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Abstract
The current research aims to identify the availability of dynamic capabilities
in their dimensions (sensing capabilities, learning capabilities, integration
capabilities, coordination capabilities, reconfiguration capabilities) in the
surveyed organizations, The statistical software package (SPSS) was
adopted to analyze data related to the field under study, (100)
questionnaires were distributed to an intentional sample of administrative
leaders at the University of Mosul and the Northern Technical University,
while (85) questionnaire forms were retrieved. Based on the statistical
results, a set of conclusions were reached, the most important (the
respondents’ answers were in agreement with a very good percentage about
the availability of dynamic capabilities in the surveyed organizations, and
this explains to us that the investigated organizations are constantly
reviewing their external environment to reconfigure their resources
according to their sensing of the changes taking place in them on time). The
study also presented several recommendations consistent with these
conclusions.
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كلية اإلدارة واالقتصاد ،الموصل ،العراق.

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى توافر القدرات الديناميكية بأبعادها المتمثلة بـ ( قدرات االستشعار،
قدرات التعلم ،قدرات التكامل ،قدرات التنسيق ،قدرات إعادة التكوين ) في المنظمات المبحوثة ،وتم اعتماد
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البرنامج االحصائي ( )spssلغرض تحليل البيانات ذات العالقة بالميدان المبحوث ،وتم توزيع ()100
استمارة استبانة على عينة قصدية من القيادات االدارية في جامعة الموصل والجامعة التقنية الشمالية ،

استُرجعت ( )85استمارة منها ،وفي ضوء النتائج االحصائية تم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات ومن

اهمها( حققت إجابات المبحوثين بنسبة جيد جدا حول توافر القدرات الديناميكية في المنظمات المبحوثة وهذا

يفسر أن المنظمات المبحوثة تعمل على مراجعة بيئته باستمرار من أجل إعادة تشكيل مواردها وفق استشعارها
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المقدمة

تعد التغيرات السمة األبرز لبيئة أعمال اليوم وستبقى حاضرة مستمرة بالشكل الذي يحاكي واقع الحياة

وطبيعة الكون الحركية ،وحين يكون هذا الحراك ام ار مالزما لبيئة األعمال وال قدرة لمنظمة او اخرى على
التحكم في معطياته وايقاف عجلته  ،كان لزاما على المنظمات التي تسعى للبقاء وتأمل التطور وتنشده ان
تعد العدة وتهيء الوسائل وتعيد النظر بواقعها الداخلي من خالل التشخيص الدقيق لقدراتها وامكاناتها بقصد
التفاعل والتفعيل مع معطياتها وإعادة ترتيب مواردها وقدراتها بما ينسجم مع االف ارزات البيئية ،وبما يؤهلها

للخروج باستراتيجيات واضحة المعالم تهتدي بها وترسم لها معالم الطريق ،وهنا ظهر مفهوم القدرات الديناميكية

باعتباره الوسيلة الفاعلة لخلق القيمة المضافة للمنظمات من خالل االستفادة القصوى من مواردها ،اذ تحرص

المنظمات على تحقيق الموائمة الديناميكية بين ما تملكه من قدرات متعددة وبين ما توفره البيئة الخارجية من

مكنها من تكييف
فرص وما تفرضه من تحديات تضعها في اطار البحث والتقصي والتنقيب في قدراتها بما ُي ّ
وبناء وإعادة تشكيل تلك القدرات وقاعدة مواردها من اجل تحقيق اقصى قدر ممكن من الموائمة مع البيئة.

عليه فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر أبعاد القدرات الديناميكية في المنظمات

المبحوثة فضال عن بناء إطار معرفي متكامل لهذه األبعاد وتحديد واقع هذه القدرات على مستوى توافر األبعاد
المحددة لها.
المحور االول :منهجية الدراسة
أوال:ـ مشكلة الدراسة

تواجه منظمات األعمال عموما والمنظمات التعليمية بشكل خاص سلسلة من التغييرات ،األمر الذي

وضعها أمام أعمال التفكير في مسألة توافر القدرات الديناميكية من عدمها وبالتالي السعي الجاد لتفعليها
ضمن السياقات التي تحددها القيادات اإلدارية لها  ،عليه تأطرت مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل االتي:

هل تمتلك القيادات اإلدارية في المنظمات المبحوثة تصور واضح عن القدرات الديناميكية وبما يؤشر امكانية

توافرها مقترن ذلك بجدية االستفادة منها من عدمها ؟
ثانياً:ـ أهمية الدراسة
تبرز أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية:

 -1تستمد الدراسة أهميتها من أهمية القدرات الديناميكية ،إذ إن امتالك المنظمات للقدرات الديناميكية تعد
من األمور التي يمكن أن توفر لها سبل النجاح والتطور.

 -2تناولها لقطاع مهم وهو قطاع التعليم ،حيث تعد المنظمات التعليمية الركيزة األساسية لنمو ونهوض أي
مجتمع.
ثالثاً:ـ أهداف الدراسة
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من األهداف الرئيسة ومن هذه األهداف :
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 -1تقديم عرض نظري للقدرات الديناميكية في إطار االستفادة من جهود الباحثين في هذا المجال وتحديد
واقعها على مستوى المنظمات المبحوثة.

 -2تحديد واقع القدرات الديناميكية على مستوى المنظمات المبحوثة استنادا إلى مستوى توافر األبعاد
المحددة لها.

رابعاً -مخطط الدراسة الفرضي
قدرات إعادة
التكوين

قدرات
التنسيق

قدرات
االستشعار

القدرات
الديناميكية

قدرات
التعلم

قدرات
التكامل
الشكل ( )1المخطط الفرضي للدراسة

المصدر :إعداد الباحثين
خامساً -:فرضية الدراسة

استنادا إلى مخطط الدراسة الحالية فقد تم اعتماد الفرضية اآلتية:

تتمتع المنظمات المبحوثة بامتالكها قدرات ديناميكية وفقا ألبعادها المحددة .
سادساً -:أساليب جمع البيانات

مادامت الدراسة الحالية تدور ضمن نطاق البحث والتحري عن واقع القدرات الديناميكية فقد استلزم

الحال اعتماد االستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات الخاصة لكل بعد من أبعاد القدرات الديناميكية ،وقد تحددت
هذه األبعاد بـ ـ ( قدرات االستشعار ،قدرات التعلم ،قدرات التكامل ،قدرات التنسيق ،قدرات إعادة التكوين).
سابعاً -:منهج الدراسة

له وبيانها.
تبنى الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي عبر الكشف عن األبعاد المجسدة ُ
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المحور الثاني:ـ الجانب النظري

سيعمل الباحثان من خالل هذا المحور على استعراض أبرز معالم القدرات الديناميكية التي اجاد به

الباحثون ممثل ٌة بـ المفهوم واألهمية  ،فضال عن استعراض مختصر ألهم األبعاد الممثلة لها.

أوالً -مفهوم القدرات الديناميكية
يعد مصطلح القدرات الديناميكية امتدادا للنظرية المستندة إلى الموارد والتي تنص على أن كل منظمة
لديها مجموعة متنوعة من الموارد والقدرات الملموسة وغير الملموسة ،وتعد هذه الموارد والقدرات المصدر
الرئيس للميزة التنافسية (  . )Easterby‐Smith & Prieto, 2008, 236وفي إطار النظرية المستندة إلى
الموارد ،تشير الموارد إلى الثروات التي تمتلكها المنظمات أو التي تتحكم فيها )،(Barreto, 2010, 258

في حين تشير القدرات إلى دور اإلدارة االستراتيجية في إعادة تشكيل الموارد التنظيمية والكفاءات الوظيفية
نحو التغيرات البيئية (  ،(Teece & Pisano, 1994, 537أما الديناميكية فهي تشير إلى قدرة المنظمة على
تجديد قدراتها للتكيف واالستجابة للتغيرات التي تحدث في بيئتها عندما يكون الوقت حاسما لنجاحها

يفه للقدرات الديناميكية على أنها
) ، (Teece,et. al ,1997,515ويشير) (Godhania,2015, 39في تعر ُ
النمط الذي يمكن معه أن تحقق المنظمات فوائد ذات جدوى من خالل استثمار مواردها المتاحة فضال عن
تعزيز قدراتها لمواجهة التغييرات البيئية من أجل تعظيم أرباحها.
في حين أوضح ( (Li & liu, 2012, 2أنها امكانية المنظمة على حل مشاكلها من خالل االستشعار
الصحيح للفرص والتهديدات وبما يؤهلها التخاذ الق اررات في صياغة التوليفة المالئمة لمواردها في الوقت

المناسب وضمان المحافظة على سير المنظمة في االتجاه الصحيح.

ويرى الباحثان أنها مجموعة من العمليات التنظيمية المترابطة التي تساعد المنظمات على تعزيز

قدراتها في تنظيم وتشكيل وإعادة تشكيل مواردها من خالل مجموعة من اإلجراءات والخطوات المتعاقبة من
بشكل أفضل وبما ينسجم مع تحقيق أهداف المنظمة .
أجل االستعداد للتغييرات البيئية
ً
ثانيا:ـ أهمية القدرات الديناميكية

تأتي أهمية القدرات الديناميكية كونها واحدة من أهم المقومات التي يمكن من خاللها تحقيق الميزة

التنافسية في منظمات األعمال ،وقد تناولها الباحثون من زوايا متنوعة ،حيث يرى ( Tecce

 )&Pisano,1994, 541أن القدرات الديناميكية ضرورية لمنظمات األعمال كونها تتيح القدرة على االستفادة
الفاعلة في الصراعات التنافسية بشكل خاص عندما تقوم المنظمة بمسح البيئة الخارجية واالستفادة من الفرص

من خالل تحويل مواردها وقدراتها البتكار منتجات جديدة وتطوير منتجات قائمة .

وهناك عدد من الباحثين تطرقوا ألهمية القدرات الديناميكية ( )2020,301 Tawhi,و ( (Hanan,

 2019, 55إذ يرون أن القدرات الديناميكية تساعد منظمات األعمال في إعادة تنظيم مواردها الداخلية
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والخارجية بالشكل الذي يسمح لها التكيف مع اصول الهيكل التنظيمي وتعزيز فرص االبداع من أجل زيادة
حصتها السوقية ومواجهة التحديات والمنافسة الشديدة .
وتأتي اهمية القدرات الديناميكية وفق المنظور االستراتيجي كونها تحقق نجاحا طويل المدى وبما يمكن

المنظمات من امتالك القدرة والكفاءة التشغيلية للمنافسة في االسواق الحالية والمرتقبة ،فضال عن إعادة تشكيل

االصول والهياكل التنظيمية بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في سوق العمل والتكنولوجيا المتاحة ،ومن أجل
تحقيق هذه االستجابة فإن القدرات الديناميكية تشمل المهارات والعمليات واالجراءات والهياكل التنظيمية وقواعد
المعلومات ،وفي ذلك منطلق لتحجيم التهديدات واقتناص الفرص)O’Reilly &Tushman, 2008, 189( .
ضمن مجموعة من النقاط & (Aleataar

وفي الختام هناك من حدد أهمية القدرات الديناميكية
)Almusawiu,2016,163
 -1أحد المكونات الرئيسة لعملية التطوير والتنمية االقتصادية
 -2أداة أساسية للدفع بعملية التغيير في المجتمع

 -3تعتبر مدخال إلدارة األهداف االستراتيجية وتوفير القدرات الالزمة التخاذ الق اررات الناجحة.
 -4عامال حاسما في خلق التجديد والحيوية في المنظمة

 -5وسيلة لتطوير األعمال  ،وتعزيز الربحية وزيادة اإليرادات وتحقيق النمو .
 -6تمنح المنظمة القوة لعدم قدرة المنافسين على فهم كيفية عملها ،وكذلك صعوبة التعامل معها
 -7توفر القدرة لمنظمات األعمال على تحديد اسبقياتها التنافسية  ،ومن ثم إدارتها بشكل فعال.
ثالثاً :أبعاد القدرات الديناميكية
اعتمد الباحثان في قياسهما ألبعاد القدرات الديناميكيةعلى ما قدمه (Pavlou & El Sawy, 2011,
) 243في وصفهما ألبعاد هذه القدرات والتي تمثلت بـ ( قدرات االستشعار ،قدرات التعلم ،قدرات التكامل ،
قدرات التنسيق ،قدرات إعادة التكوين).
 -1قدرات االستشعار

يمكن النظر إلى قدرات االس ـ ــتش ـ ــعار على أنها تلك العمليات واآلليات التي توجه المنظمة نحو االدراك

الواعي والـدينـاميكي للفرص والتهـديـدات ،ومن ثم اتخـاذ االجراءات الـدينـاميكيــة المنـاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة ،وهـذا يتطلـب من
المنظمـة بنـاء عالقـات وثيقـة ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة مع الزبـائن والمجهزين والحفاا عليها من أجل اكتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب المعارف
الجــديــدة) ، (Tabarsa, et. al., 2014,180واشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ) (Feiler &Tecee, 2014,15إلى أن قــدرات
االسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــعار هي إحدى القدرات الديناميكية المهمة التي تعتمد على ريادة األعمال والتي تشـ ـ ـ ــمل اكتسـ ـ ـ ــاب

المعرفة حول البيئات الداخلية والخارجية والمنافســين ،واســتكشــاف االس ـواق والفرص التكنولوجية  ،والمنتجات
والخدمات الجديدة ،واتخاذ الق اررات بخصوص التوجه االستراتيجي
وتعد قدرات االستشعار من األنشطة االستراتيجية التي يجب على صناع القرار توظيفها بشكل سليم في

المنظمة من خالل تهيئة األفراد الذين يتمتعون بحس ريادي ولديهم القدرة على استكشاف الفرص التي تعرضها
البيئة بدقة وعناية ). (Giudici, 2013, 74
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وصــنف) (Dong ,et. al., 2016, 102أنش ــطة قدرات االســتش ــعار إلى مســتوين رئيس ــين وعلى النحو
اآلتي :ـ

 .1المســتوى التنظيمي :تضــم أنشــطة االســتشــعار على المســتوى التنظيمي عمليات لتوجيه البحث والتطوير

الداخلي ،واالس ـ ـ ـ ــتفادة من الموردين ،وتحديد احتياجات العمالء ،واالس ـ ـ ـ ــتفادة من التطور الخارجي في

التكنولوجيا.

 .2المس ــتوى الفردي  :عمليات تنظيمية ض ــرورية لدعم االس ــتش ــعار الفردي من خالل النظرة الخاص ــة إلى
الشـ ــخص المسـ ــتشـ ــعر بيئيا ،ألن األفراد المسـ ــتشـ ــعرين بيئيا يمتلكون المهارات والخصـ ــائص والكفاءات
ولديهم قدرات واهتمامات مميزة لفحص البيئة المحيطة بهم باستمرار.

 -2قدرات التعلم

مجموعة من الفعاليات والنشاطات التي تسعى المنظمة من خاللها إلى توسيع وتعميق نطاق قاعدتها

المعرفية باستمرار وتطوير ذاتها وتحسين قدراتها وتفعيل عالقاتها مع بيئتها لمواكبة التطورات الحاصلة فيها
والتكيف معها(( Alhimyri&Watut,2018,9

وبالتالي لكي تبقى المنظمة وتكتسب ميزة تنافسية ،يجب أن يكون لديها القدرة المحددة للوصول إلى

المعرفة الجديدة وجمعها ودمجها ( (Vrontis,et. al., 2020, 315واشار )Bitencourt , 2014, 133

&  (Tondoloإلى أن التعلم يولد معرفة وطرائق جديدة في التفكير ،مما يعكس استخدام القدرات التنظيمية
والموارد ،وتستطيع المنظمات من خالل قدرات التعلم انجاز المهام بفاعلية وكفاءة نتيجة الخبرة المكتسبة.
واستعرض ( )Zollo &Winter, 2002, 345آليات التعلم وفق ثالث فقرات مترابطة مع بعضها
البعض والتي يمكن من خاللها تطوير القدرات الديناميكية والحفاا عليها وكما هو موضح في الشكل ()2
 .1الروتين التنظيمي (الخبرات المتراكمة) :هو نمط سلوك مستقر يتعلق بردود الفعل اليومية التي تحتاجها
المنظمة بناء على خبرتها ونقاط قوتها .ومع ذلك فإن هذه القوة مؤقتة ألنها معرضة لخطر مواجهة بيئة

سريعة التغير.

 .2المعرفة المترابطة :نتائج التعلم الجماعي المتأتي من المناقشات التي يثرها األفراد عند التعبير عن
آرائهم ومعتقداتهم وهم بذلك يتنافسون مع بعضهم البعض في تحفيز افكارهم بشكل ُبناء .
 .3تراكم المعرفة :يستخدم األفراد أدوات مكتوبة مثل جداول البيانات والمخططات وأنظمة دعم القرار
واجراءات إدارة المشروع لتدوين وترميز فهمهم لتأثير األداء اليومي ،فأن مستويات مختلفة من المعرفة

مطلوبة.
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الشكل ( :)2العالقة بين آليات التعلم والقدرات الديناميكية والعمليات الروتينية
آليات التعلم

الخبرات المتراكمة -ترابط المعرفة

 ترميز المعرفةالقدرات الديناميكية

-عملية البحث والتطوير

 إعادة الهيكلة والهندسة -توحيد العمليات

تطوير العمليات الروتينية اليومية
Source :Zollo, M & ,.Winter, S. G. (2002), Deliberate learning and the evolution
of dynamic capabilities .Organization science ,vol.(13), no(3), pp. (339)351
 -3قدرات التكامل

التكامل هو نشاط اكتساب واستيعاب وتطوير موارد جديدة (على سبيل المثال اكتساب أو تكوين تحالفات

للحصول على التكنولوجيا) إلنشاء إجراءات جديدة أو أنماط من الممارسات القائمةwall, et. al., 2010, ( .

 .)19يمكن أن تكون قدرات التكامل (تشغيلية أو ديناميكية)  ،سواء كانت للحفاا على العمليات المستمرة

أو التغييرات االستراتيجية ،ويمكن أن توفر القدرة على االتصال والتنسيق إلدخال وتعديل المنتجات والموارد

والقدرات  )Helfat & Raubitschek, 2018, 4(.كما يمكن أن تكون قدرات التكامل (داخلية و خارجية)

تتمثل قدرات التكامل الداخلي في االستخدام الفعال لموارد المنظمة المختلفة ،في حين إن قدرات التكامل

الخارجي تتمثل في الحصول على موارد خارجية من خالل التعاون مع وكالء آخرين) Feng, et., al,
 .)2019, 90وتساعد قدرات التكامل المنظمات على ربط األقسام التنظيمية المختلفة ،ألنها يمكن أن تساعدهم
في تجنب المشاكل ،كذلك يتيح التكامل للموظفين التعلم من بعضهم البعض ومشاركة تجاربهم وخبراتهم من

أجل نقل التكنولوجيا والمعلومات داخل المنظمة ،كما أنه يساعد أيضا أعضاء المنظمة في التنبؤ بمتطلبات

الزبائن ،وتفسير معلومات السوق الحالية ،وانشاء رؤية مبتكرة للسوق تتالءم مع التوقعات المستقبلية
)(zhou,et. al.,2017,4
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وتشير ( )Al Badraniu, 2010, 63-64إلى إمكانية تقسيم قدرات التكامل إلى (العوامل الفاعلة،
الموارد المادية ،الثقافة التنظيمية ،الهياكل واألنظمة) وكما هو موضح في الشكل ( )3اآلتي:
الشكل ( :)3عناصر قدرات التكامل من وجهة نظر ()Al-Badrany ,2010
العوامل الفاعلة
السمعة  ,التدريب  ,التع ّلم  ,الموظفون الماهرون  ,حوار
المفتوح  ,خبرة اإلدارة
 -أجور الموظفين  ,البيئة غير التقليدية

الموارد المادية
البيئة الجيد ,الحيز المفتوح ,غرف االجتماعات  ,قواعد
البيانات ,االستثمار في البحث والتطوير

القدرة على تكامل الموارد تنشأ من الدمج
المتميز لهذه العناصر

الثقافة المنظمية
االنفتاح لإلبداع الفردي ومقترحات الجماعة ,تشجيع التفاعل
,االبتكار ,انفتاح األقسام على بعضها ,سلوك مشترك

الهياكل واألنظمة
مكافأة الفرق  ,دوافع الموظفين  ,التطوير المشترك ,عمليات
التصميم ,االنفتاح بين األقسام ,هيكلية االتصاالت

source: Al-Badrany, Iman Abdel Mohamed Ahmed, (2010), The levels of competitive
cooperation strategy and its role in building the dynamic capabilities of
organizations: An analytical survey in the Arab Company for Antibiotic
Industries and Supplies (Akkai), Master's thesis, Department of Business
Administration, College of Administration and Economics, University of Mosul

 -4قدرات التنسيق

تعد قدرات التنسيق من األنشطة اإلدارية المهمة والتي تزداد أهميتها كلما اتسع نطاق المنظمة  ،واحتوائها

على العديد من الوحدات التنظيمية وكل وحدة منها تؤدي أنواعا مختلفة من األنشطة والفعاليات التي تتداخل

مع أنشطة وفعاليات الوحدات اإلدارية األخرى  ،ويمكن لإلدارة العليا من خالل قدرات التنسيق خلق التوافق

بين أنشطة وحداتها التنظيمية بطريقة تضمن تحقيق األهداف ،وإثارة ثقافة تنظيمية تعتمد العمل الجماعي

كبديل أفضل عن العمل الفردي ((Al Himyri & Watut, 2018, 85

ولكي تحقق قدرات التنسيق مهامها بشكل منسجم يتوجب على اإلدارة أن تضع في اعتبارها توحيد
المعايير ووضع مبادئ إرشادية للعمل ،فضال عن التعيين الدقيق للمهام والمسؤوليات الوظيفية الملقاة على
عاتق موظفيها بحسب قدرات ومؤهالت كل منهم بالشكل الذي يضمن وضع اليات وخطوات إجرائية لتحقيق

التوافق والتناغم بين المخرجات) (Alhila, et., al, 2020,11

وعلى الرغم من أن قدرات التنسيق ترتبط مع قدرات التكامل ارتباطا إيجابيا ،ويتم تعزيز قدرات التنسيق
من خالل لغة مشتركة ،فإن قدرات التنسيق وقدرات التكامل مختلفان من الناحية النظرية والتجريبية ،فقدرات
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التنسيق تركز على تنظيم األنشطة والمهام التي يقوم بها األف ارد ،أما قدرات التكامل فتركز على بناء إحساس
وفهم جماعي عام (( Pavlou& El Sawy, 2011, 246
 -5قدرات إعادة التكوين

إن قـ ــدرات إعـ ــادة التك ـ ــوين هـ ــي جـ ــوهر الق ـ ــدرات الديناميكيـ ــة ،ألنه ـ ــا تعتم ـ ــد علـ ــى الـ ــتعلم ،والتنس ـ ــيق،

والتكامـ ـ ــل ،والبحـ ـ ــث عـ ـ ــن الفـ ـ ــرص والتهديـ ـ ــدات ومراقبتهـ ـ ــا ،ومـ ـ ــن ثـ ـ ــم البـ ـ ــدء بـ ـ ــالتغييرات الالزمـ ـ ــة لضـ ـ ــمان
التكي ـ ــف م ـ ــع البيئ ـ ــة .وألن عملي ـ ــة التغيي ـ ــر مكلف ـ ــه ينبغ ـ ــي عل ـ ــى منظمــ ــات األعمــ ــال أن تس ـ ــتثمر عملي ـ ــة

إعـ ـ ــادة التكـ ـ ــوين بشـ ـ ــكل سـ ـ ــليم وبمـ ـ ــا يمكنهـ ـ ــا مـ ـ ــن إحكـ ـ ــام السـ ـ ــيطرة اإلداريـ ـ ــة التـ ـ ــي تتـ ـ ــيح معـ ـ ــايرة وتنفيـ ـ ــذ
التغييرات بطريقة فعالة مع مراعاة التوقيت المناسب (.(wall, et. al.,2010,19
عليه يمكن القول إن قدرات إعادة تكوين تشير إلى إعادة تكوين األفراد والموارد والعلميات الخاصة بالمنظمة

بأكملها منذ البداية وحتى اكتمال عملية االنتاج بطريقة اس ـ ـ ــتراتيجية من أجل تحقيق االنس ـ ـ ــجام والتكيف مع
التغييرات الجديدة ولضمان استمرار العمليات لتحقيق األهداف المطلوبة (.)Borland, 2016, 304

في حين أشـ ـ ـ ـ ــار( )MacInerney-May, 2012, 18إلى أن قدرات إعادة التكوين تتكون من بعدين

ثانويين وهما :
 .1بناء القدرات  :توضح كيفية قيام المنظمة بناء قدراتها الداخلية التي تمتلكها من خالل تغيير قدراتها أو
عرض قدراتها الحالية في المنظمة بشكل آخر.

 .2اكتساب القدرات  :تتكون من خالل الحصول على قدرات من مصادر خارجية أخرى ودمجها في قدرات
جديدة عن طريق التكامل وربطها بقدرات المنظمة الحالية.
المحور الثالث :الجانب العملي

أوالً:ـ وصف القدرات الديناميكية وتشخصيها
من أجل اإلحاطة في مسألة وصف وتشخيص أبعاد القدرات الديناميكية على مستوى المنظمات المبحوثة
فقد استند الباحثان إلى معطيات التحليل االحصائي لبرنامج ( )spssوالتي سيتم استعراضها وفق اآلتي:
 -1قدرات االستشعار  :يشير الجدول ( )1إلى وجود نسبة اتفاق عالية بين إجابات األفراد المبحوثين( x1-

)x5إذ بلغت هذه النسبة (( ) %87أتفق بشدة ،أتفق) مما يوحي أن هناك درجة من االنسجام لدى

المبحوثين تجاه هذا البعد ،إذ بلغ الوسط الحسابي ) )4.15واالنحراف المعياري ( (0.73وكانت نسبة

االستجابة إلى مساحة المقياس ( ،)% 83.11ومن أكثر العوامل التي أسهمت في تعزيز نسبة هذا البعد

العامالن ) (X1,X2ينص)  ( X1على أنه (تتبع جامعتنا على نحو دوري التغييرات الحاصلة على

الطلبة والجهات المستفيدة) وباتفاق مقداره ( ،)%98أما المتغير ( )X2فينص على أنه (تمتلك جامعتنا

القدرة على اكتشاف التغيرات التي تحدث في بيئتها الخارجية بالتوقيت المناسب) وباتفاق مقداره

(,)%98وهذا يدل على حرص الجامعة على الوقوف على جميع التعليمات والتوجيهات الخاصة بالطلبة،
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فضال عن متابعة واقع حال الطلبة ضمن إطار المعطيات البيئة التي تعمل بها الجامعة وعد هذه التغيرات
مدخال للتحسين والتطوير.
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

نسبة االستجابة%

قدرات االستشعار

بدائل االستجابة

X1

33

39

50

59

1

1

1

1

0

0

4.35

0.57

87.06

X2

29

34

54

64

2

2

0

0

0

0

4.31

0.51

86.35

X3

28

33

47

56

8

9

0

0

2

2

4.16

0.78

83.29

X4

30

35

44

52

11

13

0

0

0

0

4.22

0.66

84.47

X5

21

25

35

41

21

25

0

0

8

9

3.71

1.12

74.35

28

33

46

54

9

11

0

0

2

2

4.15

0.73

83.11

رمز المتغير

اسم المتغير

جدول ( :)1المؤشرات االحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة لبعد االستشعار

المؤشر
الكلي

أتفق بشدة

محايد

أتفق

ال أتفق بشدة

ال أتفق

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي SPPS

 -2قدرات التعلم :يشير الجدول ) (2إلى وجود نسبة اتفاق عالية أيضا بين إجابات األفراد المبحوثين

)(X6-X10إذ بلغت هذه النسبة (( )%78أتفق بشدة ،أتفق) مما يوحي أيضا أن هناك درجة من

االنسجام لدى المبحوثين تجاه هذا البعد ،إذ بلغ الوسط الحسابي ( )4.00واالنحراف المعياري (،)0.84
وكانت نسبة االستجابة إلى مساحة المقياس ( ،(%80.19ومن أكثر العوامل التي أسهمت في تعزيز

قيم جامعتنا المعلومات الجديدة لديها في ظل
نسبة هذا المتغير العامل ) (X6الذي ينص على أنه ) ُت ّ
أنظمة فاعلة ( وباتفاق مقداره ( ،)%98وهذا يشير إلى أن جامعتنا تعتمد على قواعد بيانات ومعلومات
تتيح لها اجراء فلترة مناسبة وبما يؤهلها لتقييم واقعي للمعلومات الجديدة .

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

نسبة االستجابة%

قدرات التعلم

بدائل االستجابة

X6

19

22

64

76

1

1

0

0

1

1

4.17

0.56

83.53

X7

18

21

5

6

32

37

4

5

26

31

2.82

1.47

56.47

X8

48

57

30

35

6

7

0

0

1

1

4.45

0.73

89.18

X9

35

41

32

38

17

20

0

0

1

1

4.17

0.83

83.53

X10

41

48

38

45

6

7

0

0

0

0

4.41

0.62

88.24

32

38

34

40

12

14

1

1

6

7

4.00

0.84

80.19

رمز المتغير

اسم المتغير

جدول ( :)2المؤشرات االحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة لبعد التعلم

المؤشر
الكلي

أتفق بشدة

محايد

أتفق

عدد

%

عدد

%

عدد

ال أتفق
%

ال أتفق بشدة

عدد

%

عدد

%

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي SPPS
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 -3قدرات التكامل  :يشير الجدول( )3إلى وجود نسبة اتفاق عالية بين إجابات األفراد المبحوثين(X11-

)X15إذ بلغت هذه النسبة (( )%90أتفق بشدة ،أتفق) مما يدل على أن هناك درجة من االنسجام

بالنسبة للمبحوثين تجاه هذا البعد ،إذ بلغ الوسط الحسابي ( )4.22واالنحراف المعياري ( ، )0.73وكانت
نسبة االستجابة إلى مساحة المقياس ( ،(%84.47ومن أكثر العوامل التي أسهمت في تعزيز نسبة هذا
المتغير العامل ) (X13الذي ينص على أنه )تركز جامعتنا على العمل والتفكير الجماعي ) وباتفاق

مقداره ( ، )%99وهذا يؤكد بأن هناك رؤية حقيقية للجامعة تدعم روح الفريق والعمل وبما يؤطرها
إلشاعة التوجه نحو التفكير الجماعي الذي من شأنه أن يعزز قيمة التفكير االبداعي .
جدول ( :)3المؤشرات االحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة لبعد التكامل
الوسط الحسابي

المعياري

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

االنحراف

أتفق

ال أتفق

نسبة

أتفق بشدة

محايد

ال أتفق بشدة

االستجابة%

قدرات التكامل

اسم المتغير

رمز المتغير

بدائل االستجابة

X11

31

37

42

49

9

11

2

2

1

1

4.17

0.80

83.53

X12

48

57

30

35

6

7

0

0

1

1

4.45

0.73

89.18

X13

14

16

70

83

1

1

0

0

0

0

4.15

0.39

83.06

X14

30

35

40

47

12

14

0

0

3

4

4.10

0.90

82.12

X15

33

39

44

51

5

6

0

0

3

4

4.22

0.85

84.47

31

37

45

53

7

8

0

0

2

2

4.22

0.73

84.47

المؤشر
الكلي

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي SPPS

 -4قدرات التنسيق  :يشير الجدول ( ) 4إلى وجود نسبة اتفاق عالية بين إجابات المبحوثين لهذا البعد(X16-

) X20إذ فقد بلغت هذه النسبة ( ( )%82أتفق بشدة ،أتفق) وهذا يدل إلى أن هناك درجة من االنسجام

من لدى المبحوثين تجاه هذا البعد وقد بلغ الوسط الحسابي ( )4.13واالنحراف المعياري ( ،)0.92وكانت
نسبة االستجابة إلى مساحة المقياس ( ،(%82.68ومن أكثر العوامل التي أسهمت في تعزيز نسبة هذا

نسق جامعتنا بين اهدافها واهداف االقسام التابعة لها.
المتغير العامل ) (X16الذي ينص على أنه ) ُت ّ
(وباتفاق مقداره ( ،)%89وهذا يدعونا للقول إن عملية تنسيق األهداف وتوجيها ينعكس إيجابيا على قدرات
الجامعة لتحقيق تلك األهداف بشكل فاعل.

تنمية الرافدين (TANMIYAT AL-RAFIDAIN )P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X
مج ( ،Vol )74ع ( ،No. )431أيلول  ،Sep. 2022صpp. )88-42( .

83

مدى توافر القدرات الديناميكية.........
مجيد واحمد

جدول ( :)4المؤشرات االحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة لبعد التنسيق
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

نسبة االستجابة%

قدرات التنسيق

ال أتفق بشدة

X16

35

41

40

48

8

9

0

0

2

2

4.24

0.81

84.94

X17

35

41

31

36

16

19

0

0

3

4

4.11

0.95

82.35

X18

35

41

37

44

8

9

1

1

4

5

4.15

0.98

83.06

X19

35

41

32

38

16

19

0

0

2

2

4.15

0.89

83.06

X20

28

33

38

45

14

16

1

1

4

5

4.00

0.98

80.00

34

40

36

42

12

14

0

0

3

4

4.13

0.92

82.68

رمز المتغير

اسم المتغير

بدائل االستجابة

المؤشر
الكلي

أتفق

أتفق بشدة

محايد

عدد

%

عدد

%

عدد

ال أتفق
%

عدد

%

عدد

%

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي SPPS

 -5قدرات إعادة التكوين  :يشير الجدول () 5إلى وجود نسبة اتفاق عالية بين إجابات المبحوثين لهذا البعد
( )x21-x25فقد بلغت هذه النسبة ( ( ) %84أتفق بشدة  ،أتفق) وهذا يدل على أن هناك درجة من

االنسجام لدى المبحوثين تجاه ،هذا وقد بلغ الوسط الحسابي ( )4.15واالنحراف المعياري ( ،)8.23وكانت

نسبة االستجابة إلى مساحة المقياس (  (%83.15ومن أكثر العوامل التي أسهمت في تعزيز نسبة هذا
المتغير العامل ) (X21الذي ينص على أنه ) ُتراجع جامعتنا باستمرار طريقة استخدامها لمواردها وقدراتها

الحالية لضمان استدامة ادائها) وباتفاق مقداره ( ،)%96من التمعن بقراءة الفقرة الخاصة لهذا المتغير يتيح
لنا القول إن المراجعة الحقيقية باستخدام الموارد والقدرات وبشكل مستمر سينعكس على الحفاا على هذه

الموارد والقدرات وتحسينها وتطويرها بما يؤمن استدامتها.
جدول ( )5المؤشرات االحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة لبعد إعادة التكوين
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

نسبة االستجابة%

قدرات إعادة التكوين

X21

20

24

61

72

2

2

0

0

2

2

4.14

0.67

82.82

X22

39

46

29

34

15

18

0

0

2

2

4.21

0.90

84.24

X23

37

44

42

49

4

5

0

0

2

2

4.31

0.77

86.35

X24

25

29

43

51

15

18

0

0

2

2

4.04

0.82

80.94

X25

33

39

30

36

19

22

1

1

2

2

4.07

0.93

81.41

30

36

42

49

11

13

0

0

2

2

4.15

0.82

83.15

رمز المتغير

اسم المتغير

بدائل االستجابة

المؤشر
الكلي

أتفق بشدة

محايد

أتفق

عدد

%

عدد

%

عدد

ال أتفق
%

ال أتفق بشدة

عدد

%

عدد

%

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي SPPS
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من خالل مالحظة الجدول ( )6يتضح للباحثين أن هناك اهتماما متوازنا وعالي المستوى مع وجود

فوارق نسبية ضئيلة للمنظمات المبحوثة في األبعاد المتمثلة للقدرات الديناميكية ،إذ جاء بعد قدرات التكامل
في المرتبة األولى  ،في حين حل بعد قدرات إعادة التكوين في المرتبة الثانية  ،وجاء بعد قدرات االستشعار
في المرتبة الثالثة  ،بينما جاء بعد قدرات التنسيق وقدرات التعلم في المرتبة الرابعة والخامسة على

التوالي.
جدول ( :)6األهمية الترتيبية لتبني أبعاد القدرات الديناميكية من قبل المبحوثين في المنظمات المبحوثة
الوسط الحسابي

نسبة االستجابة

االنحراف المعياري

الترتيب

 1قدرات التكامل

4.2235

%84.47

0.73625

األول

 2قدرات إعادة التكوين

4.1576

%83.15

0.82331

الثاني

 3قدرات االستشعار

4.1553

%83.11

0.73273

الثالث

 4قدرات التنسيق

4.1341

%82.68

0.92694

الرابع

 5قدرات التعلم

4.0094

%80.19

0.84452

الخامس

ت

المتغير وأبعاده

المصدر  :من اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات Microsoft Excel
ثانياً :االستنتاجات
 -1جاءت إجابات المبحوثين متوافقة وبنسبة جيد جدا حول توافر القدرات الديناميكية في المنظمات المبحوثة،

وهذا يفسر أن المنظمات المبحوثة تعمل على مراجعة بيئتها الخارجية باستمرار من أجل إعادة تشكيل

مواردها وفق استشعارها للتغييرات الحاصلة فيها بالوقت المناسب .

 -2حقق ُبعد قدرات التكامل أعلى نسبة استجابة مقارنة باألبعاد األخرى ،األمر الذي يفسر أن المنظمات
المبحوثة قد تفوقت في تحقيق التكامل بين المعارف والمهارات التي يمتلكها المبحوثون من خالل تركيزها
على ربط األنشطة المعرفية للتفكير الجماعي لخلق حالة من التفاهم المشترك بين العاملين من أجل
تنفيذ المهام واألنشطة التي تؤديها األقسام العلمية المختلفة.

 -3شكل ُبعد قدرات إعادة التكوين المرتبة الثانية من حيث استجابة المبحوثين قياسا باألبعاد األخرى وبنسبة
جيدة جدا لجميع الفقرات الممثلة له ،مما يفسر أن المنظمات المبحوثة تولي اهتماما عالي المستوى
بتهيئة بدائل جديدة باستمرار من أجل التكيف مع التغييرات البيئية ،فضال عن كونها تعمل بجد على
إجراء تعديالت مستمرة في أنظمتها.

 -4شكل ُبعد قدرات االستشعار المرتبة الثالثة من حيث استجابة المبحوثين ألبعاد القدرات الديناميكية ،وهذا
يفسر أن المنظمات المبحوثة تعمل على فحص ومتابعة التغييرات بقوة التي تحدث في بيئتها الخارجية
بشكل متزامن لمعرفة قدراتها الداخلية باستمرار من أجل االستعداد والتهيئة والتفاعل مع الفرص التي
توفرها البيئة الخارجية .
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 -5حقق بعد قدرات التنسيق نسبة استجابة عالية وجاء ترتيبها الرابع قياسا باألبعاد االخرى  ،وهذا يفسر أن
هناك اهتماما عالي المستوى من قبل المنظمات المبحوثة باستخدام االساليب المرنة في عملها وتنسيق
أهدافها مع أهداف األقسام التابعة لها بما يعزز من تنفيذ مهامها بطريقة سهلة.

 -6حقق بعد قدرات التعلم أقل نسبة استجابة قياسا باألبعاد األخرى ،وعلى الرغم من ارتفاع نسبة البعد

بمجمله اال ان ذلك يؤشر أن هناك حاجة لمراجعة المنظمات المبحوثة لعملية دعمها لألفكار التي تسهم
في تعزيز معرفتها وايالئها أهمية اضافية أسوة بباقي الفقرات الممثلة لهذا البعد.

ثالثاً:ـ التوصيات

 -1ضرورة العمل على توجيه المنظمات المبحوثة الستثمار القدرات الديناميكية المتوفرة فيها وعلى النحو
الذي يؤشر تميزها ،ويمنحها قد ار من األسبقية في المجال التنافسي ،األمر الذي يضعها أمام مراجعة

المفاضلة بين تلك القدرات مع إعطاء األولوية لقدرات التعلم لكونها المرتكز الفعال الذي تبنى عليه بقية

القدرات.
 -2العمل على تفعيل القدرات الديناميكية لدى المنظمات المبحوثة وبما يؤشر الدور الفعال للقيادات اإلدارية
فيها ،ويؤمن لها رؤية واضحة المعالم بمستقبلها المنشود.

 -3العمل على وضع أساسيات المفاضلة بين أبعاد القدرات الديناميكية على مستوى المنظمات المبحوثة

بالشكل الذي يتيح تأشير الفعل والتأثير لكل منها وكذلك يمنحها قد ار من األولوية  ،علما أن كل بعد

من هذه األبعاد له مداه التأثيري في الواقع الفعلي في المنظمات المبحوثة.

 -4ضرورة إعطاء القدرات التنسيقية على مستوى المنظمات المبحوثة قدر أعلى من األهمية عبر المزاوجة
بين الخبرات واعتماد األساليب المرنة في مجال األعمال وبما يؤمن فكرة االرتقاء بها قياسا بغيرها.

 -5العمل على تدعيم القدرات الديناميكية على مستوى المنظمات المبحوثة بكل الصيغ واألساليب التطورية

بدءا من التدريب مرو ار بنشر الوعي وتأمين الثقافة وانتهاء ببيان الجدوى الفعلية لتحقيق األهداف

تمتلكه هذه المنظمات المبحوثة من
المخطط لها ،واحتواء كل ذلك في إطار التسخير األفضل لكل ما
ٌ
موارد وقدرات ،بحيث يكون لها الوزن األرجح في ميزان التفاعل والعطاء على المستوى العلمي
واالجتماعي والثقافي.
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