمات األ

ن : إمجتمعة عمالاليقظة التسويقية منفردة وريادة منظمات األ أثرتحليل ومناقشة نتائج اختبار    .ب
%( 55.1ن نسبة )( وهذا يعني أ0.551( بلغت )R2( وقيمة معامل التفسير )2.814( بلغت )B1قيمة )

فسببها %( 44.9ما نسبة )اليقظة االستراتيجية التسويقية، وأمن التغيرات في المتغير المعتمد سببها 
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( 4.008كبر من الجدولية التي بلغت )( وهي أ70.863( المحسوبة )Fخرى، وبلغت قيمة )متغيرات أ
يسة الثانية، مما يعني الرئ (، لذا تم قبول الفرضية الفرعية الثانية للفرضية0.000عند مستوى معنوية )

 إلىن عملية تحقيق متطلبات الزبون وتحسين العالقة وتعزيز الثقة واالهتمام في رضا الزبون يؤدي ذلك أ
 تميز المنظمة وتفعيل ريادتها بين المنافسين.

: ان قيمة مجتمعة عمالاليقظة التنافسية منفردة وريادة منظمات األ أثرتحليل ومناقشة نتائج اختبار  .ت
(B1( بلغت )( وقيمة معامل التفسير )3.414R2( بلغت )وهذا يعني أ0.781 )( من 78.1ن نسبة )%

فسببها متغيرات %( 21.9ما نسبة )، وأالتغيرات في المتغير المعتمد سببها اليقظة االستراتيجية التنافسية
( عند 4.008كبر من الجدولية التي بلغت )( وهي أ207.347( المحسوبة )Fخرى، وبلغت قيمة )أ

الثانية، وهذا يؤشر (، وبهذا تم قبول الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسة 0.000مستوى معنوية )
ضافة فعلية من وتحديد سلوكيات المنافسين يحقق إ ن دراسة الكلفة وتحسين الجودة والسرعة في التسليمأ

 حيث تحسين الريادة التنظيمية.
ن قيمة : إمجتمعة عمالاليقظة البيئية منفردة وريادة منظمات األ أثرتحليل ومناقشة نتائج اختبار  .ث

(B1( بلغت )( وقيمة معامل التفسير )3.057R2( بلغت )وهذا يعني أ0.658 )( من 65.8ن نسبة )%
%( سببها متغيرات 34.2التغيرات في المتغير المعتمد سببها اليقظة االستراتيجية البيئية واما نسبة )

( عند 4.008كبر من الجدولية التي بلغت )( وهي أ111.131( المحسوبة )F) خرى، وبلغت قيمةأ
ن هذا يعني أ(، يمكن قبول الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيسة الثانية، و 0.000مستوى معنوية )

االهتمام بدراسة وتحليل البيئة وتشخيص الفرص والتهديدات وجوانب القوة والضعف ومواكبة المفهوم 
 ر يسهم في تعزيز ريادة المنظمة المبحوثة.االخض
 مجتمعةا  عمالاليقظة االستراتيجية منفردة في ريادة منظمات األ أنواع أثر( نتائج اختبار 9الجدول )

اليقظة 
 ةاالستراتيجي

 R² F عمالريادة منظمات األ

 المحسوبة
F 

 الجدولية
مستوى 
 Β0 Β1 المعنوية

 11.512 التكنولوجية
(2.316)* 

2.721 

(6.515)* 

0.423 42.445  4.008 0.000 

 12.826 التسويقية
(3.450)* 

2.814 

(8.418)* 

0.551 70.863  4.008 0.000 

 5.833 التنافسية
(2.185)* 

3.414 

(14.400)* 

0.781 207.347  4.008 0.000 

 11.270 البيئية
(3.602)* 

3.057 

(10.542)* 

0.658 111.131  4.008 0.000 

P≤ 0.05  ,   N =60 ,   df = ( 1 , 58 )   
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المبحوثين في المنظمة المبحوثة يمكن  فرادمما تقدم ومن خالل نتائج التحليل االحصائي إلجابات األ
استحضار اليقظة االستراتيجية في ميدان العمل، ومرد ذلك دورها الفعلي في تعزيز  أهميةمالحظة مدى 

ها من حيث التكنولوجية والتسويقية والتنافسية أنواعالتركيز على وذلك من خالل  عمالمستوى ريادة منظمات األ
وضع المنظمة  مكانية تحسينالمنظمة، وبالتالي إ عمالضافة القيمة ألإ إلىوالبيئية وتوجيهها بشكل يؤدي 

 ها التي تسعى لهاأهدافرباحها، وبما يسهم في تحقيق التنافسي واستدامة أنشطتها، وزيادة حصتها السوقية وأ
 و البعيد.سواء كان ذلك على المدى القريب أ

 المحور الرابع: االستنتاجات والمقترحات
برز ي للبحث الحالي يمكن الوقوف على أالنظري والتطبيق طارباالعتماد على ما تم عرضه في اإل

 تي:المقترحات التي تم التوصل لها، وعلى النحو اآلاالستنتاجات و 
 االستنتاجات  -أوال
، ريادة منظمات ةوحداثة متغيرات البحث الحالي )اليقظة االستراتيجي أهميةالنظرية مدى  تالدارساكدت أ .1

المنظمة، وبما يسهم في  عمالسهاماتهما الفعلية في تحقيق القيمة المضافة أل( وذلك بسبب إعمالاأل
 لها وبالتالي احتواء متطلبات العمل المنظمي. ةاستدامة الميزة التنافسي

 أنواعمكانية اعتماد في المتغير المعتمد، وهذا يعني إ درجة من االسهام الفعلي للمتغير المستقلوجود  .2
 .عمالاليقظة االستراتيجية في تعزيز مستوى ريادة منظمات األ

فرزت نتائج التحليل االحصائي على المستوى الكلي وجود عالقة ارتباط طردية بداللة احصائية معنوية أ .3
ن استحضار اليقظة االستراتيجية ، وهذا يؤشر أعمالاالستراتيجية وريادة منظمات األ اليقظة أنواعبين 

 .عماليسهم في تنمية واقع ريادة منظمات األ
اليقظة االستراتيجية  أنواععكست نتائج التحليل االحصائي على المستوى الجزئي وجود عالقة ارتباط بين  .4

على قيمة ، حيث حققت اليقظة التنافسية أ ستويات العالقةعلى الرغم من تباين م عمالوريادة منظمات األ
ن المنظمة ، ومرد ذلك أةومن ثم اليقظة البيئية والتسويقية والتكنولوجي ،عمالارتباط مع ريادة منظمات األ

كبر تنافسية أالمبحوثة تعمل ضمن القطاع الخاص الديناميكي، وبالتالي فإن جهودها تتجه نحو الحالة ال
 حو الجوانب )البيئية، التسويقية، التكنولوجية(.من التوجه ن

ها كافة في ريادة منظمات أنواعيجابي لليقظة االستراتيجية بمعنوي إ أثرشرت نتائج البحث الحالي وجود أ .5
جاءت اليقظة  ، في حينعمالعلى تأثير في ريادة منظمات األ، حيث حققت اليقظة التنافسية أ عمالاأل
 ن الوسيطة بينهما، مما يعنيحققت حالة مفوالتسويقية  ةما اليقظة البيئيمعنوي، أ أثرقل تكنولوجية بأال

مكانية تحقيق ريادة منظمات ها يسهم في إأنواعاستحضار اليقظة االستراتيجية في ميدان العمل وبالذات 
 (.بداعمن حيث تعزيز القدرة على )االستقاللية، االستباقية، المخاطرة، اإل عمالاأل
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 المقترحات -ثانياا 
طر النظرية بالمزيد من الدراسات والبحوث الداعمة لمتغيرات اء األأثر تكثيف الجهود المعرفية في  أهمية .1

ها بشكل يسهم في تحسين وضع منظمات في الوقوف على مضامينهما واحتوائ البحث الحالي، وبما يسهم
 .عمالاأل

ضرورة توجه الباحثين نحو القيام بالمزيد من الدراسات والبحوث في قياس هذه المتغيرات في المنظمة  .2
نموذج البحث الحالي وبالتالي مساعدة أخرى لم يتم التركيز عليها في المبحوثة من خالل ادخال متغيرات أ

 المنظمة المبحوثة في الوقوف على مضامين هذه المتغيرات بشكل افضل.
اليقظة االستراتيجية في ميدان العمل وتوجيهها  أنواعاهتمام المنظمة المبحوثة وادارتها باستحضار  زيادة .3

 ، وبما يسهم في استدامة ميزتها التنافسية.عمالنحو تعزيز ريادة منظمات األ
ة منظمات اليقظة االستراتيجية ورياد أنواعالمنظمة المبحوثة نحو تعزيز العالقة بين  إدارةالعمل الحثيث من  .4

قل منها، وبما يسهم في زيادة مستوى االرتباط من خالل تعزيز األفضل منهم ومعالجة وتفعيل األ عمالاأل
 بين المتغيرين، وبالتالي تحسين مكانة المنظمة المبحوثة.

قل تأثيرًا في ريادتها بين األ ةاليقظة االستراتيجي أنواع أثرالمنظمة المبحوثة على تعزيز  إدارةتركيز  .5
 اتها في التغلب على منافسيها.، وبما يسهم في تعزيز إمكانعمالمنظمات األ

تشكيل وحدات ولجان متخصصة تهتم بعملية دراسة وتشخيص مستوى اليقظة االستراتيجية وكيفية  .6
 تي: وهذا يتم من خالل اآل ،ريادة لديهاتوجيهها نحو تعزيز مستوى ال

يص وتعزيز مستوى اليقظة االستراتيجية الموجهة نحو رصدة المالية الداعمة لعملية تشختوفير األ .أ
 ريادة المنظمة المبحوثة.

العاملين من ذوي  فرادنظمتها المختلفة واالستفادة من األتكنولوجيا المعلومات المتطورة وأ استخدام .ب
 ات العالية في المجال التكنولوجي.اإلمكان

هم حاجاته ورغباته من خالل بحوث السوق التسويق الناجحة نحو الزبون لتف إدارةسهامات توجيه إ  .ت
 العالقات معهم بشكل يسهم في تحسين مكانتها لدى زبائنها. إدارةوبالتالي 

دراسة سلوكيات المنافسين بشكل مستمر بهدف رصد الفرص والتهديدات مع جوانب القوة  أهمية .ث
 مبحوثة.والضعف وكيفية االستفادة منها بشكل يحقق قيمة تنافسية عالية للمنظمة ال

خضر وتعزيز مسؤولية المنظمة المبحوثة تجاه التطورات البيئية ذات التوجه األ التركيز على مواكبة .ج
 المجتمع بشكل يسهم في تحسين ريادتها بين المنظمات االخرى.
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