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ھدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على عوامل الیقظة اإلستراتیجیة الداعمة في جودة 
وتتضمن عوامل الیقظة االستراتیجیة في خمسة أبعاد متمثلة في الیقظة . بیئة العــمل اإلبتكاریة

ویمثل مجتمع الدراسة العاملین ". ؛ القانونیة؛ المعلوماتیة؛ التكنولوجیة؛ التنافسیةالمجتمعیة"
التطبیق على  تم ولتحقیق أھداف الدراسة. بمختلف الوظائف األكادیمیة واالداریة بجامعة القاھرة

 ٢٩٨وبلغ عدد القوائم الصالحة للتحلیل اإلحصائي )  مفردة٣٦٢(عینة عشوائیة مكونة من 
: توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثیر لعوامل الیقظة االستراتیجیة بأبعادھا المختلفة. قائمة

. على جودة بیئة العمــل اإلبتكاریة) ، المعلوماتیة؛ التكنولوجیة، التنافسیةالمجتمعیة، القانونیة(
ضوء نتائج الدراسة ُأقُتِرَحت مجموعة من التوصیات التي تعزز من دور الیقظة وفى 
  .راتیجیة في دعم جودة بیئة العمل اإلبتكاریةاالست

 

الیقظة المجتمعیة، الیقظة القانونیة، الیقظة المعلوماتیة، الیقظة : " الیقظة اإلستراتیجیة 
  .اإلبتكارات التنظیمیة. ، جودة، بیئة العمــل اإلبتكاریة"التكنولوجیة، الیقظة التنافسیة

 

مت الیقظة االستراتیجیة في بناء كثیرًا من الدول والمؤسسات؛ وھو ما إستدعى أسھ
إستكماًال . اإلھتمام بالموارد البشریة لزیادة قدراتھا في شتى المستویات الوظیفیة بالمنظمة

ویؤكد علماء . لمسیرة عملیات التطویراإلداري وبما یتواكب مع المستجدات المحلیة والعالمیة
لیقظة اإلستراتیجیة بمثابة منھج علمي یقوم في األساس على جمع المعلومات حول اإلدارة أن ا

ومن ھذا . البیئتین الداخلیة والخارجیة في ظل ظروف متوقعة أوغیر متوقعة بالنسبة للمنظمة
في وضع األھداف وتحدید الحلول المبتكرة لتالشي التھدیدات  االستراتیجیة الیقظةتسھم  السیاق

الالزمة إلقتناص الفرص والعمل على التطویر  طر؛ والعمل على اتخاذ القراراتوموجھة المخا
وبناء على ذلك یتطلب رسم   .التنظیمى واإلدارى لتحقیق التمیز فى األداء وتعزیز قدرة المنظمة

خارطة طریق یھتدى بھا القیادات والعاملین نحو ضبط اإلجراءات التنظیمیة واإلداریة؛ وفق 
  .تنظیمیة مرتبةھیكلیة   أسالیب

األمر الذي یستلزم حرصًا دؤوبًا من القیادات والعاملین بالمنظمات نحو تعزیز الوعي 
بالیقظة اإلستراتیجیة في بیئة العمل على المستوي الداخلي والخارجي وإنطالقا من ھذا المنظور، 

المجتمعیة، : " قظةتركز الدراسة الحالیة على الیقظـــة االستراتیجیة بأبعادھا المتمثلة في الی
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وتحدید دور كًال منھا في تعزیز جودة بیئة " القانونیة، المعلوماتیة، التكنولوجیة، التنافسیة
مما یستوجب تعزیز . جدات العالمیة المعاصرةــــبما یتـواكب مع المست" العمــــل اإلبتكاریة

 وتطویرھا بصفة مستدامة، ممارسة األعمال اإلداریة وفق مواصفات جودة معتمدة محلیًا ودولیًا؛
الدائمة نحو إجراء تعدیالت في أسالیب ونظم العمل بالمنظمة وفق تغییرات وتحدید إحتیاجاتھا 

مطلوبة، ومن ثم وضع مسار جید لجمع المعلومات بما یتواكب مع مستجدات التكنولوجیا 
تعد أحد أدوات صنع وتأسیسًا على ذلك فالیقظة اإلستراتیجیة، ) Roper, et al 2017(. العالمیة

القرار؛ وحجر األساس في إتخاذ القرارات وفق تغییرات وتشریعات مسموح بھا، األمر الذي 
إستغالل طاقات متباینة من رأس المال الفكري كركیزة داعمة في خلق قیمة مضافة یستلزم 

  .لبیئـــة العـــمل اإلبتكاریة
 وتحقیقھا نجاحًا مستمرًا یجعلھا  منظمات األعمالوإنطالقًا من ھذا الجانب فإن بقاء

واستخدام أدوات ووسائل جدیدة واالستفادة من . تسعى دائمًا إلى التحسین وتطویر استراتیجیاتھا
المعارف الحدیثة یوما بعد یوم من خالل دوائر المعرفة ألبعاد الیقظة االستراتیجیة، وبالتالي فھذه 

.  طور في بیئة عمل ابتكاریة بصفة دائمةالجھود تؤدي إلى إقتناص فرص جدیدة لتحقیق الت
وبناء علیھ یعد المورد البشري القادر على خلق أفكار بناءه قابلة للتطبیق أصال ھامًا من األصول 
المعنویة؛ وعامال محوریًا لتحقیق األھداف في ظل عصر یركز على االستثمار الفكري وإمتالك 

 ,Stowe .  المنظمات في عصر العولمةكوادر وكفاءات ھى من أھم أسباب تحقیق إنجازات
&Grider, 2014)( ; )Alyasiri, et al,2018, pp.1-12 ( ؛) ،ص ٢٠١٨شعراوى ،

١١٨(.  

وفى ضوء ما سبق من اإلطار المفاھیمي والنظري تسعى الدراسة الحالیة إلى بحث أثر عوامل 
  .امعة القاھــرة االستراتیجیة علي جودة بیئة العمل اإلبتكاریة بالتطبیق على جالیقظة

  المشكلة البحثیـة  -١
   االستطالعیةللتعرف على أبعاد المشكلة البحثیة؛ قامت الباحثة بإجراء الدراسة 

 – من مختلف الوظائف األكادیمیة واالداریة بجامعة القاھرةمفردة، ) ٥٦(على عینة قوامھا 
   المبین )١ (ئلةیوضح التساؤالت التى طرحت على العینة وفقًا لنموذج األس) ١(والجدول 

  :كالتالي

                                                
 من الفترة خالل القاھرة بجامعة العاملین من مفردة ٥٦ قوامھا عینة على االستطالعیة الدراسة أجریت - 1
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  )١(جدول رقم 
  إجابات عینة الــــدراسة االستطالعیة

عدد  البیـــــــــــــــــــــان  
 المفردات

% 
 اإلجابات 

تشعرالجامعة بالمسئولیة وتتفاعل مع قضایا المجتمع بالمشاركة في  .١
 .  المؤتمرات والندوات وورش العمل

  یقظة

 مجتمعیة

٩٦ ٥٤% 

القرار األحداث غیر المتوقعة للتشریعات والقوانین یرصد صناع  .٢
 الواجب العمل بھا

٨٦ ٤٨% 

تحرص الجامعة على تعدیل لوائح العمل وفق التشریعات القانونیة  .٣
 المستجدة

  یقظة

 قانونیة
٩٤ ٥٣% 

تنشر الجامعة معلومات عن خطط مشاریع التوسع بمواقعھا  .٤
 االلكترونیة 

٩٤ ٥٣% 

 لجامعة تقاریرھا الدوریة إ لكترونیا أوًال بأولتصدر ا .٥

  یقظة

 معلوماتیة
٨٦ ٤٨% 

 %٨٢ ٤٦ تترقب الجامعة االكتشافات العلمیة، واإلحداثیات التكنولوجیة  .٦

یوجد استجابة من الجامعة نحو تطویر أسالیب العمل تكنولوجیا  .٧
 سریعة 

  یقظة

 %٩٣ ٥٢ تكنولوجیة

 %٩٣ ٥٢ تنافسیة ن ترصد الجامعة المعلومات عن المنافسین والمستفیدی .٨

 %٨٦   ٤٨ تشجع الجامعة على الحلول االبتكاریة في مجاالت إداریة والعلمیة .٩

تحرص وحدات الجامعة على تنظیم برامج تدریبیة غیر روتینیة  .١٠
 لتنفیذ أعمال التطویر

جودة بیئة 
  العمل 

 االبتكاریة
٩١ ٥١% 

  :آلتـىوقد جاءت نتائج إجابات عینة الدراسة االستطالعیة وفقًا ل
من مفردات العینة یروا أنھ یوجد %) ٩٦(أظھرت نتائج الدراسة االستطالعیة أن نسبة  -

دورإیجابي من وحدات جامعة القاھرة بالمشاركة المؤسسات الخارجیة في حل قضایا 
المجتمع ونشر مستجدات التغییر والتطویر من خالل المؤتمرات وورش العمل والندوات؛ 

%) ٨٦(بینما كشفت أراء نسبة . حقیق التنمیة بالیقظة المجتمعیةمما یعكس التفاعل نحو ت
من مفردات العینة إلى أن الجامعة ترصد األخبار عن التشریعات والقوانین المستحدثة 
الواجب األخذ بھا وتسعى لتنفیذھا والعمل على تفعیل ألیات التطویر اإلداري وفق 

من مفردات عینة %) ٩٤(ن أراء نسبة عالوة على ذلك تبین م. تشریعات وقوانین مستجدة
الدراسة االستطالعیة أن اإلدارة دؤوبة نحوتعدیل اللوائح في العمل وفق ما یطرأ من 

القانونیة حیث التشریعات ذات  تشریعات قانونیة؛ وھو ما یعكس إدارك الجامعة للیقظة
  .الصلة

شر كل المعلومات عن من مفردات العینة أن جامعة القاھرة تن) ٪٩٤(إشارات أراء نسبة  -
مستجدات خطط التوسع ومشاریع التطویرالتى تخدم أطراف المجتمع في جوانب تعلیمیة 
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من %) ٨٦(وبحثیة؛ اكادیمیة وإداریة مما یعكس تعزیز ثقة المجتمع نحوھا؛ كما أن نسبة 
 العینة یروا أنھ یتم نشر التقاریر الدوریة لألعمال التى قامت بھا وفق مستجدات التغییر

من بناء مجتمع  التمكینوالتطویر عن أنشطتھا العلمیة واالبتكاریة والبحثیة من أجل 
 .متطور؛ األمر الذي یعكس تفاعلھا اإلیجابي والیقظة المعلوماتیة

من مفردات العینة أن الجامعة  %) ٨٢(أما فیما یتعلق بـالیقظة التكنولوجیة تبین بنسبة  -
حسب طبیعة نشاطھا؛  كنولوجیة لالستفادة منھاتترقب ما یحدث من اكتشافات علمیة؛ ت

من مفردات العینة أن الجامعة سرعان ما أتجھت %) ٩٣(عالوة على ذلك أفادت آراء 
لالستجابة الفوریة بشراء أجھزة ومعدات جدیدة لتنفیذ اإلبتكارات العلمیة والتدریب 

نولوجیة متطورة؛ الطالبي بالمعامل البحثیة أو إجراء تجارب علمیة بأسالیب علمیة تك
 .لمواكبة المستجدات وفقًا للبیئة العالمیة

من عینة الدراسة االستطالعیة بأن الجامعة تھتم برصد %) ٩٣(وأشارت آراء نسبة  -
المعلومات المختلفة لتحدد فجوة األداء بینھا وبین نظرائھا في ذات المجال لتقدم خدمات 

 .قظة التنافسیة للجامعةتحقق لھا تمیزًا وتفوقا تنافسیا؛ مما یعكس الی

من مفردات عینة الدراسة االستطالعیة إھتمام اإلدارة %) ٨٦(كما أظھرت أراء نسبة  -
الجامعیة بتشجیع العاملین بمختلف وظائفھم االكادیمیة واالداریة والبحثیة على االدالء 

 .بإقتراحاتھم المناسبة لخلق بیئة عمل حافزة على اإلبتكار؛ بشتى األعمال
من مفردات العینة أن الجامعة تعكف على تنظیم برامج %) ٩١(جانب أراء نسبة وذلك ب -

تدریبیة غیر روتینیة للعاملین وتنفیذھا تشجیعًا لھم؛ وخاصة التى ترتبط بجودة اإلدارة 
البیئیة؛ والصحة المھنیة؛ والقیادة، والتخطیط، وتقییم األداء، والتحسین المستمر؛ وإدارة 

برامج أخري لمؤسسات خارجیة وللشباب الخریجین الراغبین في المخاطر؛ وكذلك عقد 
انشاء مشروعات حول تكنولوجیا االنتاج أو التصنیع الجدیدة لمنتجات غذائیة أمنھ على 

وھنا یتجلي حرص إدارة الجامعة على توفیر بیئة عمل ابتكاریة لدعم . صحة المواطنین
وإقامة .  إلستدامة تنمیة مجتمعیة شاملةدور صناعة الغذاء من خالل البحث العلمى تحقیقًا

برامج تدریب في مجاالت متنوعة لریادة األعمال بما یتوافق مع معاییر دولیة ووفق خطة 
 ).١(٢٠٣٠الدولة االستراتیجیة لعام 

ومن ھذا السیاق تسعى الدراسة الحالیة؛ إلي التعرف علي مدى إدارك جامعة القاھرة 
ر بیئة العمل بجمیع وحداتھا األكادیمیة واإلداریة والبحثیة؛ للیقظة اإلستراتیجیة حول تطوی

خاصة وأنھا قد حصلت علي بعض شھادات األیزو في مجاالت كثیرة وإختصاصات 
  .متنوعة

ھذا المصطلح أصدرت  للمعاییر المنظمة الدولیةنجد أن ) االیزو(وبتعریف مصطلح  -
وفي .  تعنى المساواةانیة االصلفاالیزو كلمة یون ومصرح بھا؛ قیاسات متفق علیھالوضع 

حقیقة األمر شھادة االیزو ھى عبارة عن مجموعة من مبادئ إدارة الجودة التى ترتبط 

                                                
  .ةالقاھر جامعة اإلحصاء، إدارة والتوثیق، المعلومات لمركز العامة االدارة بیانات، قاعدة لتقاریر، وفقا - 1
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 أو لتنفیذ (.Domingues, 2019, p 967)بالتحسین الدائم والمستمر لمنتج أو خدمة؛ 
تجمع كل (وال یقتصر الحصول على شھادة أیزو واحدة  .عمل األشیاء بطریقة صحیحة
وإنما یمكن للمؤسسة الحصول على أكثر من شھادة حسب ) األنشطة أواألعمال بالمؤسسة

 .طبیعة المجال أو لكل نشاط

صفة الشئ المطلوب بیعھ أو "  في معجم المعاني الجامع ترجع إلى  مواصفة كلمةإن -
كثرة التداول واإلنتشار  " المواصفات القیاسیة"یقصد بمصطلح  إذ ".شراؤه أو عملھ 

أى یجب مطابقة المواصفات ذات الخصائص المحددة فنیًا . عاییر المثلي المعتمدة دولیًاللم
والتالي  ؛ ) 2pp, 2019, et al, Roos-17(. أوھندسیًا أو غیرھا لما ھو متفق علیھ

 عبارة عن مجموعة من المتطلبات ینبغى توافرھا في تصمیم منتج أو خدمة أو المواصفةف
.  المواصفة مع المتطلب، فیعتبرذلك غیر مطابق للمواصفاتعمل؛ وفي حال عدم تطابق

الشھادات التى حصلت علیھا جامعة القاھــرة ) ٢( نستعرض بالجدول وبناءعلي ما تقدم
  محل الدراسة 

  )٢(جدول رقم 
 بیـــــــان بالشھادات نوع المواصفة 

ISO -9001:2008 شـھادة نظام إدارة الجودة 

ISO - 9001:2015 تم التجدید( جودة النظام اإلداري شـھادة( 

ISO -14001:2015 شـھادة جودة اإلدارة البیئیة. 

ISO -17025:2015 شـھادة جودة إعداد معامل االختبار 

ISO -29990 شـھادة كفاءة مخرجات التعلیم والتدریب 

ISO -45001:2018 شـھادة إدارة السالمة والصحة المھنیة 

ISO -50001  إدارة الطاقةشـھادة نظام 

ISO - 22301 شـھادة استمراریة األعمال في مجال خدمة العمالء 

ISO - 10015:1999   شـھادة جودة التدریب 

OHSAS 18001:2007  شـھادة السالمة والصحة المھنیة 

.، جامعة القاھرة، مركز المعلومات والتوثیق، إدارة اإلحصاء٢٠٢٠تقاریر،: المصدر  

سعت بعض وحدات جامعة القاھرة إلى الحصول على شھادات ) ٢(ل باإلشارة إلى الجدو -
في مجال تقدیم خدمات ) ISO 9001-2015(شھادة : في مجاالت متباینة مثل: األیــزو

وأنشطة التعلیم العالي في عدة تخصصات علمیة؛ وكذلك في الخدمات االستشاریة بجانب 
والتى تعد من أكبر الشھادات ) Russian register(خدمة المجتمع وتنمیة البیئة من شركة 

  .العالمیة
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 كأول كلیة في مصرعلى االعتماد من االتحاد الدولي للعالج العالج الطبیعيحصول كلیة  -
  دولة منھا مصر وامریكا وكندا وإنجلترا وفرنسا وإیطالیا١١٣الطبیعي الذي یضم في 

 ). المحلى والدولى(االعتماد والیابان واسترالیا وبذلك تنفرد الكلیة بالجمع بین والصین 
وتعد أول كلیة تحصل ) ISO 9001 -2015( لشھادة االعتماد المؤسسي كلیة العلومتجدید  -

؛ كلیة الصیدلةوكذلك؛ . على االعتماد بالجامعات المصریة مقارنة لنظرائھا في ذات المجال
 .كا؛ ومعمل الري والھیدرولیكلیة التمریضكلیة الدراسات االفریقیة العلیا؛ 

  .كلیة الطب بمستشفیات كلیة الطب بجانب اعتماد لستة معامل تحالیلاالعتماد الدولي  -

 معمل القیاس والمعایره ومعمل االختبارالمیكانیكي ومعمل معایرة األجھزة الطبیة حصول -
 17025 بمجمع المعامل البحثیة على بكلیة الزراعةمعمل المیكروبیولوجي وسالمة الغذاء 

ISO .تتعلق بوضع إطار موثق  والتى ٢٩٩٩٠ على شھادة ة التمریض كلیوكذلك
معامل ٤ بجانب  الھندسةكلیةاعتماد . للممارسات الجیدة لمقدمي خدمات التعلیم والتدریب

واالعتماد الدولي لبرامج الساعات المعتمدة كبرنامج العمارة؛ برنامج ھندسة العمارة . للكلیًة
 UNESCO-ULA VALIDATION EDUCATION (  منAetوالتكنولوجیا 

COMMITTEE(  
، وذلك بعد ISO -9001:2008 على شھادة األیزو الدولیة اإلدارة العامة المركزیة حصول -

 (TUV) قیام أمانة جامعة القاھرة بتطبیق متطلبات نظام الجودة القیاسي من خالل شركة
 األیزو وفقآ األلمانیة المانحة للشھادة والتحقق من إثبات القدرة على توفیر متطلبات

 .للمواصفات والقیاسات الدولیة

في مجال جودة اإلدارة البیئیة للخدمات التعلیمیة ISO-9001:2015 تم تجدید شھادة كما -
والبحثیة والمجتمعیة وتعتمد معاییر التطبیق على مؤشرات التنفیذ وآلیات قیاس رضاء 

 .المخاطرإدارة العمالء، واالجراءات التصحیحة، وتحسین فاعلیة عملیات 
 بمجال اإلدارة البیئیة وتحدید الطریقة G ISO-14001:2015 المواصفات العالمیة إعتماد -

 .المثلى للتنفیذ والتى تحقیق االستدامة لألنشطة التعلیمیة والبحثیة والمجتمعیة

 لنظام إدارة السالمة ISOـ 45001:2018 متطلبات المواصفة الدولیة القیاسیة تطبیق -
 وتحفیزًا لإلبتــكار لزیادة المرونة التنظیمیة ومنع المخاطر بشكل استباقيوالصحة المھنیة 

 .توفیر التحسینات المستمرة لكافة عملیات األنشطة وفق تشریعات وقوانین ذات الصلة
؛ اإلدارةجودة ( شھادات عالمیة في ٤ أعضاء ھیئة التدریس على مركز تنمیة قدرات حصول -

من لجنة المراجعة الدولیة ). ة البیئة؛ وسالمة الغذاءوالسالمة والصحة المھنیة؛ وجود
والمكتبة المركزیة . ؛ ومركزتكنولوجیا اللیزرمركز ضمان الجودةوكذلك . السویسریة

 ٢٩٩٩٠ على شھادة مركز التدریب واالستشارات البحثیة بكلیة التمریضحصول . الجدیدة
 .تحقیقًا لجودة وكفاءة مخرجات التعلیم والتدریب

 والتوجھ نحو ٢٠٣٠ا الصدد؛ ووفقا لتوجھات الدولة والخطة اإلستراتیجیة لعام وفي ھذ -
إستدامة التحسین المستمر وتعزیزًا لبرامج التعلیم والتدریب المستمروتطویر مجاالت البحث 

) مجتمع البحث(العلمى لخلق بیئة عمل حافزة على اإلبتكار في بیئة العمل بمجاالت 
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 والصیدلھ والطب والعالج الطبیعى والزراعة أو أخري ذات التمریض والھندسة والعلوم
ھل التحسینات المذكورة كافیة للتعبیر عن الیقظة االستراتیجیة بجامعة ). ١(صلة؛ وغیرھا 

 . القاھرة

وتأسیسًا على ما تقدم وفي ضوء الدراسة اإلستطالعیة یتم صیاغة المشكلة البحثیة فى 
  :ھذا التساؤل الرئیس

  بیئة العمل اإلبتكاریة بجامعـــة القاھرة؟ علي جودة ل الیقظة االستراتیجیة ھل تؤثر عوام

  :ومن خالل ھذا التساؤل تسعى الدراسة الحالیة لتفسیر التساؤالت الفرعیة اآلتیة
   ھل تؤثر عوامل الیقظة االستراتیجیة على تطویر العملیات التشغیلیة بجامعة القاھرة؟١/١

  االستراتیجیة علي جودة نظم اإلدارة البیئیة بجامعة القاھرة؟ ھل تؤثر عوامل الیقظة ٢/١
 ھل تؤثرعوامل الیقظة االستراتیجیة على تجنب المخاطرة وخفض التكلفة بجامعة ٣/١

  القاھرة؟
   ھل تؤثر عوامل الیقظة االستراتیجیة على تطبیق قواعد عمل صارمة بجامعة القاھرة؟٤/١

یة على إھتمام اإلدارة بخلق بیئة عمل إبتكاریة بجامعة ھل تؤثر عوامل الیقظة االستراتیج٥/١
  القاھرة؟

  :  أدبیات الـــدراســــــة-٣
  : الدعائم األساسیة للیقظة اإلستراتیجیة-أوًال 

مشتق من اللغة الالتینیة ویقصد "یرجع في األصل إلى أنھ مصطلح : الیقظـة كمصطلح
یة أمن منشأة ما أو منطقة أو مكان معین من أجل بھا المراقبة بالرادار للقیام بالحراسة أو لحما
ویؤكد علم اإلدارة على أن أصل ھذا المصطلح، ". الحفاظ علیھ من أى شكل من أشكال الخطر

لیس حدیث النشأة إذ أنھ تم تداولھ في بعض الدراسات األجنبیة وتبین أن المصطلح مرتبط 
 أوروبا أما في اللغة العربیة فنجد لھا مغزى بالمنافسة كما أنھ مرتبط بالمعلومات التكنولوجیة في

وفطن  وأخذ حذره؛ من نومھ وإنتبھ؛صحا إستیقظ أى " فیقال) إنتبھ(تعنى ) یقظ(أخر إذ أن كلمة 
، ٢٠١٩جابر، (، )Internetمعجم الجامع؛ (؛ )Internet معجم المعاني،". (لما حولھ

   )  (Alshaer, 2020, pp 82- 89؛ )٢٤٢ص
رصد للبیئة والذي یتتبع بنشر مستھدف للمعلومات " مفھــوم على أنھا ذكرت ك: الیقظة

العمل الذي "، ویشیر البعض بأنھا ھى "المنتقاة والمعالجة بغرض اتخاذ قرارات إستراتیجیة
تنصت "  ویذھب أخرون بأنھا ھى "یمكنا من البقاء على علم بكل مستجدات النشاط الذي نشغلھ

جمیع المیادین عن نشاط بعینھ، قصد التصرف بشكل مسبق، حیث دائم للتغییرات الحاصلة في 
 )١٨ -١، ص ٢٠١٩محمود ومھدى؛(". تقوم المنظمة برد الفعل ألنھا ھي التي تدفع نحو التغییر

  )Bensalem, 2017, P1( ؛ )١،ص٢٠٢٠اسماعیل ،(؛ )١٩٧، ص٢٠١٧ھاشم وناصف، (؛ 
                                                

  .القاھرة جامعة اإلحصاء، إدارة والتوثیق، المعلومات لمركز العامة االدارة بیانات، قاعدة لتقاریر، وفقا - 1
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  مفھوم الیقظة اإلستراتیجیة
لمفكرین ھذا المفھوم وأشارو إلى الیقظة اإلستراتیجیة بأنھا ھى تناول بعض المھتمین وا

  مراقبة ومتابعة المحیط العام بالمنظمة والبحث عن المعلومات الحالیة والمستقبلیة بطریقة"
ومن ثم تعد الیقظة اإلستراتیجیة من أھم المفاھیم  )Alyasiri, et al,2018,pp.1-12(". إرادیة

العملیة الجماعیة المستمرة التي یقوم بھا "إذ أنھا عبارة عن .  الحالیةالتى قامت علیھا الدراسة
مجموعة من األفراد لتتبع وتعقب المعلومة، ومن ثم یستخدموا المعلومة المتوقعة التي تخص 
التغییرات التي من المحتمل حدوثھا في المحیط الخارجي لبیئة العمل بھدف اقتناص الفرص 

  .)Ahmed&Mgid,2019"(كان؛ من أجل تمیز المنظمةوتقلیل المخاطر بقدر االم

تعد الیقظة االستراتیجیة من أھم المفاھیم التى تقوم علیھا الدراسة الحالیة وھي عبارة عن 
العملیة الجماعیة المستمرة التي یقوم بھا مجموعة من األفراد بطریقة طبیعیة یتتبعون ویتعقبون "

ة التي تخص التغییرات التي من المحتمل حدوثھا في المعلومة ثم یستخدموا المعلومة المتوقع
المحیط الخارجي لبیئة العمل وذلك بھدف اقتناص الفرص وتقلیل االخطار؛ وذلك إلستخدامھا في 

ھى المراقبة "وعندما تناول بعض المفكرین ھذا المفھوم أشارو بأنھا . تحقیق التمیز للمنظمة
.  خالل البحث عن المعلومات الحالیة والمستقبلیةوالتتابع الذكي للمحیط العام للمنظمة من 

 یمكن المنظمة من متابعة ومراقبة نشاط مستمر" بأنھا ) P2 EL-Qasmi ;2013;(وعرفھا 
  ".  رصد جمیع التطوراتبیئتھا التجاریة التكنولوجیة بھدف

التجمیع المتكرر للبیانات أو عملیة مستمرة تؤدي إلى "وذھب أخرون أنھا ھي 
 وفق أكثر من غرض للمستفیدین باستخدام الخبرات ذات صلة بطبیعة ت ومعالجتھاالمعلوما

  ).١٩٩، ص ٢٠١٧ھاشم وناصف، (؛ )٢٠١٧حیولة وعباد، ". (المعلومات المجمعة
عملیة "بأنھا Suliman et al ;2019) (؛)Seitovirta, 2011(وأضاف أخرون 

ه المعلومة تشریعیة أو اجتماعیة  سواء كانت ھذالبحث المستمر عن المعلومة االستراتیجیة
أوسیاسیة أو علمیة أو تكنولوجیة أو خاصھ بمحیط المنظمة وما یتواجد فیھا من متغیرات وفرص 

  ".فھي تتمثل في جمع المعلومات عن المحیط الداخلي والخارجي للمنظمة ومعالجتھا وتخزینھا 
رة المعلومات ودعم  من إداعملیة مستمرة" بأنھا (Rabhi, 2008 ,p.7) ویري أخرون

" باإلضافة إلى ذلك أشار البعض بأنھا". وتطویر المنظمة لضمان بقائھاالقرارات من أجل تنمیة 
لتتبع وتعقب العملیة الجماعیة المستمرة التي یقوم بھا مجموعة من األفراد بطریقة تطوعیة 

 للمنظمة جيالتغییرات التي من المحتمل حدوثھا في المحیط الخارفیما یخص  المعلومات
واستخدامھا وذلك بھدف إنشاء فرص لمشروعات األعمال ولتقلیل المخـــاطر المرتبطة بعدم 

أسلوب منظم لإلدارة  "؛ بأنھا)١٤٠، ص٢٠١٨عالوه ونوه،(وأشار أخرون   ".التأكد
بجمع المعلومات والمعارف ومعالجتھا   یركز على تحسین تنافسیتھااالستراتیجیة للمنظمة

ویساھم ھذا المنھج في إتخاذ ) التھدیدات والفرص(مفید للتحكم في محیط ونشرھا بشكل 
 ویستعمل وسائل معینة ویجند العمال ویركز على الشبكات الداخلیھ والخارجیھ لتطویر القرارات
   )Alyasiri, et al,2018,pp.1-12(  ؛ )٢٠١٧حیولة وعباد، ".  (المنظمة

بق استعراضھا؛ تشیر الباحثة بأن الیقظة وإستنادًا علي ما تقدم من التعاریف السا
وسیلة لإلستشعار السریع عن التغییرات المحیطة والتأقلم معھا من خالل  " االستراتیجیة ھي 
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أسلوب منظم لإلدارة اإلستراتیجیة للمنظمة یقوم بتتبع مسار المعلومات في البیئة الخارجیة وتقییم 
ب ورصد التغییرات المحتمل حدوثھا وجمع الوضع الحالي لبیئتھا الداخلیة من خالل ترق

المختلفة؛ وكذلك رصد أى إشارات مبكرة  المعلومات حول تطورات جوانبھا االستراتیجیة
للمخاطر المتوقعة ووضع منھجیة للتحكم فیھا، مع التركیز على إقتناص الفرص وضرورة 

  ."صناع ومتخذي القرار إستغاللھا من خالل 

   :ةأھمیة الیقظة اإلستراتیجی
تعود الیقظة االستراتیجیة بالنفع على صناع القرار ومساعدتھم على اتخاذ القرار المالئم 

   )٢٠١٩محمود ومھدى؛ (؛ )٢٠٢٠اسماعیل،  (.فھى بمثابة تفكیر استراتیجى لالدارة وقیاداتھا
لذلك ترجع اآلثار التى تعودعلي . حیث الترقب والمالحظة والرصد والتحلیل البیئى للمنظمة

لمجتمع مستقبلیًا بالمجاالت مختلفة من الحفاظ على المزایا التنافسیة وإقتناص الفرص والتخلص ا
، ٢٠١٧ھاشم وناصف، (. من المخاطر والتھدیدات عن طریق أستخدام المعلومات اإلستراتیجیة

  :كما أنھا تعمل علي  )et al ,2020, pp92-103 Jalod (؛ )١٩٩ص 
ھ لتكوین تحالفات مثمرة مع مجموعات وافراد وجھات امتالك مھارات العالقات العام -

 .أحد مصادر الحصول على المعلومات المطلوبة خارجیة؛ ویعد ذلك

   .استقطاب كوادر تمتلك مھارة تحلیل المعلومات ومعالجتھا -
   .استقطاب قیادات وكفاءات قادرة على التفكیر والتحلیل خارج اإلطار -

 .لقرارإسھام المعلومات في فاعلیة إتخاذ ا -
  .القدرة على التنبؤ بالمتغیرات التى ستظھر مستقبال -

  . حمایة مصالح المنظمة من خالل توافرالمعلومات واالستفاده منھا -
  .مساعدة صناع القرار على التحسین المستمر وتحقیق أداء متمیز -

وبذلك فالیقظة االستراتیجیة نحصر مھمتھا أوالھدف الرئیس منھا في انتقاء المعلومات 
نواعھا ثم تحلیلھا ومعالجتھا وإرسالھا إلى صناع القرار لتحقیق األھداف المنشودة منھا وصوًال بأ

   .إلى إتخاذ قرارات رشیدة
 :وتصنف الیقظة االستراتیجیة في عدة أبعاد كالتالي

لمعاییر التقنیة في ذات األنشطة أو األعمال  تھتم بتتبع التیقظ الثقافي: الیقظة المجتمعیة  .١
وم بھا المنظمة؛ مع مراقبة كل التغیرات التي لھا عالقة بمختلف الجوانب االجتماعیة التى تق

،وأیضا التعرف على االنظمة المساندة في تطویرھا، بصفتھا المسؤولة عن االنفتاح 
والتعامل مع البیئة الخارجیة وذلك كالسیاسات الحكومیة التى تؤثر على منظمات األعمال 

مال أو ما یخص تشریعات اقتصادیة أو مالیة أو سیاسیة وغیرھا ، او نقابات اتحادات الع
للحفاظ  على التنمیة المجتمعیة  لذلك فعلي المنظمة أن تدرك بأسرع وقت ممكن مختلف 

 & Omran.   المجتمع حتى ال تتعرض ألیة مخاطرداخلالتغیرات التي تحدث 
Abuongem,2019, PP 88-100)( ؛ )Dawood & Abbas ,2018, pp 1-18 (   
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تسمح بترقب ورصد التطور في القوانین والتشریعات المحلیة التي : الیقظة القانونیة .٢
تصدرھا الھیئات الحكومیة والوزارات من متخذى القرار بالدولة؛ ویجب أن ینتج رد فعل 
من المنظمة نحوھا باإلیجاب؛ وذلك بإنتھاز الفرص وتفادي التأثیرات السلبیة التي قد تتولد 

 ).٢٦٤، ص ٢٠١٩جابر،  (.ك التشریعات المستجدةعن تل

تتطلب أن یكون منظور اإلدارة قائم على جمع المعلومات بأنواعھا لكل : الیقظة المعلوماتیة .٣
 وعالقاتھا وتعامالتھا مع جمیع األطراف الخارجیة؛ وھنا تتجلي المنظمةأنشطة وأعمال 

 عن سرعة االستجابة للمعلومات فضًال. أھمیة الیقظة كنظام معلوماتي مفتوح على البیئة
عالوى، (أفضل المنظمات المناظرة أداء ذات االنذار المبكر؛ أومعلومات التحكم ومقارنتھا ب

  .(  .Savescu,2014,Pp.81-88) ؛ )١٥٥، ٢٠١٦
ھى ذلك النشاط الذي یسمح باستخدام تقنیات مشروعة لمراقبة ورصد : الیقظة التكنولوجیة .٤

 عملیاتلمیة لبراءات إختراع تكنولوجیة، أوتطورات تقنیة تسھل ما یحدث في اكتشافات ع
كما أنھا جھود مبذولة من طرف المنظمة نحو اإلجراءات المتخذه . اإلبداع في أداء األعمال

. للكشف عن المستجدات التكنولوجیة التي تقع في دائرة إھتمام المنظمة حالیًا ومستقبال
 , Dawood &Abbas ,2018(؛ )EL-Qasmi , 2017 (؛)٤٥، ص ٢٠١٩محمد؛ (

pp1-18(؛  Omran & Abuongem,2019, PP 88-100)( 
 ھى التعرف على استراتیجیات المنافسین وقدراتھم وأھدافھم وأدائھم :الیقظة التنافسیة .٥

والجھود اإلبتكاریة والتطویریة لكافة اإلجراءات والفعالیات اإلداریة واإلنتاجیة التي 
ز مستمر باألسواق عامة، دون اإلعتماد على دعم أوحمایة حكومیة یمارسونھا لتحقق التمی

وھو ما یتطلب ترقب مستمر لسیاسات المنافسین حالیین ومرتقبین من حیث . في ھذا الجانب
ورصد كل األسالیب .  محلیة وعالمیةاالستراتیجیةتھم  كفاءتھم وقدراتھم واتفاقیاتھم وتحالفا
اء أو لمعرفة نقاط القوة والضعف ودراسة العالقات الجدیدة التى تستخدم لتحسین األد

السوقیة وجمع المعلومات األمامیة والخلفیة عن مستجدات التطویر لسلعة أو خدمة بما یحقق 
عالوة ونوه Alshaer,2020, p 84)(   (El-Qasmi ,2013); ). السالمة واألمن البیئي

١٤: ٢٠١٨( ;  )Ahmed & Mgid , 2019,. ( 

 فقد أشارت بعض الدراسات السابقة؛ إلى مراحل الیقظة االستراتیجیة ا تقدموبناًء على م
، ٢٠١٧حیولة وعباد، (؛ )٢٠٠، ص٢٠١٧ھاشم وناصف،(؛ )١٤٠، ص٢٠١٨عالوه ونوه،(

  : على أنھا تتطلب وألقت الضوء )(Omran & Abuongem,2019, PP 88-100). ٦ص 

 .تحدید االحتیاجات ذات األھمیة من المعلومات -

 .د الكفاءات والمھارات المطلوبة لتنفیذ مھام الیقظة بأنواعھاتحدی -
  .وضع خطوات وإجراءات محدده إلستكشاف المعلومات االستراتیجیة -

 .تجمیع المعلومات التعامل مع بشكل منھجى ثم تحلیلھا ومعالجتھا ونشرھا -

نحو وتشیر الدراسة الحالیة أن الیقظة اإلستراتیجیة أصبحت رائدة في رصد كل جدید 
إذ أن المنظمات ذات القدرةعلي كیفیة إستثمار المعلومات في الوقت . التغییرات البیئیة المحیطة

المناسب والمعارف والتطورات التكنولوجیة فیما یخص األنشطة والمجاالت التى تخدم المجتمع 
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وإنطالقًا من . تعد منظمات ذكیة قادرة على البقاء وتحقیق التمیز ببیئة األعمال المحلیة والدولیة
ھذا الجانب؛ أھتمت دراسات سابقة بالدور المحورى للیقظة االستراتیجیة في منظمات األعمال 

قامت بإبراز أثر الیقظة اإلستراتیجیة المتمثلة ) (Alshaer, 2020, pp82- 89  دراسةومنھا
لتطبیق في قطاع على البراعة التنظیمیة با) البیئیة، التنافسیة، التجاریة، التسویقیة(في الیقظة 

وتوصلت مفردة   ) ٢٠١٧(البنوك التجاریة واعتمدت الدراسة على عینة من المدیرن تبلغ 
 أنھ ال یوجد تأثیر معنوى للیقظة االستراتیجیة علي البراعة بالبنوك التجاریة ، وال النتائج إلي

عمق من الجھود أجھد یوجد تأثیر معنوى للیقظة االستراتیجیة علي االستكشاف المستقبلي ألنھ 
المتعلقة باستغالل الفرص ألنھ محفوف بالمخاطر ویحتاج لزیادة الموارد علي المدى الطویل 
وأصت الدراسة بأن النجاح یعتمد علي تخصیص فرق عمل لتوفیر المعلومات عن التطور 

ت  وقد إتفقت ھذه الدراسة مع  عدة دراسا.التكنولوجي مما یستلزم زیادة الموارد عما ھى علیھ
 )،٢٠١٩ذكى، ( و)et al ,2020,  Jalod( و) (Alshaer,2020 أخرى مثل  دراسة

 ,et al ,2020( ،إذ أن دراسة )٢٠١٩محمود ومھدى؛ ( و) Dawood & Abbas ,2018(و
pp92-103 Jalod( قیاس أثر الیقظة اإلستراتیجیة بأبعادھا  ألقت الضوء علي) ، التكنولوجیة

التوجھ ( المتمثلة في على أداء ریادة األعمال وفقا  ألبعادھا )  یةالتسویقیة ،التنافسیة ، البیئ
مفردة ) ١٢٣(لعینة تبلغ )  ، وثقافة ریادة األعمالاإلدارةاالستراتیجي ، توجیھ الموارد ، فلسفة 

   .وتوصلت النتائج الي أنھ یوجد تأثیر ایجابي قوى للیقظة االستراتیجیة علي أداء ریادة االعمال
عن أثر الیقظة اإلستراتیجیة على  الى الكشف) ١٢٠، ص٢٠١٩ذكى، (دراسة سعت بینما 

التسویقیة، (تطویر المنتجات الدوائیة بمنظمات األعمال المصریة وركزت علي الیقظة
وتوصلت مفردة؛ )٣٢٨(بإستخدام المنھج الوصفي التحلیلي لعینة تبلغ ) والتكنولوجیة،والبیئیة

اللة إحصائیة لعناصر الیقظة االستراتیجیة بأبعادھا علي تطویر  ھناك تأثیر ذو دالنتائج الى أن
المنتجات مما یؤكد أن العناصر المستخدمة في الیقظة االستراتیجیة ساھمت في تفسیر قدرة 
الشركات محل التطبیق على تطویر العمل وفق نظام فعال للیقظة االستراتیجیة مما ساعد على 

   ).١٢٠، ص٢٠١٩ذكي، . (تمكنھا من تحقیق التمیزحیازاتھا للمعلومات المفیدة التي 
ھدفت إلى التعرف على ) ١٨ -١؛ ص٢٠١٩محمود ومھدى؛ (دراسة وبالرغم من أن 

في التجدید  )التنافسیة ؛التسویقیة التكنولوجیة؛ البیئیة؛(االستراتیجیة بأبعادھا  الیقظة اسھام مدى
والتي تمثل مجتمع الدراسة وقد تم ة الكھربائی للصناعات دیالى العامة بشركة االستراتیجي

االداریة،  ھذه الشركة بمختلف مستویاتھا من قیادات)  مفردة٨٠(التطبیق علي عینة تبلغ 
االستراتیجیة  الیقظة بین معنویة داللة ذات ارتباط قویة عالقة وجود إلي النتائج وتوصلت

ي أنھ یوجد عالقة معنویة للیقظة صلت إلإال أنھا أیضا تو.  إال أن دراسة.والتجدید االستراتیجي
 , Dawood & Abbas ,2018(دراسة  مثلاالستراتیجیة كمتغیر مستقل علي المتغیر التابع 

pp 1-18 ( تحدید مدى تأثیر الیقظة اإلستراتیجیة بابعادھا إلي والتى ھدفت) ،البیئیة، التنافسیة
یق علي قطاع البنوك بالبیئة المصریة  التشغیلي بالتطباألداءعلي تحسین ) التسویقیة، التكنولوجیة

مفردة من المدراء ورؤساء االقسام وتوصلت النتائج ) ٣٤(وإجریت الدراسة علي عینھ قوامھا 
. الي وجود عالقة ارتباط قویة بین ابعاد الیقظة اإلستراتیجیة واألداء التشغیلي في قطاع البنوك

والتى سعت إلى ) ٢٩-١، ص٢٠٢٠إسماعیل،  (واتفقت معھما دراسات أخري مثل دراسة
والبراعة  )التنافسیة ؛التكنولوجیة ة؛التسویقی( االستراتیجیة بابعادھا تحدید العالقة بین الیقظة
فى تحقیق ) إكتشاف الفرص، واستغالل الفرص، والبراعة الھیكلیة(االستراتیجیة المتمثلة في 
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من )  مفردة٢٠٣(ة تبلغ التطبیق على عینالتجدید المنظمي بالبنوك في القطاع الخاص ب
 الیقظة بین معنویة داللة ذات ارتباط قویة عالقة وجود  إلىالنتائج المدیرین، وتوصلت

البراعة الیقظة التنافسیة و(وأثبتت النتائج أنھ یوجد تأثیر لكل من . والبراعة االستراتیجیة
  %.5المنظمي بمستوى معنویة  على التجدید )االستراتیجیة

عن الدراسات المذكورة سابقا من حیث ) et al , 2019 Suliman  (دراسةواختلفت 
) اإلدارك البیئي؛اإلستیعاب البیئي ؛التحول التكیفي(تناولھا إلبعاد الیقظة االستراتیجیة وھى 

بالتطبیق علي شركة أور للصناعات الھندسیة وذلك لتحدید العالقة بین الیقظة اإلستراتیجیة 
وإجریت الدارسة المیدانیة ). إدراك الفرص، والتعلم، والتكامل( فيوالقدرات الحیویة المتمثلة 

مفردة من المدراء وأظھرت النتائج أنھ یوجد ضعف في األداء بسبب ) ٥٢(على عینة تبلغ 
مقاومة التغییر مما یستلزم إعداد برامج تدریبیة لجمیع العاملین بالمستویات التنظیمیة لتغییر 

مكین من أسالیب الرصد البیئي؛ والقدرة على تحلیل المواقف بشكل اتجاھاتھم نحو التطویر والت
  . إكثر تفاعًال مع ما یطرأ من التغییرات

ة   ت دراس دم اتفق ا تق ى م الوة عل ف، (ع م وناص ع )٢٠١٧ھاش ـة  م دراسـ
ي،( ى   . )٢٠١٩الروب ز عل ا رك سیة إذ  فكالھم ة التناف تھدفت دور الیقظ ـة  إس دراسـ
علي أراء أعضاء ھیئة التدریس حول واقع الیقظة التنافسیة  التعرف) ٢٠٠، ص٢٠١٩الروبي،(

وء           سیة في ض ة التناف ق الیقظ ات لتحقی ة من اآللی ع مجموع م وض ة وت ل الدراس ة مح ي الجامع ف
ث           ستراتیجیةالفلسفة اإل  ة البح ت عین نھج الوصفى وتمثل ى الم ة عل دت الدراس  بالجامعات؛ وإعتم

دریس       ة الت ة من أعضاء ھیئ ل . في مجموع ى   وتوص ة إل ائج الدراس روق ذات    ت نت ود ف  عدم وج
ة        وع الكلی ى ن ع إل ة إحصائیة ترج ة  (دالل ة أم عملی ى     ). نظری ة اإلستراتیجیة ف ھمت الیقظ ا أس كم

د رامج إدارة     تحدی سین ب ستلزم تح ا ی اظرة، مم سات المن ع المؤس ة م وات األداء بالمقارن  فج
نظم     مى م ار رس ي إط ل ف ات للعم ع آلی ا  . المعلومات ووض اكم ة أش ف،  (رت دراس م وناص ھاش

سة     "الي الكشف عن  ) ١٩٧، ص   ٢٠١٧ ة اإلستراتیجیة للمؤس و الیقظ ادات نح " الدور الفعال للقی
أثیر           ھ ت وظفین ول ات الم ى باعتبار أن عصر المعلومات ھو محرك رئیس لطاق ر    عل ة التغیی حرك

 الحدیثة المتطورةأفكارًا جدیدة تتواكب مع المفاھیم   االمر الذي یتطلب     بالمنظمات والمجتمعات 
د ركزت             ة استراتیجیة وق للوصول إلى إتخاذ قرارات صحیحة في الوقت المناسب من خالل یقظ
اء           ادات لضمان بق ة من القی ارات المطلوب الدراسة فقط على الیقظة التنافسیة والبد من تحدید المھ

ستقبًال سة م ى  .  المؤس ائج إل لت النت ك توص ى ذل سًا عل ات التإن وتأسی ةالمتطلب ق نظیمی  لتطبی
ل        بأسلوب منھجىالمعلوماتالتعامل مع الیقظة تتمثل فى    ات محددة تتمث ى عملی ق تبن  عن طری

ا  . في جمع المعلومات تحلیلھا ومعالجتھا ونشرھا     ھ  . واالستفادة من الفرص قبل المرتقبین لھ وعلی
ى         ب تبن ة و    فإن تطبیق الیقظة االستراتیجیة تتطل راءات التنظیمی ة من االج ة مجموع إذا  اإلداری  ف

اءات ذات      تقطاب كف ق إس ن طری ال ع ًا فع ق نظام ن خل تمكن م یمكن ال ام ف ا بإحك سن تطبیقھ ُأح
  .)١٩٩، ص ٢٠١٧ھاشم وناصف،(مھارات محوریة  

قیاس أثر الیقظة االستراتیجیة  ل )Alyasiri, et al,2018,pp.1-12(دراسةوسعت 
یة في قطاع األعمال، إذ أن التطور السریع مواكبة التطورات الدینامیكعلي والذكاء االستراتیجي 

وتم .یفرض على منظمات األعمال العدید من التغییرات بالھیكل التنظیمي وأنشطة األعمال
مفردة من العاملین ورؤساء األقسام بفروع شركة الفرات ) ٢٠٠(التطبیق علي عینة تبلغ



 

 ١٣٢١  
 

––  

 
 

ما كبیرًا لتأثیر الیقظة  الشركة أولت اھتماوتوصلت النتائج إلى أنللصناعات الكیماویة 
االستراتیجیة على فعالیة برامج العمل، وإتضح من الیقظة التسویقیة أن الفرص الحقیقیة في 

وأن للیقظة التنافسیة دورًا كبیرًا في إجراء التعدیل على . البیئة السوقیة لتطویر المنتجات
  ) .Alyasiri, et al,2018,p1( .األسالیب المستخدمة

  :دعائم األساسیة لجودة بیئة العـــمل اإلبتكاریة ال-ثانیــًا 
 إلى تقدیم الكثیر من برامج اإلبتكار المتعلقة  في األونة األخیرةدعت حاجة المنظمات

لذلك . ببیئة العمل وتحسین إستخدام الموارد؛ وتالشي المخاطر وخفض التكلفة وزیادة الكفاءة
لمناخ المؤسسي بجوانب تتعلق بزیادة فعالیة بیئة اشارت العدید من الدراسات البحثیة إلى تھئتة ا

إذ یتولد عن المستجدات كثیر من . العمل اإلبتكاریة والواجب استغاللھا لتقدیم خدمة او منتج
وھو ما یستوجب علینا في وقتنا الراھن . التطبیقات والتكنولوجیة وألیات التغییر والتطویر

رات اإلبتكاریة للعاملین ویتجلي للمنظمات منظومة إستمراریة تطویر أسالیب العمل وزیادة القد
وإتباع منھج علمي وأسالیب   التطویر تلك من خالل دعم وتحفیز القدرات اإلبداعیة واإلبتكاریة

  . مستجدة حدیثًا تتواكب مع التغییرات المعاصرة
 شكل تعاونى في أدء األعمال یعتمد على القدرات المشتركة لكل من"  ھى  الجــــودة-١

اإلدارة والعاملین، وفرق العمل بھدف التحسین المستمر لجودة اإلنتاج من خالل عمل 
أما ). ١٢٧، ص٢٠١٩الخولي،. (األشیاء بالطریقة الصحیحة منذ المحاولة األولي

ویتم تقییم ) الخدمة او المنتج( بمثابة مواصفات نوعیة في مخرجات كمؤشر ھى الجودة
لمواصفات القیاسیة التى تتفق مع النشاط الذي نتائج ھذه المخرجات حسب مضمون ا

. ( وضعت المواصفة من أجلھ؛ والتى تلبي الحاجات المعلنة والمتوقعة للمستفیدین
   ).٢، ص٢٠١٧شراف، 

 للمسئول بحصولھ على معلومات حول بیئة عملھ وتمكنھ من تسمح: الـــبیئــة كمؤشر -٢
نشطة المكملة وفقا للھدف المطلوب  حول اال.توجیھ أعمالھ بشكل صحیح وتمنحھ الضوء

. )٣٤، ص٢٠١٩عبد اهللا وعبد النور، ( ؛ )٣٠٨، ص٢٠١١رشید ورحیم . (تحقیقھ
مجموعة العوامل التي تقع داخل حدود التنظیم أو خارجھ، والمؤثرة "تعرف البیئة بأنھا 

جیة على فعالیة وكفاءة األداء التنظیمي للمنظمة من خالل المتغیرات الداخلیة والخار
جزء من المحیط اإلداري "وذھب أخرون بأنھا ھي  ".والتي تم إدراكھا بواسطة اإلدارة

 تضم المتغیرات على األولي ویتكون من ثالث مجموعات؛ الذي تتعامل معھ المنظمة
المستوى الوطني أو الحكومى العوامل االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة التى تؤثر 

 تمثل التنظیمات الحكومیة وھیئاتھا الثانیة بینما المجموعة .على والتشریعات والقوانین
اإلداریة واتحادات العمال؛ والبنوك واألسواق المالیة والتفاعل مع إستراتیجیات المنظمة 

 تضم المتغیرات الثالثةوالمجموعة . من خالل العاملین بھا والقیادات والمدیرین
.  ورصد كل تطور التكنولوجي مرتبط بھاالتشغیلیة ذات التأثیر المباشر وغیر المباشر

  ).٤٢، ص ٢٠١٩قادري؛ (
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  :  اإلدارة البیئیة-٣
فھى تتضمن مجھودات اإلدارة للتأثیر على األداء البیئي للمؤسسة فیما یخص 
االستراتیجیة والسیاسات والھیكل التنظیمي لإلدارة البیئیة ونظم اإلدارة والتوثیق المتعلق بھا 

. الخاص بالجانب البیئیى، واتصالھا باألطراف الخارجیة ذات المصلحةوااللتزام باألداء 
)Weng, et al , 2015 ( ؛  (Roos, et al , 2019, pp2-17)؛ (Kising , et al ,2016, 

p2780)  

   Innovation  :اإلبتكار -٤
. یعرف بأنھ عملیة تتمیز بأصالتھا وقابلیتھا للتحقیق كما أنھا تمتد لفترة زمنیة معینة

ویراه أخرون بأنھ حالة البحث عن الثغرات، لمعرفة الخلل في المعلومات، مما یحتم وضع بعض 
ن كما أ.  المناسبةسد تلك الثغرات بإجراء التعدیالتالدالالت لفروض ما؛ ربما یمكن من خاللھا 

إختبار ھذه الفروض، یعمل علي مقارنتھا أو ربط تلك النتائج النھائیة المحققة بالظاھرة؛ 
)Janroy ,et al , 2006. (   اإلبتكارویعد Innovation  األسالیب ھو أحد الطرق الجدیدة أو

س  لمواكبة التغییر، وغالبًا ما یكون الھدف الرئیالخارجة عن المألوف لتطویر األشیاء وتحدیثھا
 من اإلبتكار وقد تم تعریف .التغییر االیجابي، لجعل شيء ما أفضل مما كان ھو علیھ منھا ھو

؛ األول أن عملیة اإلبتكار تحتوي على اإلبداع، وقد ورد عن ذلك أن اإلبتكار ثالثة محاورخالل 
؛ استخدام مصطلح والثانى. معینةتصورًا جدیدًا لحل مشكلة عبارة عن عملیة؛ ینتج عنھا 

والثالث أن . إلبتكار بوصفھ جزءًا ھامًا من ثقافة الفرد أو الجماعة التي تتبنى العملیة اإلبتكاریةا
یحیاوى، . ( بصرف النظر عن الوسائل المستخدمة في بنائھ وتطویرهاإلبتكار یعنى بھ التجدید

  ).٤٤٦، ص٢٠١٩
 في السوق كى ، یستوجب تطبیقھا وممارستھا،إیجاد أفكاٍر جدیدة خالقةإن اإلبتكارھو 

 Michaelأى التطبیق العملي لتلك األفكار، ویشیر مایكل بورتر. تدخل حیز اإلنتاج والممارسة
Porter على أمٍر ما، إذ أنھ عملیة إدخال تكنولوجیا جدیدة؛ في ھذا الصدد بأن اإلبتكار عملیة 

یحیاوى، . (ف أنواعھامتعلقة باألمور اإلیجابیة التي تستجد فى أسالیب التنفیذ واالداء على اختال
٢٠١٩. (  

إلي ) Stowe & Grider, 2014,-p3(؛ ) Janroy ,et al , 2006( قد أشار كل من
 أو  لألسالیب عن الممارسات القدیمة ؛یري اإلبتكار بأنھ ما ھو إال التخليPeter Druckerأن 

اإلبتكار ن ویترتب على ذلك أ. وإحاللھا بأشیاء جدیدة وخالقة الخدمة أو الخاصة بالمنتج
 Innovationموضع كعملیة ذھنیة الفكرة ھذه وضع ثم جدیدة ممیزة، فكرة باكتشاف یتعلق 

تولید أفكار جدیدة  وكذلك. لمستخدمیھا المؤسسة تقدمھا" خدمة سلعة أو"  منتجاتشكل فى التنفیذ
ق  بحیث یكون التفكیر خارج نطاق الصندو) ٢٠١٠ أسكندر،(نحو أسالیب العمل وطرق أدائھا 

"Thinking outside the box or the square" إلي، وبذلك تؤدي خاصیة اإلبتكار  
 أثناء التعامل مع المھمات أو المشكالت التى تطرأ في بیئة استخدام طرق غیر مألوفة

  ).Almarghlani, et al 2010.(؛)٢٠١٧مركز االبداع وریادة األعمال ،(العمل
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 :فنجد أنھا غالبًا ما یتولد عنھا: ملیة ذھنیةإلى إن خاصیة اإلبتكار عوإستنادا 
 .خلق أو إظھار شيء جدید غیر مسبوق وقد یكون نادر الحدوث في المطلق 

 .ربط مجموعة األفكار المتباعدة؛ أو غیر المتباعدة بطریقة جدیدة غیر مألوفة 
 . ظھور استخدامات جدیدة غیر متعارف علیھا في األصل، ثم نقلھا إلى أخرون 

 اإلبتكار في أبسط صوره تحویل األفكار الجدیدة أو الخیالیة إلى واقع ملموس، إذ إذ یعني
  .  Producing واإلنتاج Thinkingالتفكیر : یعتمد اإلبتكار على محورین أساسین ھما

 ,Stowe &Grider,2014(؛)٢٠٢٠السعیدى، . (حیث یتم إنتاج الفكرة لشئ مادي ملموس
p.3 ( اإلبتكار ف؛  وتأسیسًا على ما سبقInnovationطرقًا جدیدة بأسالیب مختلفة  یخلق 

ویتولد عنھ تغییرات كمیة وجذریة أو جوھریة . وخارجة عن التقلید وتستخدم في تطویر األشیاء
 ,Almarghlani et al.  (في اإلنتاج أو العملیات أو أسالیب األداء، وفي الھیاكل التنظیمیة

2010,p2(  

  :اإلبتكاریة العمل  بیئة-٥
ا  رف بأنھ ي"تع ة الت ة البیئ ستثمر ثق املین ت ب  الع دیھم ح ى ل سھم وتنم    بأنف

ابرة،  المخاطرة درة     والمث وح والق ذكاء والطم ى  واالستقاللیة وال ل،  عل ار   التحلی د أفك دة   وتولی جدی
  " إیجابیة

. .(Macky&  Boxall,2017 )   ا ا عرفھ     )(Markey,et al, 2018؛ كم
ي  البیئة"بأنھا  ل  الت رك عل  تعم ة  ى ت ة  المنفع وغ  ،الوقتی داف  لبل ة  أھ ى  والتصمیم  األجل،  طویل  عل

ة   )٥٥٦، ص ٢٠٢٠دغیم، (وذھب آخرون . "المحیطة ظل الظروف في العمل إستمرار أن بیئ  ب
ة  العمل  ة  " ھي  اإلبتكاری ي  البیئ شجیع  تتصف  الت ات  بت ر  عملی ي  التفكی األصالة   ذو الخالق  العقل

ة  ة   أى ،"والجدی ي  "ھى البیئ درة  زتتمی  الت ى  بالق مات  إستثمار  عل ة دون  الشخصیة  س  اإلبتكاری
  ". ثبطھا
وتجدراالشارة الى ان الدراسات البحثیة قد تناولت أنواع اإلبتكار :  إستراتیجیات اإلبتكار-٦

 والتى إستراتیجیات اإلبتكارولكننا نشیر في ھذه الدراسة إلى . من وجھات نظر متباینة
، ٢٠١٩الخولي، (، )١٢٤، ص ٢٠٢٠ن ،بطرس وآخرو (Jonesصنفھا العالم 

على النحو وھما ) اإلبتكار الجزئي(؛ و)اإلبتكار الجذرى(إلى نوعین ھما ) ١٨٦ص
  :التالي

یأتى ثم التكنولوجیات  العمل وأنظمة تقادم یكون بسبب :)اإلختراق(لجذري  ااإلبتكار 
یب العمل وطرق التطور العلمى بفنیاتھ وتقنیاتھ لیحدث طفرة إستراتیجیة في تغییرأسال

األداء وإستخدام معارف جدیدة على مستوى العملیات االنتاجیة أو في خلق منتجات جدیدة 
أو استعمال منتجات نمطیة ولكن بأسالیب تقنیة معاصرة سواء في إنتاج؛ أوصناعة؛ أو 

 .تكنولوجیا أو عرض خدمة بصورة فریدة من نوعھا وطرق مبتكرة تختلف عما كانت علیھ
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تعدیالت البعض  دخالبإ ھو إحداث تغییر تدریجي:  التحسین التدریجي-الجزئي اإلبتكار 
خصائصھا  فى بحیث تكون التحسینات أو في منتجات قائمة أنظمة في المطوره تكنولوجیا

 ).٧٢٢، ص ٢٠٢٠المطیرى ،. (أو في طرق إستخدامھا
وكذلك في  لمنظمات،ل الھیاكل، التنظیمیة  عبارة عن التغییر في:اإلبتكارات التنظیمیة -٧

وعملیاتھا، من حیث السیاسات واألسالیب وإستراتیجات التطبیق  األعمال، تصامیم
إذا أنھ عملیة متعددة المراحل یختلف فیھا نشاط الفرد من مرحلة إلى اخرى . والتنفیذ

، ٢٠١٨شعراوى، . (وربما یتطلب ذلك قیامھ بأكثر من نشاط في ذات المرحلة
، ص ٢٠١٥عوادى، (وقد أضاف). ٥٣، ص٢٠٢٠ون،عرقاوى وآخر(؛ )١٢٠ص

لعمل أو بیئة ا   كما یقصد باالبتكارات التنظیمیة إدخال أسالیب جدیدة في مكان و)٢٤٤
في عالقات المنظمة مع البیئة الخارجیة لتبادل المعلومات والمعارف والتعاون وللمزید 

العربي (. لة بالمنظمةمن التعلم والتطویر في السلوك أو العملیات التجاریة ذات الص
إلي (Kising , et al ,2016, p2780 )  أخرونوأشار) ; ٤١ص ، ٢٠١٩وأخرون، 

علي أن اإلبتكارات التنظیمیة في بیئة العمل ثالثیة االبعاد بحیث یؤثر اإلبتكار التنظیمي 
ویترتب . اإلبتكار بالمنتجات، واإلبتكار اإلداري ، وكذلك اإلبتكار بالعملیات التشغیلیة

اإلبتكار التنظیمي ھو االستغالل الناتج عن األفكار الجدیدة في االنتاج؛ على ذلك أن 
 Rifat et al).  العملیات؛ اإلدارة؛ التصامیم والمفاھیم الخاصة بطرق عمل األشیاء

,2016, PP 229–253) . أما اإلبتكار اإلداري فھو عبارة عن زیادة الكفاءة والفعالیة
للنظم اإلداریة والعملیات التشغیلیة من خالل إكتساب موارد جدیدة وإجراء تعدیالت 
للبرامج الجدیدة وإجراء تغییر في الھیاكل والسیاسات والنظم والعملیات التشغیلیة وفي 

  .لتحسین وتقویة ھیكل المنظمة نظیم،والتخطیط والت اإلدارة أسالیب نظم

  :  مؤشر اإلبتكار العالمى-٨
 Global وفقًا لمؤشر اإلبتكار العالمىسنویًا یقاس أداء الدول وكذلك مؤسساتھا 

Innovation Indexالصادرعن ثالث جھات تشمل جامعة  Cornell والمعھد األوروبي ،
ویتم إصدار تقریر  WIPO  الفكریة، والمنظمة العالمیة للملكیةINSEAD إلدارة األعمال

 نقطة؛ ٨٠من خالل ) عن أداء كل دولة( ویتضمن نتائج التقییم ٢٠٠٧سنوي من خاللھ منذ عام 
نتائج إستطالع % ٦نتـائج لـمؤشرات، و% ٢٣منھا یعتمد على تحلیل بیانات إحصائیة، و% ٧١

  . رأى

ات ماضیة مقارنة ترتیب مصر الدولي خالل عشر سنوإلى  وتشیر الدراسة الحالیة
  ):١(بالدول األخرى كما ھو مبین بالشكل رقم 
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  )١(الشكل رقم 
أن ترتیب مصر یواجھ بعد التحدیات؛ وإنطالقا من ھذا الجانب ) ١(ویتضح من الشكل 

ھا والتى تضع نصب عینی٢٠٣٠تنوه الباحثة إلى أن الخطة االستراتیجیة للدولة المصریة 
وھنا . توظیف األفكار اإلبتكاریة الجدیدة في تطویر بیئة االعمال تحت رعایة وإشراف أكادیمى

 الریادة بیئة عمل محفزة على االبتكار بما یحقق خلق یتجلي دور المؤسسات األكادیمیة في
ستطیع وبالتالي فھناك إدارة داعمة لإلبتكار؛ تثق في قدراتھا وت. بالمجتمع ترتقي مستدامة وتنمیة

تحمل المخاطرة وترغب في إقتناص الفرص المتاحة وعلى الجانب االخر یوجد إدارة متجنبة 
. لإلبتكار وتخشي التغییر وال تستطع العمل في ظل ظروف عدم التأكد ویرجع ذلك لنمط اإلدارة

 وتأسیسًا على ذلك تسعى الدراسة الحالیة إلى التعرف على نوع اإلدارة في جامعة القاھرة فھل
ھى داعمة لجودة بیئة العمل اإلبتكاریة بوحداتھا االكادیمیة واإلداریة والبحثیة وفق بما یتواكب 

وإنطالقا من ھذا المنظور قامت الباحثة بإلقاء الضوء على . مع المستجدات العالمیة المعاصرة
 لتكوین المرجعى لإلطارإستكماال اإلطار المفاھیمى أو النظري حول بیئة العمل اإلبتكاریة، و

الدراسة الحالیة نتناول تحلیل الدراسات السابقة والتى دعمت الباحثة من السیر في مراحل البحث 
  .عن وعٍي وبصیرة

  بیئة العمل اإلبتكاریة:  تحلیل الدراسات التى تناولت–ثانیا 
التعرف على دور جودة بیئة العمل اإلبتكاریة فى تحسین ) ٢٠٢٠دغیم،  (دراسةتناولت 

مفردة ) ٢٧٥(ة وزیادة القدرة التنافسیة بالتطبیق على شركات البترول على عینة تبلغ اإلنتاجی
وتوصلت النتائج إلى أنھ یوجد تأثیر معنوى لجودة بیئة العمل اإلبتكاریة على تحسین اإلنتاجیة 

، على زیادة القدرة بیئة العمل اإلبتكاریةبشركات البترول، كما یوجد تأثیر معنوى لجودة 

  
   مصر- مجلس الوزراء –مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار : المصـــدر  

 عالمىال اإلبتكار لمؤشر وفقا) ٢٠٢٠ــ٢٠١١(من الفترة خالل دولیًا مصر ترتیب
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وال توجد فروق معنویة بین إدراك مفردات العینة ألبعاد جودة بیئة . سیة بشركات البترولالتناف
.  النوع، والسن، والخبرة، والتعلیم(العمل اإلبتكاریة وتحسین اإلنتاجیة قد ترجع إلى عوامل 

التى سعت للتعرف على دور البیئة المجتمعیة ) ٢٠١٨أبو الوفا وآخرون،  (دراسةوإختلفت 
وسلطت الضوء على محورین، األول . ریة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسات التعلیمیةاالبتكا

األسس النظریة إلدارة الجودة الشاملة؛ ومتطلبات تطبیقھا، ومراحلھا؛ والبحث عن مسببات 
بینما المحور الثاني . إخفاق محاوالت اإلصالح، وعدم االھتمام بتخطیط برامج تدریبیة للعاملین

 بالمؤسسة التعلیمیة، من حیث ماھیة المحددات العلمیة للبیئة المجتمعیة االبتكاریةعرض فقد است
  .االبتكار وأھمیتھ، واألدوار االبتكاریة المساندة لوضع حلول جذریة لمقاومة التطویر التنظیمي

أثر ) ٢٠١٠  إسكندر،( دراسـة اتفقت مع ) ٢٠٢٠دغیم ؛  (ولكن یمكن القول أن دراسة
وطبقت الدراسة على عینة من العاملین مكونة  .بیئة العمل اإلبتكاریةن العاملین على أبعاد تمكی

 فنادق الدرجة األولى واستخدمت الدراسة أسلوب العینھ - مفردة بقطاع السیاحة ٣٧٨من 
العشوائیھ الطبقیھ لتغطیة كافة مستویات اإلدارة العلیا والوسطى واإلدارة التنفیذیة ، داخل المناخ 

ظیمي للتعرف علي ھل ھناك عناصر مساعدة على اإلبتكار وتوصلت نتائج الدراسة إلى التن
وجود ارتفاع في إدراك العاملین بالفنادق نحوًا ما كما توجد ھناك عالقة ارتباط طردیة ذات 
داللة إحصائیة بین عناصر العمل اإلداري وتطبیق قواعد العمل وذلك من حیث مدى اھتمام 

 العاملین وتشجیعھم نحو األفكار الجدیدة و تفویض السلطة والمشاركة في اإلدارة بمقترحات
اتخاذ القرارات وتجنب اتخاذ قرارات بھا مخاطرة مع االھتمام بالتغییر ومراعاة االلتزام بقواعد 

 إلى التعرف على االستدامة) ٢٠٢٠السعیدى، (دراســة  ومن منظور مختلف سعت .العمل
 للقیادة الوسیط الدور خالل  منالبیئي اإلبتكار تعزیز في ودورھا عاالبدا لممارسات الموجھة
النفطیة، طبقت الدراسة على عینة عشوائیة من الموظفین في  الشركات في الخضراء التحویلیة

إعتمدت الدراسة على فرضة رئیسیة وتوصلت الدراسة . مفردة) ١١٣(قطاع البترول مكونة من 
اقتناء  بتطویر الكفاءات واستكشاف كل ماھو جدید من خالل الى بعض النتائج منھا ما یتعلق

 وتعزیز المھارات اإلبتكاریة في مجاالتھا تتالئم مع البیئة التكنولوجیا للوصول لعملیات مبتكرة
الرئیسیة وفھم توقعات متطلبات أصحاب المصلحة واستخدام أنظمة واداریھ ابتكاریة في مجال 

االستخدام الموجھة لممارسة   تراتیجیات الواجب تنفیذھا نحوالعمل وأوصت الدراسة ببعض االس
واالستفادة من التقنیات اإلبداع وتعزیز اإلبتكار البیئي من خالل استغالل القیادة التحویلیة 

  .والوعي بھا  الحدیثة

 ھدفت إلى تحدید أھم استراتیجیات اإلبتكار في )٢٠١٩یحیاوى (دراســة بینما 
لمعرفة وأثرھا على نجاح ھذه المنظمات، وذلك بعد تأثرھا بعملیات إدارة المنظمات القائمة على ا

لتحقیق ذلك تم . المعرفة وكذا خصائص ھذه المنظمات التي تعتمد بالدرجة األولى على المعرفة
 مفردة بالمؤسسات الناشطة في قطاع ٩٥القیام بتحلیل بیانات االستبیانات الموزعة قصدیا على 

الذي یعتمد على مقاربة المربعات  Smart PLS3 یة، باستخدام برنامجالصناعات اإللكترون
الصغرى الجزئیة الختبار النموذج الفرضي للدراسة، وتوصلت إلى بعض النتائج أھمھا وجود 
آثار مباشرة وغیر مباشرة الستراتیجیات اإلبتكار من خالل إدارة المعرفة على خصائص نجاح 

 )Roper, et al 2017(دراسة  مع حیث اتفقت . على المعرفةھذه المنظمات وعملیاتھا القائمة
المملكة المتحدة لمعرفة مدى تأثیر المعرفة المحلیة على  بمسح الشركات العاملةإستطاعت التى 

إلى وجود داللة إحصائیة الكتساب  األداء اإلبتكاري للعینة محل التطبیق وتوصلت نتائج الدراسة
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لتعاونیة والمشاركة التفاعلیة وتم إثبات تأثیر أدوار التمثیل المعرفة الخارجیة والمشاركة ا
الخارجي للموظفین وتبین أن المستوى االمثل للمعرفة الخاصة بالعاملین اقل بكثیر من نشاط 
البحث المعرفي كما تبین انخفاض مستوى المعلومات وذلك بسبب إنخفاض مستوى المعلومات 

مدى تأثیر التى أظھرت ) Guan Ping , 2017 ( كما اتفقا ایضا مع دراسة.التسویقیة
الخصائص الصناعیة في قطاعات الصناعة الصینیة على أنشطة اإلبتكار واثبتت النتائج ان 
الخصائص المختلفة لھا تاثیرات على كل من اإلبتكار واألداء اإلبتكاري وأن الدعم الحكومي ال 

 بھذه الشركات عالوة على ذلك أثبتت یسھم بدرجة عالیة في تحسین مستوى األداء اإلبتكاري
واتفقت  .النتائج أن الدعم الحكومي غیر المباشر أكثر تأثیرا على األداء اإلبتكاري في ھذا المجال

مدى  تحدیدمن خالل  ركزت على األداء اإلبتكاري التى) Isabel,et al 2016( دراسة معھم
لمنتج وتوصلت النتائج الي أن األداء تأثیر التعاون بین المنافسین على األداء اإلبتكاري ل

اإلبتكاري ناتج عن التعاون والخصائص التنظیمیة للتصمیم؛ وأن ھناك وجود تأثیر معنوي 
  .موجب على األداء اإلبتكاري للمنتج عندما تتوافر المشاركة المعرفیة وآلیات الحمایة الرسمیة

ى مدى توفر استراتیجیات إدارة التى قامت بالتعرف عل)٢٠١٨شعراوى، (دراسة  ولكن إختلفت
المورد المعرفي، تکنولوجیا معلومات إدارة المعرفة، االبتکار والتعلم (المعرفة المتمثلة في 

بالتطبیق علي البنوك التجاریة بقطاع األعمال ) وإدارة المعرفة، ومن ھم مستفیدي إدارة المعرفة
دد المنتجات الجدیدة، معدل تقدیم العام ، والتعرف على أبعاد األداء االبتکاري من حیث ع

للمجتمع، سرعة تطویر المنتجات الجدیدة، معدل النجاح، عدد طلبات براءات االختراع، تمیز 
) استراتیجیات إدارة المعرفة(المنتجات الجدیدة، وتحلیل عالقات االرتباط بین المتغیر المستقل 

وتوصلت النتائج إلى . وأبعاده المختلفة) ارياألداء االبتک(وأبعادھا المختلفة وبین المتغیر التابع 
وجود عالقة ایجابیة قویة ذات داللة إحصائیة بین أبعاد استراتیجیات إدارة المعرفة وأبعاد األداء 
االبتکاري وأبعاد االبتکار الجذري للخدمة المصرفیة، ووجود عالقة ایجابیة جیدة ذات داللة 

لمعرفة وبعد االبتکار الطفیف في الخدمة المصرفیة، إحصائیة بین أبعاد استراتیجیات إدارة ا
ووجود عالقة ایجابیة متوسطة ذات داللة إحصائیة بین أبعاد استراتیجیات إدارة المعرفة وبعد 
االبتکار،وقدمت الدراسة برنامج عمل تخدم توجھات البنوك التجاریة محل الدراسة بالنسبة إلى 

  .)٢٠١٨شعراوى ، (.بتکارياستراتیجیات إدارة المعرفة وأدائھا اال
 بالبیئة العالقة بین البیئة االبتكاریةإلى استكشاف ) ٢٠١٣، الرشید (سعت دراسة

تنمیة القدرات االبتكاریة، تنمیة دوافع سمات الشخصیة المبتكرة (التعلیمیة وفقا ألبعاد 
قة بین أبعاد البیئة وبین التفكیر االبتكاري وتحدید العال) واالتجاھات المنمیة للقدرات االبتكاریة

 طالب بمدارس الریاض االعدادىة ٢٥٢وطبقت الدراسة على . االبتكاریة والتفكیر االبتكاري
للتفكیر  Torranceالحكومیة والخاصة بالمملكة العربیة السعودیة، واستخدمت الدراسة اختبار 

البیئة (إحصائیا بین وكشفت النتائج عن وجود عالقة دالة ) ١٦-١٢(االبتكاري للفئة العمریة من 
بینما كانت العالقة دالة إحصائیا لبعد تنمیة % ٥عند مستوى ) االبتكاریة والتفكیر االبتكاري

وغیر دالة إحصائیا لبعد تنمیة القدرات % ١دوافع سمات الشخصیة المبتكرة عند مستوى 
  .                                      االبتكاریة

عكست المشكالت التى تعوق إدارة المستشفیات نحو تنمیة ) ٢٠١٠سعید،(بینما دراسة 
 مفردة من ٣٤٠القدرات اإلبتكاریة ودعم األداء اإلداري، وتمت الدراسة على عینة مكونة من 

العاملین بمستشفیات مدینة القاھرة مما یتطلب المواجھة بوضع األسالیب العلمیة الحدیثة للوصول 
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ج الدراسة عدم إھتمام اإلدارة بمراجعة مناھج وأسالیب العمل وأثبتت نتائ. للتمیز في األداء
بأنتظام لكي تحقق التمیز المنشود في األداء ویرجع ذلك إلى عدم وضع استراتیجیات تخص 
التطویر، كما یوجد ازدواجیة في العمل، مما یحدث تضارب في إختصاصات العاملین، فضًال 

داع في العمل ویستلزم ذلك تغییراإلجراءات عن غیاب دعم اإلدارة لفرص اإلبتكار واإلب
    .التنظیمیة واإلداریة لتحسین الوضع مستقبًال

  :  على أدبیات الدارسةالتعلیق: ثالثًا
 إلى تناول موضوع الدراسة الحالیة لیكون إمتدادًا لتلك دعت نتائج الدراسات البحثیة السابقة

وعناصره، وأوحت للباحثة بالفروض الدراسات، وكانت سببا جوھریًا في تدعیم بالموضوع 
مع الدراسات السابقة في تناولھا لبعض وتتشابھ الدراسة الحالیة   .والمتغیرات التي تم تناولھا

إذ . المتغیرات الیقظة اإلستراتیجیة ولكن من وجھة نظر متباینة على اإلطالق وفقًا للمضمون
لھا للعوامل الداعمة للیقظة اإلستراتیجیة تتمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقــة في تناو

مع تسلیط ) المجتمعیة والمعلوماتیة؛ والقانونیة؛ والتكنولوجیة والتنافسیة(المتمثلة في الیقظة 
بالتطبیق على جامعة القاھرة باعتبارأن لھا دورًا . الضوء علي جودة بیئة العمل اإلبتكاریة

 وفق التغییرات البیئة المحیطة على المستوى لشاملةوالتنمیة المجتمعیة اإستراتیجیًا في تطویر 
 مؤشر اإلبتكار العالمىالمحلي والدولى، وألھمیة الموضوع ألقت الدراسة الحالیة الضوء على 

 وفق مواصفات اإلھتمام بالتطویر واإلبتكار التنظیميوالذي یتضمن عدة محاور أساسیة قوامھا 
  .عالمیة یجب أن تأخذ بھا الدول ومنظماتھا

  : تحدید الفجوة البحثیة: رابعًا
  :االختالفات بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

سعت الدراسة الحالیة إلى الربط بین عوامل الیقظة اإلستراتیجیة وجودة بیئة العمل  -
اإلبتكاریة وھذا الترابط بین الموضوعین یعد تناوًال جدیدا بالتطبیق الدور الجامعى في 

  .ثة المتواضع، والذي أغفلت عنھ جمیع الدراسات السابقةحدود علم الباح

طبقت الباحثة الدراسة الحالیة على جامعة القاھرة ودورھا المجتمعى في دعم التطویر  -
خاصة وأنھا تسعى لتطبیق مواصفات قیاسیة محلیة؛ وعالمیة . واالبتكار في بیئة العمل

  .على مدار السنوات الماضیة
، ینبثق منھ متغییرات )كمتغیر مستقل(لى الیقظة اإلستراتیجیة ركزت الدراسة الحالیة ع -

 ).المجتمعیة؛ القانونیة، المعلوماتیة؛ التكنولوجیة، التنافسیة(مستقلة فرعیة كالیقظة 

سعت الدراسة إلى التعرف على أھم االبعاد التى لھا أثر معنوى علي جودة بیئة العمل  -
 .تباط بین متغیرات الدراسةوكذلك معرفة مدى عالقة اإلر. االبتكاریة

 ودوره االستراتیجي في ٢٠٢٠كما القت الدراسة الضوء على مؤشر اإلبتكار العالمى لعام  -
 .من خالل بیئة األعمال في الدول ومنظماتھا)  دولة١٣٠(تقییم 
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  )٣(الجدول رقم 

الدراسات 
 التعلیق على الدراسة الحـــــالیة الفجوة البحثیة السابقة

 ألقت الضوء
  :علي

أھمیة الیقظة 
اإلستراتیجیة، 

أبعادھا؛ 
مراحلھا، 

اإلبتكاراالداري،  

االبتكارات 
  التنظیمیة،

 البیئة اإلبتكاریة

عدم تناول دراسة  -
سابقة نفس صیاغة 

عنوان الدراسة 
  .الحالیة

عدم تناول الیقظة  -
 العلمیة بمجال االدارة

عدم تطبیق دراسة  -
سابقة على الجامعات 

ة كبیئة عمل إبتكاری
وفقًا لعلم الباحثة 

 .المتواضع

  تناول الیقظة العلمیة،: القت الضوء علي

الدور الجامعى في دعم بیئة العمل 
اإلبتكاریة من خالل الیقظة االستراتیجیة 

  وتناول مؤشر االبتكار العالمى 
 االھتمام بیئة العمل االبتكاریة ساعد -

 زیادة االنتاج وتعمیق الصناعة -  :علي
تطویر االداري والتنمیة المحلیة، وال

المجتمعیة الشاملة و خلق فرص عمل 
 تنوع المشروعات االستثمار یة  - للتوظیف 

 وبذلك تختلف الدراسة الحالیة في الھدف - -
 .والمجال

  : صیاغة فروض البحث-
بیئة جودة ال یوجد تأثیـر ذو داللـة إحصائیة لعوامل الیقظة االستراتیجیة علي :  الرئیسالفرض

  .مل اإلبتكاریة بجامعة القاھرةالع
  :قسم من الفرض الرئیس الفروض الفــرعیة التالیةین و

تطویر العملیات  ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة لعوامل الیقظة االستراتیجیة على  -١
 .التشغیلیة بجامعة القاھرة

دارة ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة لعوامل الیقظة االستراتیجیة علي جودة نظم اال  -٢
 .البیئیة بجامعة القاھرة

ال یوجد تأثیـر ذو داللة إحصائیة لعوامل الیقظة االستراتیجیة على تجنب المخاطرة   -٣
 .وخفض التكلفة بجامعة القاھرة

ال یوجد تأثیـر ذو داللة إحصائیة لعوامل الیقظة االستراتیجیة على تطبیق قواعد عمل   -٤
 .صارمة بجامعة القاھرة

اللـة إحصائیة لعوامل الیقظة االستراتیجیة علیإھتمام اإلدارة بیئة ال یوجد تأثیـر ذو د  -٥
 .العمل اإلبتكاریة بجامعة القاھرة
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  ).٢(ویمكن توضیح نموذج الدراسة في الشكل رقم 

  
  )٢(شكل رقم 

  نموذج الدراسة
بینما المتغیر  المتغیرالمستقل یةمثل عوامل الیقظة اإلستراتیجوإستنادا إلى ما ھو سالف الذكر؛ ت

  ).١(التابع یتمثل في جودة بیئة العمل اإلبتكاریة وھما على النحو الموضح بالشكل 

یھدف البحث إلى تقدیم إطار مقترح لدور الیقظة االستراتیجیة في خلق بیئة :  أھداف البحث-٤
  :فى اآلتيالعمل اإلبتكاریة، وذلك من خالل األھداف الفرعیة للبحث المتمثلة 

 . التوثیق والتأصیل العلمى لمفھوم الیقظة اإلسترتیجیة، وتحلیل أھمیتھا لمجتمع البحث  -أ 
 .بحث مدى توفیر اآللیات المساھمة في خلق بیـــئة العمل اإلبتكاریة  - ب 

التعریف باألسس والمبادئ والمفاھیم الخاصة بالیقظة االستراتیجیة والمتطلبات   -ج 
 .لتطویر بیئة العملالتنظیمیة واإلداریھ الالزمة 

 .الكشف عن صیاغة الحلول لإلستفادة من تطبیق الیقظة االستراتیجیة  -د 

  :یستمد البحث أھمیتھ العلمیة والعملیة من االعتبارات التالیة:  أھمیة البحث-٥
 أنظار والتحوالت البیئیة وجذب التغییرات مع االیجابي التفاعل على المنظمات مساعدة

تمام بآلیات الیقظة االستراتیجیة یدعم جودة بیئة العمل اإلبتكاریة، وھذا القرار بأن اإلھ متخذي
یمثل تناوًال ھامًا في مجال اإلدارة المعاصرة، رغم وجود بعض الدراسات العربیة واألجنبیة 
حول ھذا الموضوع، إال أن الباحثة تأمل أن یكون ھذا الجھد المتواضع إضافة علمیة بنظرة 

  .جدیدة

  التشغیلیة العملیات تطویر

 إبتكاریة عمل ببیئة اإلدارة إھتمام

  البیئیة اإلدارة نظم جودة

 وخفض المخاطرة تجنب
 

  صارمة عمل قواعد تطبیق

  لمستقلا المتغیر التابع المتغیر
 

  االستراتیجیة الیقظة
  

  المجتمعیة الیقظة 
  القانونیة الیقظة 
  المعلوماتیة الیقظة 
  التكنولوجیة الیقظة 
  التنافسیة الیقظة 

 

  اإلبتكاریة العمل بیئة جودة
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ة الحالیة أھمیتھا التطبیقیة من بعض الدراسات السابقة التى تناولت التطبیق تستمد الدراس
أو قطاع ) ٢٠١٨شعراوى ،(؛ )٢٠٢٠؛ دغیم ؛(على قطاعات أخري كقطاع البترول دراسة 

بالتطبیق على صناعة الدواء؛ وغیر ذلك مما جعل الباحثة ) ٢٠١٩ذكي؛ (الصناعة كدراسة 
د رأت الباحثة بأن التطبیق على جامعة القاھرة قد یتناسب مع تبحث عن مجاًال اخر للتطبیق؛ وق

واستغاللھ . توجھات الدولة ودور الجامعات نحو منظومة التطویر اإلداري المحفز على االبتكار
 في تطویر بیئة العمل اإلبتكاریة بالمنظمات

  :أعتمدت الباحثة على كًال من: منھجیة البحث: رابعًا
تم تحدید المفاھیم النظریة األساسیة المرتبطة بموضوع : یلي المنھج الوصفي التأص-١

من خالل االستعانة بمختلف ) الیقظة االستراتیجیة؛ وبیئة العمل اإلبتكاریة(البحث، 
، وإستخالص األفكار من الدوریات والمصادر العلمیة، والرجوع للدراسات المراجع

 مصادر شبكة اإلنترنت، السابقة لمعرفة المستجدات القائمة، فضًال عن استخدم
  .ومحركات البحث العلمي لبنك المعرفة

أعتمدت الباحثة في جمع البیانات على استبانھ تضمنت :  المنھج اإلحصائي التحلیلي-٢
بعض المحاور التي تعكس متغیرات الدراسة الخاصة بالظاھرة وتحلیلھا، وعرضھا في 

ة العالقات فیما بینھا وإجریت صورة رقمیة لمعرفة االتجاھات بین المتغیرات وطبیع
 .اإلختبارات على الفروض لتفسیر العالقات بین المتغیرات الدراسة الحالیة

 یتألف مجتمع البحث في العاملین بالوظائف األكادیمیة واإلداریة : مجتمع وعینة البحث- ٣
ییر بجامعة القاھرة بالتحدید الوحدات التي سعت لتحسین بیئة عملھا وقامت بتطبیق معا

وقد الحظت بھا عملیات التطویر في اآلونھ األخیرة بما یتواكب . قیاسیة محلیة أو دولیة
مع مالحقة التغییر وتطبیقًا لألفكار اإلبتكاریة واستدامة التحسین المستمر وفقا لمتطلبات 

وتم )  مفردة٣٦٢(وقد بلغ حجم المجتمع . الدولة وخلق بیئة عمل محفزة على اإلبتكار
ھربرت (تم حسابھا بتطبیق معادلة )  مفردة٢٩٨( قوامھا   نة عشوائیة بسیطةاختیار عی

 مع االفتراض  %٩٥وحدود ثقة   ؛%٥ عند مستوى معنویة Excelعلى البرنامج)أركن
وبذلك اعتمدت  % ٥٠بأن الخصائص المطلوب دراستھا في المجتمع متوافرة بنسبة 

إعداد مفردات العینة بكل وحدة من الباحثة على أسلوب التوزیع المتناسب الذي یراعى 
 استمارة لضمان ارتفاع مستوى االستجابة ومع ذلك ٤٠٠الوحدات وبناء علیھ تم توزیع 

 استماره لم تتوافر بھا الشروط المناسبة ٣٢ مفردة كما تم استبعاد ٧٠لم یستجیب فیھ 
اره إذ استم) ٢٩٨(لتحلیل االحصائي فكانت االستمارات الصالحة للتحلیل االحصائي 

  :وبذلك فإن %). ٨٢( بلغت نسبة الردود 

  )٠٫٥٠  ×  ٠٫٥٠ × ٢)١٫٩٦ 
 = حجم العینة 

)٢)٠٫٥٠ 
 =٢٩٨ 

 مفردة

  : البیانات جمع وأسالیب طرق -٤

إعتمدت الباحثة على تصمیم قائمتى إستقصاء بجانب العوامل الدیموجرافیة وفق مقیاس 
قیس إتجاھات أفراد العینة نحو متغیرات لیكرت خماسي االتجاه متضمنا مجموعة عبارات ت



 

 ١٣٣٢  
 

 
  

 
 

وخصص المقیاس األول الیقظة اإلستراتیجیة بأبعاده الفرعیة متمثًال في الیقظة . الدراسة
والمقیاس الثاني خصص لجودة بیئة ) المجتمعیة؛ القانونیة؛ المعلوماتیة؛ التكنولوجیة؛ التنافسیة(

ملیات التشغیلیة في بیئة العمل، جودة نظم االدارة تطویر الع(وتتمثل األبعاد في . العمل اإلبتكاریة
البیئیة؛ تجنب المخاطرة لخفض التكلفة؛ تطبیق قواعد عمل صارمة؛ إھتمام اإلدارة ببیئة العمل 

  ).اإلبتكاریة

  البحث حـــــدود -٥
أعتمدت الباحثة على عدة أبعاد تعكس المتغیرات الرئیسیة لدراسة : الحدود الموضوعیة

وأخري تعكس متغیرات جودة بیئة العمل االبتكاریة من الدراسات العربیة . تراتیجیةالیقظة اإلس
  :التى تتناسب مع ثقافة بیئة االعمال المصریة وفقا للجدول التالي

  )٤(جدول 

 تم اإلستفادة من دراسات سابقة البیـــــــــان المتغیرات

المتغیر 
  المستقل

 

  :، وتشملعوامل الیـقظـة اإلسـتراتیجیة

  الیقظة القانونیة؛  - الیقظة المجتمعیة،  -

  الیقظة التكنولوجیة، -الیقظة المعلوماتیة؛  -

 . الیقظة التنافسیة -

 

  ٢١ إلى ١العبارات من 

(Al.shaer, 2020)   

Dawood, 2018)(  

؛ )٢٠١٩محمد،(، )٢٠١٩جابر،(
  )٢٠٢٠عبد العزیز، (، )٢٠١٩ذكي،(

المتغیر 
 التابع

   وتتضمن - ل اإلبتكاریةجودة بیئة العم

  تطویر العملیات التشغیلیة فى بیئة العمل -

  جودة اإلدارة البیئیة -

  تجنب المخاطرة وخفض التكلفة -

  تطبیق قواعد عمل صارمة -

  العمل اإلبتكاریةاھتمام اإلدارة ببیئة -

  ٤٢إلى   ٢٢العبارات من 

  ،)٢٠١٠إسكندر،

 ).٢٠٢٠دغیم،(

  احثةالب إعداد :المصدر                   

ُطٍبقت الدراسة المیدانیة على العاملین بالوظائف األكادیمیة واإلداریة  : المكانیةالحدود
مفردة، ووزعت االستبانھ على مفردات العینة والرد على ٣٦٢لعینة تبلغ . بجامعة القاھرة

  . إستفسارتھم
ة أثناء ھذه ُأجریت الدراسة المیدانیة خالل شھرین متتالین قامت الباحث:  الزمانیةالحدود

الفترة باالتصال مع مفردات العینة بمختلف الوسائل إلكترونیًا وتلیفونیًا ومقابالت شخصیة إلى 
  . المتناسب للقیام بالدراسة التحلیلیةالقدرأن ُجمعت 

  



 

 ١٣٣٣  
 

––  

 
 

  )  ٥(الجدول رقم 
  حجم المجتمع ونسبة اإلستجابة لمفردات العینة الدراسة 

  نسبة  د السلیمةالردو حجم العینة )١(حجم المجتمع  م
 االستجابة

  %٢ ٨ ١١ ٢١٣ كلیة التمریض  ١
  %٤ ١٦ ١٨ ٣٢٠ كلیة العالج الطبیعي ٢
  %٧ ٢٦ ٣٦ ٦٦٥ كلیة العلوم ٣
  %١٠ ٣٦ ٤٣ ٧٩٧ كلیة الھندسة ٤
  %٨ ٢٨ ٣٣ ٥٧٨ كلیة الطب ٥
  %٤ ١٦ ٢٥ ٤٤٤ كلیة الصیدلة ٦
  %١٣ ٤٦ ٥٤ ٩٧٢ كلیة الزراعة  ٧
  %١ ٤ ٧ ١٢٨ سات االفریقیة العلیاكلیة الدرا ٨
  %٢٩ ١٠٦ ١١٩ ٢١٣٤ األمانة العامة لجامعة القاھرة ٩

  %٣ ١٢ ١٤ ٢٧٧ المكتبة المركزیة  ١٠
  %٨٢=  مفـــردة ٢٩٨ ٣٦٢ ٦٥٢٨ االجــــــمالي

  إعداد الباحثة باستخدام طریقة التوزیع المتناسب: المصدر
 

  
  اإلحصائي التحلیل نتائج: درــالمص

 )٣(الشـــــكل 
 

                                                
  . جامعة القاھرة– إدارة اإلحصاء -  العامة لمركز توثیق المعلومات اإلدارة   تقاریر- 1
 



 

 ١٣٣٤  
 

 
  

 
 

  : األسالیب االحصائیة المستخدمة ھى-١
  ".   كرونباخ ") α(  معامل باستخدام االستبیان استمارة ثبات قیاس -

  . مقاییس التشتت والنزعة المركزیة، لقیاس اتجاھات عینة البحث وتحلیل وتفسیر النتائج-
  .رتباط بین المتغیراتلقیاس قوة وإتجاه عالقة اال" بیرسون" تحلیل معامل ارتباط -

 لتحدید جوھریة العالقة بین المتغیرات وظاھرة البحث  ANOVA TEST تحلیل التباین-
  . واختبار فروض البحث

  االنحدار الخطى المتعدد لبیان تأثیرالعالقات اإلنحداریة للمتغیر المستقل على المتغیر -
  .التابع

  انیة وإختبار الفروض اإلجراءات المنھجیة للدراسة المید-رابــــعًا 
  : اختبار الثبات والصدق-١

تمثل إذ : كرونباخ_ )α(  باستخدام معامل الدراسة لمقیاس الثبات اختبار إجراء تم
؛ ٠٫٩٣٥ كرونباخ قیمتھ تساوى  )α( معامل  أن تبین الیقظة اإلستراتیجیة المتغیر المستقل، وقد

  قد بلغت)جودة بیئة العمل اإلبتكاریة(یمثلھ  كرونباخ للمتغیرالتابع و )α( كما أن قیمة معامل 
، وتتمیز القیم بأنھا مرتفعة جدًا ومقبولة ألغراض الدراسة، كما أنھا أعلي بكثیر من الحد ٠٫٩٤١

 كما .، وإستنادا على ذلك تتمتع أداة الدراسة بالثبات الداخلي%)٧٠ ( )α( األدني المقبول لمعامل 
قیمتھ لبعد الیقظة  أن تبین الدراسة لمقاییس ىالذات الصدق بإختبارمعاملأنھ تم 

 وتعد ھذه القیمة ٠٫٩٦١، كما أن قیمتھ لبعد جودة بیئة العمل اإلبتكاریة، ٠٫٩٦٧اإلستراتیجیة
 الثبات تحقق على االستدالل یمكن النتائج على ھذه وبناًء. مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة

 ).٥( االستبانة بالجول رقم الدراسة من خالل نتائج محاور ألداة والصدق

  نتائج معامل الثبات والصدق الداخلي لمتغیرات الدراسة ) ٦(جدول رقم 

  معامل الثبات العبارات المتغیرات م
)Alpha( 

الصدق 
 الداخلي

 ٠٫٨٣١ ٠٫٩٢٤ ٥ الیقظة المجتمعیة ١
 ٠٫٨٢٢ ٠٫٨١٢ ٤ الیقظة القانونیة  ٢
 ٠٫٩٠٣ ٠٫٨٩٠ ٤ الیقظة المعلوماتیة ٣
 ٠٫٨٧٠ ٠٫٨٦٢ ٤ الیقظة التكنولوجیة ٤
 ٠٫٧٨٠ ٠٫٧٥٤ ٤ الیقظ التنافســـیة ٥
 ٠٫٨٩٢ ٠٫٨٦٢ ٤ تطویر العملیات التشغیلیة فى بیئة العمل ٦
 ٠٫٨٧٧ ٠٫٨٦٤ ٤ جودة اإلدارة البیئیة ٧
 ٠٨٧٩ ٠٫٨٧٢ ٤ تجنب المخاطرة وخفض التكلفة ٨
 ٠٫٨١٩ ٠٫٩٠٤ ٤ تطبیق قواعد عمل صارمة ٩

 ٠٫٨٧٣ ٠٫٩٠٤ ٥  العمل اإلبتكاریةاإلدارة ببیئةاھتمام  ١٠
 نتائج التحلیل اإلحصائي للبیانات: المصدر



 

 ١٣٣٥  
 

––  

 
 

  )α( ویتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات لمتغیرات الدراسة بإستخدام معامل 
  %) ٩٢٫٤ــ % ٧٥٫٤(إذ تترواح ما بین  )  Cronbach's Alpha:Scale(كرونباخ 

ر ألداة القیاس ویعد ذلك عامًال مطمئنا نحو ثبات إتجاھات مفردات عینة وھو ما یعكس ثبات كبی
 مقبولة جدا في جمیع  )α( یتضح أیضًا أن معامالت كما . الدراسة الحالیة موضع التطبیق

  .المتغیرات

   تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة -  ٢
  اإلستراتیجیةنتائج استجابات عینة الدراسة المیدانیة وفقًا لمقیاس الیقظة : أ 
  : نتائج حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمقیاس الكلي لبعد-١

  )  ٧( ــ جدول رقم المجتمعیةالیقظة 
 االنحراف المعیاري المتوسط  اإلتجاه الترتیب الیقظة المجتمعیة

X1 ١٫١٠٤ ٣٫٨١٩ موافق ٢ 

X2 ٠٫٩٣٢ ٣٫٨٠٩ موافق ٣ 

X3 ١٫٠٣٧ ٣٫٧١١ موافق ٥ 

X4 ١٫٠٩٢ ٣٫٧٢١ وافقم ٤ 

X5 ٠٫٩٤٨ ٣٫٨٧٢ موافق ١ 

  نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر
وھذا ) ٣٫٨١٩(أن أكثر الممارسات لجامعة القاھرة عند متوسط ) ٧(یتضح من الجدول 

ما یعني بموافقة مفردات عینة البحث على إستعانة جامعة القاھرة بخبراء محلیین ودولیین 
ة والتجارب المعملیة؛ مما یعكس الجھود المبذولة من وحدات ومشاركتھم في البحوث العلمی

وذلك فضًال عن تشجیع . الجامعة نحو إحداث تنمیة مجتمعیة شاملة في تخصصات متباینة
القیادات والمدارء على توطید عالقاتھم مع أطراف خارجیة ذات خبرة الستمرار دعم عملیات 

فاعل االیجابي من جامعة القاھرة نحو الیقظة التطویر ببیئة العمل بالجامعة وھذا یفسر الت
 للدولة المصریة، كما أن المتوسط الحسابي في ٢٠٣٠المجتمعیة تعزیزًا للخطة اإلستراتیجیة 

  . كمتوسط عام)  درجات٣(أعلي من لعبارات جمیع ا

  : نتائج حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمقیاس الكلي لبعد-٢



 

 ١٣٣٦  
 

 
  

 
 

  )٨(ة ــ جدول رقم الیقظة القانونی
 االنحراف المعیاري المتوسط  اإلتجاه الترتیب الیقظة القانونیة

X6 ١٫٠٣٥ ٣٫٩٥٠ موافق ٢ 

X7 ٠٫٩٨٦ ٣٫٩٣٣ موافق ٣ 

X8 ٠٫٩٥٤ ٤٫٠٨١ موافق بشدة ١ 

X9 ١٫١٧٠ ٣٫٧٠١ موافق ٤ 

  نتائج التحلیل اإلحصائي : المصدر
 ــ ٣٫٨٢٦(یة تترواح متوسطاتھا ما بین إلى أن عبارات الیقظة القانون) ٨(الجدول  یشیر
ویفسر ذلك استجابة اتجاھات مفرات عینة البحث على أن اإلدارة تحرص على إجراء ) ٣٫٦٨٥

  تعدیل مستمر على اللوائح واالجراءات التنظیمیة طبقا للتشریعات الجدیدة التى تتولد عن 
عكس دور جامعة القاھرة نحو وھذا ی. علمیة قاعدة التطویر في بیئة االعمال من خالل بناء

سرعة االستجابة للتغییرات الناتجة عن مستجدات التطویر التشریعیة على المستویین المحلي 
   .والدولي

  : نتائج حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمقیاس الكلي لبعد-٣
  )٩(الیقظة المعلوماتیة ــ جدول رقم 

 االنحراف المعیاري المتوسط  هاإلتجا الترتیب الیقظة المعلوماتیة

X10 ١٫٠٦٢ ٣٫٨٢٩ موافق ١ 

X11 ١٫٢٥٦ ٣٫٦٨٥ موافق ٣ 

X12 ١٫١١٠ ٣٫٧٨٩ موافق ٢ 

X13 ١٫٠٩٣ ٣٫٨٢٦ موافق ١ 

  نتائج التحلیل اإلحصائي : المصدر
كما أنھا تترواح بین )  درجات٣(أن المتوسطات أعلي من ) ٩(یتبین من الجدول 

جامعة القاھرة لدیھا كم كبیر من موافقة إتجاھات العینة على أن ى مما یعن) ٣٫٨٢٩ ــ٣٫٦٨٥(
إلى ان ) ٣٫٨٢٩(قواعد البیانات عن االنشطة الداخلیة والخارجیة؛ حیث بلغ أعلي متوسط 

وحدات الجامعة تتواصل مع مؤسسات خارجیة باعتبارھا مصدرًا للمعلومات مما یسھم في خطط 
  .عة جیدة لھاومشاریع التوسع والتطـویر ویحقق سم

  



 

 ١٣٣٧  
 

––  

 
 

   نتائج حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمقیاس الكلي لبعد-٤
  )١٠(الیقظة التكنولوجیة ـــ جدول رقم 

 االنحراف المعیاري المتوسط اإلتجاه الترتیب الیقظة التكنولوجیة

X14 ١٫٠٩١ ٣٫٩٣٠ موافق ٢ 

X15 ١٫٠٢٠ ٣٫٨٧٢ موافق ٣ 

X16 ١٫١٧٧ ٣٫٧٣٨ موافق ٤ 

X17 ٠٫٨٩٣ ٤٫٠٦٧  بشدةموافق ١ 

  نتائج التحلیل اإلحصائي : المصدر
أى أعلي ) ٤٫٠٦٧ إلى ٣٫٧٣٨من (أن المتوسطات تتراوح ) ١٠(یتالحظ من الجدول 

على أن المنظمة تترقب مستجدات التطویر موافقة أتجاھات العینة ویعنى ذلك ب)  درجات٣(من 
طة واالعمال داخل بیئة العمل اإلداریة والتنظیمیة التكنولوجى حتى توظیفھا في ممارسات األنش

وھذا یعكس دور وحدات جامعة القاھرة نحو الیقظة التكنولوجیة من أجل توطین آلیات التتغییر 
  .والتطویر في بیئة العمل بصفة دائمة

  : نتائج حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمقیاس الكلي لبعــد-٥
  )١١( ــ   جدول رقم الیقظة التنافسیة 

 االنحراف المعیاري المتوسط  اإلتجاه الترتیب الیقظة التنافسیة

X18 ٠٫٨٨٢ ٤٫٠٦٠ موافق بشدة ٢ 

X19 ٠٫٩٨٥ ٤٫٢٢٠  بشدةموافق ١ 

X20 ١٫١٦٠ ٣٫٨٨٩ موافق ٣ 

X21 ١٫١٥٣ ٣٫٦٥٨ موافق ٤ 

  نتائج التحلیل اإلحصائي :         المصدر
) ٤٫٢٢٠(كثر الممارسات لجامعة القاھرة عند متوسط إلى أن أ) ١١(یشیر الجدول 

ونالحظ أیضا أن . حیث تسعى الي استباق نظرائھا وتقدیم أعمالھا بما یحقق التمیز التنافسي
وھذا یعنى أن عینة البحث ) ٤٫٢٢٠ ــ ٣٫٦٥٨(لعبارات یتراوح بین المتوسط الحسابي لجمیع ا

 منافسیھا من خالل مصادرھا المعلنھ وغیر توافق على أن الجامعة ترصد فجوات األداء لدى
  .المعلنھ



 

 ١٣٣٨  
 

 
  

 
 

   نتائج الدراسة المیدانیة وفقًا لمقیاس جودة بیئة العمل اإلبتكاریة-ب
  : نتائج حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمقیاس الكلي لبعد-١

  )  ١٢(تطویر العمــلیات التشغیلیة فى بیئة العمل ــ  جدول رقم 
 االنحراف المعیاري المتوسط  اإلتجاه الترتیب ملیات التشغیلیة  تطویر الع

Y22 ١٫٠٩٠ ٣٫٧٢٨ موافق ٣ 

Y23 ١٫٢٧١ ٣٫٦٢٤ موافق ٤ 

Y24 ١٫١٠٨ ٣٫٩٨٣ موافق ١ 

Y25 ١٫١٠٣ ٣٫٨٣٢ موافق ٢ 

   نتـــائج التحلیل اإلحصائي: المصــدر
 القاھرة ھى نقل أن أكثر الممارسات التى تسعى لھا جامعة) ١٢(یتبین من الجدول 

االبتكار إلي حیز التنفیذ لتطویر العملیات التشغیلیة وفقا للتغییرات اإلبتكاریة التى تم إكتشافھا 
 ٣وھو أعلي من ) ٣٫٦٢٤(بینما أدنى متوسط بلغ ) ٣٫٩٨٣(وقد بلغت اعلي متوسط حسابي 

ي العملیات كل عضو فدرجات؛ ویعنى ھذا بموافقة العینة على أن اإلدارة تحدد مھام عمل 
 مما یعكس تطویر العملیات التشغیلیة بما یتواكب مع .التشغیلیة التى تنظم بیئة العمل الداخلیة

  .التغییرات العالمیة

  : نتائج حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمقیاس الكلي لبعد-٢
  )١٣(جودة اإلدارة البیئیة ــ   جدول رقم 

 االنحراف المعیاري المتوسط  اإلتجاه بالترتی جودة اإلدارة البیئیة

Y26 ١٫٣٩٧ ٣٫٣٠٩ موافق ٤ 

Y27 ١٫١٣٢ ٣٫٧٣٢ موافق ٣ 

Y28 ٠٫٩٩٠ ٤٫٠١٠ موافق بشدة ١ 

Y29 ١٫١٠٩ ٣٫٩٦٠ موافق ٢ 

   نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر
أن أن أكثر الممارسات لجامعة القاھرة ھى استخدامھا أنظمة عمل لھا ) ١٣(یشیر الجدول 

 المتوسطات أعلي من المتوسط العام وبما أن جمیع. واصفات رقابیة للحفاظ على االدارة البیئیةم
مما یعبر عن موافقة باقى العینة على أن ) ٤،١٠ ــ ٣٫٣٠٩(إذ أنھا تنحصر بین )  درجات٣(

توفر الموارد الالزمة ویعكس ذلك سرعة االستجابة لتنفیذ و. اإلدارة تضع خطط محددة للعمل
  .ل حسب التوقیتات الزمنیة لخطط العمل التنفیذیةالعم
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  : نتائج حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمقیاس الكلي لبعد-٣
  )  ١٤(تجنب المخاطرة وخفض التكلفة ـــ جدول رقم 

 االنحراف المعیاري المتوسط اإلتجاه الترتیب تجنب المخاطرة وخفض التكلفة

Y30 ١٫٠٨٠ ٣٫٧١٨ موافق ٢ 

Y31 ١٫١٥٦ ٣٫٦٦١ موافق ٣ 

Y32 ١٫٢٥١ ٣٫٦٦١ موافق ٣ 

Y33 ١٫٠٥٣ ٣٫٨٨٩ موافق ١ 

  نتائج التحلیل اإلحصائي : المصدر
أن أكثر الممارسات التى تقوم بھا جامعة القاھرة ھى اتخاذ إجراءات ) ١٤(یبین الجدول 

بكر عند متوسط تصحیحیة لالنحرافات قبل حدوثھا نتیجة االستشعار أو اشارات االنذار الم
وبالتالي فالمتوسط العام ) ٣٫٨٨٩ ــ ٣٫٦٦١(وتتراوح متوسطات ھذا المقیاس بین ‘) ٣٫٨٨٩(

مما یعكس إتجاھات إیجابیة لدى مفردات العینة الدراسة نحو أكتشاف )  درجات٣(أعلي من 
 .اثناء العمل أھتم بمعالجتھا أوًال بأول مخاطر

  :حراف المعیاري للمقیاس الكلي لبعد نتائج حساب المتوسط الحسابي واالن-٤
  )  ١٥( جدول رقم  ــتطبیق قواعد عمل صارمة

 االنحراف المعیاري المتوسط اإلتجاه الترتیب تطبیق قواعد عمل صارمة

Y34 ١٫٠٠٧ ٣٫٩٢٣ موافق ١ 

Y35 ١٫٠٢٩ ٣٫٨٧٦ موافق ٢ 

Y36 ١٫١٢٣ ٣٫٨٨٤ موافق ٢ 

Y37 ١٫٠٧٦ ٣٫٨٤٢ موافق ٣ 

  تحلیل اإلحصائي نتائج ال: المصدر
وبالتالي فھى ) ٣٫٩٢٣ ــ ٣٫٨٤٢(أن المتوسطات تتراوح بین ) ١٥(یوضح الجدول 

كمتوسط عام مما یعكس إتجاھات إیجابیة لدى عینة الدراسة نحو موافقتھم )  درجات٣(أعلي من 
 إذ أن أكثر الممارسات التى .بدرجة كبیرة على إلتزام بتطبیق القواعد في العمل بدرجة صارمة

تطبقھا جامعة القاھرة ھى السماح بمرور المعلومات فى مختلف المستویات التنظیمیة لخلق بیئة 
عمل آمنھ على جمیع العاملین وخاصة أن بعض أماكن العمل ذات الخطورة بمكان كالمعامل 

لذلك ھناك التزام بقواعد عمل . وقاعات اجراء التجارب البحثیة القابلة لإلشتعال أو ذات الخطورة
أما على المستوى االداري فھناك التزام . صارمة حفاظًا على صحة العاملین وسـالمتھم المھنیة

  .بقواعد صارمة لتطبیق تنفیذ االعمال وفق مواصفات محددة
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 : نتائج حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمقیاس الكلي لبعد-٥
  )١٦(قم  إھتمام اإلدارة ببیئة العمل اإلبتكاریة ــ جدول ر

اھتمام اإلدارة ببیئة العمل 
 االنحراف المعیاري المتوسط اإلتجاه الترتیب اإلبتكاریة

Y38 ١٫١٢٢ ٣٫٩١٩ موافق ١ 

Y39 ١٫٢٥٥ ٣٫٦٧١ موافق ٣ 

Y40 ١٫١٣٦ ٣٫٧٦٥ موافق ٢ 

Y41 ١٫١٥٧ ٣٫٦٥١ موافق ٤ 

Y42 ١٫١٠٩ ٣٫٧٦٥ موافق ٢ 

  نتائج التحلیل اإلحصائي : المصدر
أن أكثر الممارسات التى تتمسك بھا جامعة القاھرة ھى ) ١٦(ئج بالجدول تشیر النتا

الكشف عن التغییرات والتطوارت واستغاللھا في تحسین وتطویر بیئة العمل، ویلى ذلك أن 
عنصر االبتكار یلقى اھتماما شدیدًا من الوحدات الجامعیة ، وبالتالي نالحظ أن جمیع المتوسطات  

وھذا یعكس إتجاھات ) ٣٫٩١٩ إلى ٣٫٦٥١إذ تتراوح من ) درجات٣(م أعلي من المتوسط العا
إیجابیة لدى مفردات عینة الدراسة ویتوافق مع مقومات إھتمام جامعة القاھرة لمواكبة التغییرات 

  .والتحسین المستمر لعملیاتھا في كافة األنشطة والمجاالت من أجل خلق جودة بیئة عمل إبتكاریة

  :ل االرتبــاط بیرسون بین متغیرات الدراسة نتائج تحلیل معام-ج 
إلي أن أعلي متوسط حسابي للمتغیرات كان من ) ١٧(وتشیر نتائج التحلیل بالجدول 

بینما أقل متوسط حسابي ) ٠٫٨٤(بإنحراف معیاري  %) ٣٫٩٢( التنافسیة ویبلغ الیقظةنصیب 
  %) . ٠٫٩٣(بانحراف معیارى  %) ٣٫٢٩(كان من نصیب الیقظة القانونیة ویبلغ 

 بین متغیرات عالقة ارتباط معنویة موجبةویتضح من مصفوفة االرتباط أنھ توجد 
  : الخمس وبذلك نجد االتىللیقظة اإلستراتیجیة

عند مستوى ) الیقظة التكنولوجیة والیقظة المعلوماتیة( توجد عالقة إرتباط طردیة قویة بین - 
  ).٠٫٠٥(معنویة 

عند ) الیقظة المجتمعیة والیقظة المعلوماتیة(رتباطا بین  توجد عالقة طردیة قویةأكثر ا-
  ، ) ٠٫٠٠١(مستوى معنویة 

 جمیع بین توجد عالقة ارتباط معنویة موجبة كما إتضح من مصفوفة االرتباط أنھ -
  :  وبذلك نالحظ االتى) الیقظة االستراتیجیة وجودة بیئة العمل اإلبتكاریة(المتغیرات 

عند ) إھتمام االدارة ببیئة العمل اإلبتكاریة والیقظة القانونیة( بین  توجد عالقة طردیة قویة-
  ) .٠٫٠٥(مستوى معنویة 
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إھتمام االدارة ببیئة العمل اإلبتكاریة وتطبیق ( توجد عالقة طردیة قویة أكثرإرتباطا بین -
اسكندر، ( دراسة مع  النتیجةهھذ وتتفق). ٠٫٠١(عند مستوى معنویة ) قواعد صارمة

٢٠١٠. (  
إھتمام االدارة ببیئة العمل اإلبتكاریة والیقظة (عالقة طردیة قویة موجبة بین   بینما توجد-

  ).٠٫٠٥(عند مستوى معنویة ) القانونیة

  ) ١٧(جدول رقم 
  مصفــوفة االرتبــاط بین متغیرات الدراسة

 Mean S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 المتغیرات
الیقظة -١

          1 0.90 3.80 ةالمجتمعی

Sig. ــــــ ــــــ           
 الیقظة -٢

         1 *60. 0.93 3.29 القانونیة

Sig. 000. ــــــ ــــــ          
 الیقظة  -٣

*58. **56. 0.98 3.78 المعلوماتیة
* 1        

Sig. 000. 000. ــــــ ــــــ         
 الیقظة  -٤

*62. *60. 0.86 3.90 التكنولوجیة
* .42* 1       

Sig. 000. 000. 000. ــــــ ــــــ        
 الیقظة -٥

**54. 0.84 3.92 التنافسیة
* 

.51*
* .65** 61** 1      

یة
یج

رات
ست

اال
ة 

قظ
ی

 

Sig. 000. 000. 000. 000. ــــــ ــــــ       
 تطویر -٦

العملیات 
 التشغیلیة

3.77 0.96 .625*
* 56** .69**

* 
.65*

* 
.54*

* 1     

Sig. 000. 000. 001. 000. 000. ــــــ ــــــ      
نظم  جودة -٧

**68. 0.98 3.75 االدارة البیئیة
* 

.57*
* .62** .64*

* 
.53*

* 
.72*

* 1    

Sig 000. 000. 000. 000. 000. 000. ــــــ ــــــ     
 المخاطرة و -٨

*57. *53. 0.97 3.73 التكلفة
* .66** .62*

* 
.52*

* 62** .65*
* 1   

Sig. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. ــــــ ــــــ    
 تطبیق قواعد -٩

*49. **60. 0.93 3.90  صارمة عمل
* .50** 50** .55*

* 
.57*

* 
.59*

* 
.73*

* 1  

Sig. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. ــــــ ــــــ   
إھتمام اإلدارة ١٠

ببیئة عمل 
 ابتكاریة

3.75 0.98 62** .48* .63** .57*
* 

.50*
* 

.63*
* .66* .72*

* 
.76*

* 1 
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ة 
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Sig. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. ــــــ ــــــ  
تعنى أن مستوى معنویة معامل                * نتائج التحلیل االحصائي                                                          :  المصدر 

  ٠٫٠٥االرتباط عند 
تعنى أن مستوى معنویة معامل ** 

  ٠٫٠١االرتباط عند 
تعنى أن مستوى معنویة معامل *** 

 ٠٫٠٠١االرتباط عند 
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  :  الدراسة  اختبار فــروض-سادسًا 
جودة بیئة االستراتیجیة علي یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة لعوامل الیقظة  ال :الفرض الرئیس

  :كالتالي) وینقسم ھذا الفرض الرئیس إلي عدة فروض فرعیة. (العمل اإلبتكاریة بجامعة القاھرة

  :  اختبارالفرض الفرعي األول-١/١
) تطویرالعملیات التشغیلیةال یوجد تأثیر ذوداللة إحصائیة لعوامل الیقظة االستراتیجیة على(  

)١٨(الجدول رقم   
عوامل الیقظة االستراتیجیة على تطویر العملیات التشغیلیة حلیل االنحدار المتعدد لتأثیرنتائج ت  

  المتغیر المستقل

 یقظة اإلستراتیجیة

المعامالت 
غیر 

 المعیاریة

المعامالت 
 المعیاریة

اإلنحراف 
 المعیاري

  إحصاتیة

T 
الداللة 

 القـــرار اإلحصائیة

 ــــــــ 270. 270. 270. ــــــــ 704. الثــابت

 یوجد تأثیر X1 .248 .288 .000 .000 .000 الیقظة المجتمعیة

 یوجد تأثیر X2 .117 .119 .051 .051 .050    الیقظة القانونیة

 یوجد تأثیر X3  .342 .349 .000 .000 .000 الیقظة المعلوماتیة

 الیقظة التكنولوجیة
X4 .196 .174 .005 .005 .005 یوجد تأثیر 

 ال یوجد تأثیر X5    .096 .094 .061 .061 .061 تنافسیةالیقظة ال

 إجصاءات جــــودة النموذج

 R2 R –Square)(  :0.711معامل التحدید  -

  )Y(المتغیر التابع 

تطویر العملیات التشغیلیة 
 في بیئة العمل

 اإلحصائیة  إلختبار Fقیمة  
ANOVA 119.103  داللھ إحصائیةF إلختبارANOVA 0.000 

  نتائج التحلیل اإلحصائي للبیانات: مصدرال
قیمتھا ) R²(لمعامل التحدید التفسیریة القدرة أن نجد) ١٨( بالجدول وبالنظر لجودة النموذج 

من التغییرات % 71 المستقلة لعوامل الیقظة االستراتیجیة تفسرات أى أن المتغیر0.711=
وبذلك فإنھ كلما تزاید ) كمتغیر تابعتطویر العملیات التشغیلیة في بیئة العمل (التى تحدث في 

وعى وحدات جامعة القاھرة واإلھتمام بعوامل الیقظة االستراتیجیة بمقدار وحدة تحسن 
 .وحدة  %)71(مستوى التطویر في العملیات التشغیلیة داخل بیئة العمل بمقدار 

ثلة في؛ الیقظة معنویة الیقظة االستراتیجیة متمT) (أثبتت نتیجة الداللة اإلحصائیة الختبار 
  : وبـــــذلك فإنھ.الیقظة التكنولوجیة؛ المجتمعیة؛ والیقظة المعلوماتیة؛ الیقظة القانونیة

  %.  01 عند مستوي أقل من) المجتمعیة؛ والمعلوماتیة(یوجد تأثیر دال إحصائیا للیقظة  



 

 ١٣٤٣  
 

––  

 
 

   1 %.عند مستوي أقل من) التكنولوجیة(یوجد تأثیر دال إحصائیا للیقظة  
     ؛ إذن5 %عند مستوي ) القانونیة(ثیر دال إحصائیا للیقظة یوجد تأ 

 
  :  ویقبل الفرض البدیل التالي الصفري جزئیًا یرفض الفرض:  علي ما سبقوبناًء 

 الیقظة المجتمعیة؛ یوجد تأثیـر ذو داللـة إحصائیة لعوامل الیقظة اإلستراتیجیة المتمثل في -
 . تطویرالعملیات التشغیلیة علىالیقظة التكنولوجیة؛ والیقظة المعلوماتیة؛ الیقظة القانونیة

 . التشغیلیةال یوجد تأثیـر ذو داللـة إحصائیة للیقظة التنافسیة على تطویرالعملیات -

   :الفرض الفرعى الثاني  اختبار صحة-٢/١
) جودة نظم اإلدارة البیئیةال یوجد تأثیر ذوداللة إحصائیة لعوامل الیقظة االستراتیجیة علي(  

  )١٩(دول رقم ج
  جودة نظم اإلدارة البیئیةعوامل الیقظة االستراتیجیة علي نتائج تحلیل االنحدار المتعدد لتأثیر 

  المتغیر المستقل

 یقظة اإلستراتیجیة

معامالت 
غیر 

 معیاریة

المعامالت 
 المعیاریة

اإلنحراف 
 المعیاري

  إحصاتیة

T 
الداللة 

 القـــرار اإلحصائیة

ــــــــ 152. الثــابت  ــــــــ 835. 208. 733. 

 الیقظة  المجتمعیة
X1 .205 .233 .048 4.227 .000 یوجد تأثیر 

    الیقظة القانونیة
X2 .109 .108 .069 1.574 .117  ال یوجد

 تأثیر

 الیقظة المعلوماتیة
X3 .110 .109 .084 1.305 .193 الیوجد تأثیر 

الیقظة 
 یوجد تأثیر X4 .312 .271 .080 3.893 .000 التكنولوجیة

 الیقظة التنافسیة
X5 .120 .115 .059 2.049 .041 یوجد تأثیر 

 إجصاءات جــــودة النموذج

 R2 R –Square)(  :0.632معامل التحدید  -

  )Y(المتغیر التابع 

 جودة نظم اإلدارة البیئیة

  إلختبار Fقیمة إحصائیة 
ANOVA 83.389  داللھ إحصائیة F إلختبارANOVA 0.000 

  نتــــائج التحلیل اإلحصائي للبیانات:  المصدر 

Y = .704 +.248X1 + .117X2 + .342X3 +.196X4 



 

 ١٣٤٤  
 

 
  

 
 

قیمتھا ) R²(لمعامل التحدید  التفسیریة القدرةأن ) ١٩(الجدول  بیتضح من جودة النموذج 
من التغییرات %  63 المستقلة لعوامل الیقظة االستراتیجیة تفسرات أى أن المتغیر0.632=

وبذلك فكلما تحقق إدارك جامعة ) تابعكمتغیر جودة نطم اإلدارة البیئیة (التى تحدث في 
القاھرة واھتمامھا بجوانب الیقظة االستراتیجیة بمقداروحدة تحسنت جودة اإلدارة البیئة 

 .وحدة 63%بمقدار
  معنویة للمتغیرات المستقلة للیقظة االستراتیجیةT)(جاءت نتیجة الداللة اإلحصائیة الختبار  

    وبالتـــالي .التكنولوجیة؛ والیقظة التنافسیةالیقظة  متمثلة في؛ الیقظة المجتمعیة؛
  %.  01 عند مستوي أقل من) المجتمعیة؛ والتكنولوجیة(یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للیقظة  

  إذن 5 %یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للیقظة التنافسیة عند مستوي أقل من  
 

  :قبل الفرض البدیل التالي   یرفض الفرض الصفري جزئیًا وی :ویترتب علي ما سبق أنھ 
الیقظة المجتمعیة؛ (یوجد تأثیـر ذو داللـة إحصائیة لعوامل الیقظة اإلستراتیجیة متمثلھ في  -

 .علي جودة نظم اإلدارة البیئیة) والیقظة التكنولوجیة؛ الیقظة التنافسیة
 . اإلدارة البیئیة جودة نظم علي)القانونیة؛ المعلوماتیة(ال یوجد تأثیـرذو داللة إحصائیة للیقظة  -

  :الفرض الفرعي الثالث  اختبار صحة-  ٣/١
لعوامل الیقظة االستراتیجیة على تجنب المخاطرة وتخفیض ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة 

  التكلفة
  نتائج االنحدار المتعدد لتأثیر عوامل الیقظة االستراتیجیة على تجنب )٢٠(جدول رقم 

  المخاطرة وتخفیض التكلفة
  ر المستقلالمتغی

 یقظة اإلستراتیجیة

معامالت 
غیر 

 معیاریة

المعامالت 
 المعیاریة

اإلنحراف 
 المعیاري

  إحصاتیة
T 

الداللة 
 القـــرار اإلحصائیة

 ــــــــ 342. 951. 719. ــــــــ 684. الثــابت
 یوجد تأثیر X1 .118 .137 .048 2.490 .013 الیقظة المجتمعیة
 ال یوجد تأثیر X2 -.056 -.056 .068 -.823 .411    الیقظة القانونیة

 یوجد تأثیر X3  .358 .364 .082 4.349 .000 الیقظة المعلوماتیة

 یوجد تأثیر X4 .276 .244 .079 3.509 .001 الیقظة التكنولوجیة

 ال یوجد تأثیر X5    .073 .071 .058 1.269 .205 الیقظة التنافسیة
 إجصاءات جــــودة النموذج

 R2 R –Square)(  :0.633معامل التحدید  -

  )Y(یر التابع المتغ
تجنب المخاطرة وتخفیض 

 التكلفة
  إلختبار Fقیمة إحصائیة 

ANOVA 83.809  داللھ إحصائیة F إلختبارANOVA 0.000 

  نتائج التحلیل اإلحصائي للبیانات: المصدر

Y = .152 +.205X1 +.312X4+.120 X5 



 

 ١٣٤٥  
 

––  

 
 

لمعامل التحدید ریة  التفسیالقدرةأن  إتضح من جودة النموذج) ٢٠(وباستعراض الجدول  
)R² ( من % 63 المستقلة للیقظة االستراتیجیة تفسرات أى أن المتغیر0.63=قیمتھا

تجنب المخاطر لتخفیض التكلفة أى أنھ كلما حرصت وحدات التغییرات التى تحدث حول 
الخطط االستراتیجیة ذات الصلة بإدارة المخاطر بمقدار وحدة  جامعة القاھرة على مراقبة

 % 63لظروف البیئیة التى یتم من خاللھا تجنب المخاطرة وخفض التكلفة بمقدارتحسنت ا
 .وحدة

   معنویة للمتغیرات المستقلة للیقظة T) (جاءت نتیجة الداللة اإلحصائیة الختبار 
 مما االستراتیجیة متمثًال في الیقظة المعلوماتیة؛ الیقظة التكنولوجیة؛ الیقظة المجتمعیة؛

   :یترتب علیھ
  %.  01عـند مستوي ) المعلوماتیة، التكنولوجیة(تأثیر ذو داللة إحصائیة للیقظة یوجد  

    ؛  إذن 1 %ستوي یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للیقظة المجتمعیة عند م 
 

 

 :یرفض الفرض الصفري جزئیًا ویقبل الفرض البدیل التالي: وبناًء على ما سبق 
الیقظة المعلوماتیة؛ الیقظة (الستراتیجیة متمثًال في یوجد تأثیـر ذو داللـة إحصائیة للیقظة ا -

 .على تجنب المخاطرة وتخفیض التكلفة) التكنولوجیة؛ الیقظة المجتمعیة

على تجنب المخاطرة وتخفیض ) القانونیة؛ والتنافسیة(الیوجد تأثیـردال إحصائیًا للیقظة  -
  .التكلفة

  : وبدراسة صحة اختبار الفرض الرابع-  ٤/١
لعوامل الیقظة االستراتیجیة على تطبیق قواعد عمل أثیـر ذو داللـة إحصائیة ال یوجد ت(

  )صارمة

Y = .684 +.118 X1 + .358 X3 +.276 X4 



 

 ١٣٤٦  
 

 
  

 
 

  )٢١(جدول رقم 
  نتائج االنحدار المتعدد لتأثیر عوامل الیقظة االستراتیجیة علي تطبیق قواعد عمل صارمة

  المتغیر المستقل

 یقظة اإلستراتیجیة
معامالت 

 غیرمعیاریة
المعامالت 
 المعیاریة

 اإلنحراف
 المعیاري

  إحصاتیة

T 
الداللة 

 القـــرار اإلحصائیة

 ــــــــ 000. 3.741 761. ــــــــ 2.846 الثــابت

 یوجد تأثیر X1 .406 .488 .050 8.073 .000 الیقظة المجتمعیة

    الیقظة القانونیة
X2 .255 .268 .072 3.568 .000 یوجد تأثیر 

 الیقظة المعلوماتیة
X3 -.106 -.112 .087 -1.22 .224  ال یوجد

 تأثیر

 الیقظة التكنولوجیة
X4 .038 .035 .083 .462 .645  ال یوجد

 تأثیر

 یوجد تأثیر X5 .166 .167 .061 2.725 .007 الیقظة التنافسیة

 إجصاءات جــــودة النموذج

 R2 R –Square)(  :0.560معامل التحدید  -

  )Y(المتغیر التابع 

تطبیق قواعد عمل 
 صارمة

  إلختبار Fیمة اإلحصائیة الق
ANOVA 61.727  الداللھ اإلحصائیةF إلختبار 

ANOVA 0.000 

  نتائج التحلیل اإلحصائي للبیانات: المصدر
) R²(لمعامل التحدید  التفسیریة القدرةتوضح  جودة النموذجإلي أن ) ٢١(لجدول ایشیر 

من % 56قلة تفسر عوامل الیقظة االستراتیجیة المستات أى أن متغیر0.560=قیمتھا 
أذ أنھ كلما إصدرت ) كمتغیر تابعتطبیق قواعد عمل صارمة (التغییرات التى تحدث عند 

وحدات جامعة القاھرة تعلیماتھا بشأن تنفیذ متطلبات جودة االدارة البیئیة بجانب تعلیمات 
  اخرى من شأنھا الحفاظ علي سالمة العاملین وصحتھم المھنیة بجانب أمن المبانى 

امل بمقدار وحدة نجد أن االلتزام بتطبیق قواعد العمل یتم بدرجة صارمة والمع
 .وحدة )56%(بمقدار

 معنویة للمتغیرات المستقلة للیقظة االستراتیجیة T) (جاءت نتیجة الداللة اإلحصائیة الختبار 
   وعلي ھذا االساس فإنھ .والقانونیة؛ التنافسیة؛ متمثًال في الیقظة؛ المجتمعیة

  %.  01 عند مستوي أقل من) المجتمعیة؛ والقانونیة(ر ذو داللة إحصائیة للیقظة یوجد تأثی 

    إذن 1 %توي أقل من یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للیقظة التنافسیة عند مس 



 

 ١٣٤٧  
 

––  

 
 

  
 

 :وقبول الفرض البدیل التاليرفض الفرض الصفري جزئیًا : ویترتب علي ما سبق 
المجتمعیة؛ (إلستراتیجیة متمثًال في الیقظة یوجد تأثیـرذو داللة إحصائیة للیقظة ا -

 .على تطبیق قواعد عمل صارمة) والقانونیة؛ التنافسیة
على تطبیق قواعد ) المعلوماتیة؛ والتكنولوجیة(ال یوجد تأثیـر ذو داللة إحصائیة للیقظة  -

ي مما یشیر إلى عدم كفایة الموارد المادیة والمالیة والبشریة ذات الكفاءة ف. عمل صارمة
 .مجال تكنولوجیا المعلومات

  : الفرض الفرعى الخامس  اختبار صحة-  ٥/١
ة    ال یوجد تأثیرذو داللة إحصائیة      ام اإلدارة ببیئ ى إھتم لعوامل الیقظة االستراتیجیة عل

  عمل ابتكاریة
  نتائج االنحدار المتعدد لتأثیر عوامل الیقظة االستراتیجیة  )٢٢(جدول رقم 

  ة عمل ابتكاریةعلى إھتمام اإلدارة ببیئ
  المتغیر المستقل

 یقظة اإلستراتیجیة

المعامالت 
غیر 

 المعیاریة

المعامالت 
 المعیاریة

اإلنحراف 
 المعیاري

  إحصاتیة
T 

الداللة 
 القـــرار اإلحصائیة

 ــــــــ 005. 2.837 903. ــــــــ 2.563 الثــابت
 الیقظة المجتمعیة

X1 .414 .378 .060 6.944 .000 یوجد تأثیر 

    الیقظة القانونیة
X2 .321 .256 .085 3.773 .000 یوجد تأثیر 

 الیقظة المعلوماتیة
X3 .427 .341 .103 4.128 .000 یوجد تأثیر 

 الیقظة التكنولوجیة
X4 .071 .049 .099 .716 .475  ال یوجد

 تأثیر

ال یوجد  X5 .098 .075 .072 1.362 .174 الیقظة التنافسیة
 تأثیر

 ـــودة النموذجإجصاءات جـ
 R2 R –Square)(  :0.642معامل التحدید  -

     =  )(Adjusted  R –Square معامل التحدید المعدل -
0.635 

  )Y(المتغیر التابع 
  إھتمام اإلدارة

 ببیئة عمل ابتكاریة
 

  إلختبار Fقیمة إحصائیة 
ANOVA 86.957  داللھ إحصائیة F إلختبارANOVA 0.000 

  لتحلیل اإلحصائي للبیاناتنتائج ا: المصدر

Y = 2.846 +.406X1 + .255X2 +.166X5 



 

 ١٣٤٨  
 

 
  

 
 

ظ أن   دول نالح ر ) ٢٢(الج وذجیظھ ودة النم درة وج سیریة الق ل  التف   لمعام
د  ا ) R²(التحدی ر0.64.2=قیمتھ ة   ات أى أن المتغی ل الیقظ ستقلة لعوام    الم

ي   % 64االستراتیجیة تفسر  ة    (من التغییرات التى تحدث ف ل ابتكاری ة عم ام اإلدارة ببیئ  إھتم
ابع ر ت ذ) كمتغی ة     وب داث المحیط ع االح د وتتب اھرة برص ة الق دات جامع ت وح ا قام   لك فكلم

دار وحدة           ك بمق ر ذل ة وغی ببیئتھا الخارجیة نحو المستجدات المجتمعیة والقانونیة والمعلوماتی
دار  إھتمام وحدات جامعة القاھرة ببیئة العمل االبتكاریةكلما أشار ھذا إلى   )56.( لدیھا بمق

 .وحدة
ة الدال   اءت نتیج ار  ج صائیة الختب ة اإلح ة    T) (ل ستقلة للیقظ رات الم ة للمتغی    معنوی

ة     ي الیقظ ثًال ف ة    (االستراتیجیة متم ة؛ والمعلوماتی ة؛ والقانونی ل من    المجتمعی ستوي أق د م  عن
    وبذلك%.01

ة االستراتیجیة      - ة   (یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للیقظ ة؛ المعلوماتی ة؛ القانونی د  ) المجتمعی عن
    إذن -      01 %ن مستوي أقل م

 
 

  ویقبل الفرض البدیل التاليیرفض الفرض الصفري جزئیًا : وبنــاًء على ما سبق 
) المجتمعیة؛ والقانونیة؛ والمعلوماتیة(یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للیقظة اإلستراتیجیة  -

 .على إھتمام اإلدارة ببیئة عمل ابتكاریة
على إھتمام اإلدارة ببیئة ) التكنولوجیة؛ والتنافسیة(قظة ال یوجد تأثیـر ذو داللة إحصائیة للی -

 .العمل االبتكاریة

 : اختبار صحة الفرض الرئیس-  ٦/١
تراتیجیة  ال یوجد تأثیـر ذو داللـة إحصائیة لعوامل الیقظة       ل     االس ة العم ودة بیئ ي ج عل

  اإلبتكاریة

Y = 2.563 +.414X1  + .321 X2 + .427 X3  
 



 

 ١٣٤٩  
 

––  

 
 

  )٢٣(جدول رقم 
  ستراتیجیة علي جودة بیئة العمل اإلبتكاریةنتائج االنحدار المتعدد لتأثیر عوامل الیقظة اال 

  المتغیر المستقل

 یقظة اإلستراتیجیة

معامالت 
غیر 

 معیاریة

المعامالت 
 المعیاریة

اإلنحراف 
 المعیاري

  إحصاتیة

T 
الداللة 

 القـــرار اإلحصائیة

 ــــــــ 013. 2.488 2.793 ــــــــ 6.949 الثــابت

 الیقظة المجتمعیة
X1 1.391 0.4 .185 7.537 .000 یوجد تأثیر 

    الیقظة القانونیة
X2 .747 0.16 .263 2.840 .005 یوجد تأثیر 

 الیقظة المعلوماتیة
X3 1.131 0.242 .320 3.535 .000 یوجد تأثیر 

 الیقظة التكنولوجیة
X4 .893 0.167 .305 2.925 .004 یوجد تأثیر 

 یوجد تأثیر X5 .553 0.114 .223 2.476 .014 الیقظة التنافسیة

 إجصاءات جــــودة النموذج

 R2 R –Square)(  :0.755معامل التحدید  -

  )Y(المتغیر التابع 

  جودة

 بیئة العمل اإلبتكاریة

  إلختبار Fقیمة إحصائیة 
ANOVA 149.180  داللھ إحصائیة F إلختبار

ANOVA 0.000 

  نتائج التحلیل اإلحصائي للبیانات: المصدر
قیمتھا ) R²(لمعامل التحدید التفسیریة القدرة أن نجد) ٢٣( بالجدول ذجوبالنظر لجودة نمو 

من التغییرات % 75.5 المستقلة لعوامل الیقظة االستراتیجیة تفسرات أذ أن المتغیر0.755=
وبالتالي فكلما حرصت جامعة القاھرة على ) جودة بیئة العمل اإلبتكاریة(التى تحدث في 

عادھا نحو جودة االدارة البیئیة ألعمالھا وطبقت التشریعات یقظتھا االستراتیجة بمختلف أب
القانونیة المستحدث وعملت على إقتناءجودة المعلومات المرتقبة ذات الصلة بتطویر بیئة 

. وحدة )75.5%(عملھا بمقدار وحدة كلما ساعد ذلك علي جودة بیئة العمل اإلبتكاریة بمقدار 
  .  والمؤسسيمما ساھم في تحقیقھا التمیز التنافسي

نجدھا معنویة لكل متغیرات الیقظة  T)( الداللة اإلحصائیة الختبار نتیجةوبالنظرل 
  االستراتیجیة

 %. 01 یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للیقظة المجتمعیة؛ والمعلوماتیة عند مستوي أقل من -



 

 ١٣٥٠  
 

 
  

 
 

 1 %.منیوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للیقظة التكنولوجیة والقانونیة عند مستوي أقل  -
   ؛  إذن 1 %یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للیقظة التنافسیة عند مستوي  -

 
 

   :وإستنادًا علي ما سبق 
 :ویقبل الفرض البدیل التاليیرفض الفرض الصفري 

تراتیجیة      - ة االس ل الیقظ صائیة لعوام ـة إح ـر ذو دالل د تأثی ة؛  (یوج ة؛ المعلوماتی المجتمعی
  .على وجودة بیئة العمل اإلبتكاریة) نافسیةالقانونیة؛ التكنولوجیة؛ الت

  : مناقشة النتائــج والتوصیات
  :نتائج صحة إختبارات الفروض : أوًال

كمتغیرات (قامت الباحثة بتقسم النتائج وفقَا لمتغیرات الدراسة إذ تمثلت الیقظة اإلستراتیجیة 
بینما جودة بیئة ) جیة؛ التنافسیةالمجتمعیة؛ المعلوماتیة؛ القانونیة؛ التكنولو(في الیقظة ) مستقلة

تطویر العملیات التشغیلیة؛ جودة نظم االدارة (العمل اإلبتكاریة كمتغیر تابع تضمن األبعاد التالیھ 
البیئیة؛ تجنب المخاطرة وتخفیض التكلفة؛ اإللتزام بتطبیق قواعد عمل صارمة؛ إھتمام اإلدارة 

  :النتائج كاألتى) ٢٤(ویعرض الجدول . القاھرةبالتطبیق على جامعة ) ببیئة العمل اإلبتكاریة

  ) :٢٤(خالصة نتـــائج صحة إختبارات الفروض الجدول 
 القــــــرار الناتج عن إختبار صحة الفروض الفـروض األصلیة

ة    ـر ذو دالل د تأثی ال یوج
ة    ل الیقظ صائیة لعوام إح
ة       ودة بیئ االستراتیجیة علي ج

 العمل اإلبتكاریة

  یرفض

  فرض العدم

 لرئیسا

  یقبل الفرض البدیل

یوجد تأثیـر ذو داللة إحصائیة لعوامل الیقظة 
  االستراتیجیة علي جودة بیئة العمل اإلبتكاریة

 

  :الفرض الفرعى األول 

ة    ـر ذو دالل د تأثی ال یوج
ة    ل الیقظ صائیة لعوام إح
ویر     ى تط تراتیجیة عل اإلس

 .العملیات التشغیلیة

یرفض فرض 
  بإستثناءالعدم 

الیقظة (
 )لتنافسیةا

  یقبل الفرض البدیل جزئیًا

یوجد تأثیـر ذو داللة إحصائیة لعوامل الیقظة 
المجتمعیة؛ المعلوماتیة، (اإلستراتیجیة 

على تطویر العملیات ) القانونیة؛ التكنولوجیة
 التشغیلیة

  :الفرض الفرعى الثانى

ة    ـر ذو دالل د تأثی ال یوج
ة    ل الیقظ صائیة لعوام إح

و    م   اإلستراتیجیة علي ج دة نظ
 .اإلدارة البیئیة

یرفض فرض 
  بإستثناءالعدم 

الیقظة (
القانونیة؛ 
 )المعلوماتیة

   یقبل الفرض البدیل جزئیًا

یوجد تأثیـر ذو داللة إحصائیة لعوامل الیقظة 
المجتمعیة؛ (اإلستراتیجیة متمثلھ في الیقظة 

علي جودة اإلدارة ) التكنولوجیة؛ التنافسیة
 .البیئیة

Y = 6.949 +1.391X1 + .747 X2 + 1.131 X3 +.893X4 +.553X5 



 

 ١٣٥١  
 

––  

 
 

 القــــــرار الناتج عن إختبار صحة الفروض الفـروض األصلیة

  :لثالثالفرض الفرعى ا

ة   ـر ذو دالل د تأثی الیوج
ة    ل الیقظ صائیة لعوام إح
ب   ى تجن تراتیجیة عل االس

 المخاطرة وخفض التكلفة

یرفض فرض 
  بإستثناءالعدم 

الیقظة (
القانونیة؛ 

 )التنافسیة

 تأثیـر ذو داللة یقبل الفرض البدیل جزئیًا یوجد
إحصائیة للیقظة االستراتیجیة متمثًال في الیقظة 

على ) التكنولوجیة؛ المجتمعیةالمعلوماتیة؛ (
 .تجنب المخاطرة وتخفیض التكلفة

  :الفرض الفرعى الرابع 

ة    ـر ذو دالل د تأثی ال یوج
ة    ل الیقظ صائیة لعوام إح
ق    ى تطبی تراتیجیة عل االس

 قواعد العمل بدرجة صارمة

یرفض فرض 
  بإستثناءالعدم 

الیقظة (
المعلوماتیة؛ 
 )والتكنولوجیة

   یقبل الفرض البدیل جزئیًا

یوجد تأثیـر ذو داللة إحصائیة للیقظة 
المجتمعیة؛ (اإلستراتیجیة متمثًال في الیقظة 

على تطبیق قواعد العمل ) والقانونیة؛ التنافسیة
 .بدرجة صارمة

  :الفرض الفرعى الخامس

ة    ـر ذو دالل د تأثی ال یوج
ة    ل الیقظ صائیة لعوام إح
ام    ى إھتم تراتیجیة عل االس

 یةاإلدارة ببیئة عمل ابتكار

یرفض فرض 
  بإستثناءالعدم 

الیقظة (
  التكنولوجیة؛

 )والتنافسیة

  یقبل الفرض البدیل جزئیًا 

یوجد تأثیـر ذو داللة إحصائیة للیقظة 
المجتمعیة؛ (اإلستراتیجیة متمثًال في الیقظة 

على إھتمام اإلدارة ) والقانونیة؛ المعلوماتیة
 .ببیئة العمل االبتكاریة

  :صیلیة المتعلقة بالیقظة اإلستراتیجیةالنتائج التف: ثـــانیا
  :أوضحت نتائج الدراسة ما یلي 

 یتمثل دورھا الرئیس في الترقب نحو جمع المعلومات عن مختلف :الیقظة المجتمعیة -١
التغییرات التى تحدث في المجتمع وذات تأثیر مباشرة على األنشطة واألعمال التى تقوم بھا 

قق الجامعة من جودة ھذه المعلومات فإنھا تتجھ على الفور جامعة القاھرة وبذلك عندما تتح
وھذا یتفق مع دراسة . نحو سرعة االستجابة إلقناص الفرص المتاحة حول ھذه المعلومات

Dawood & Abbas ,2018 , pp 1-18 ( ودراسة)،عبد (ودراسة ) ٢٠١٩قادري
 جامعة القاھرة ودورھا وبذلك أشارت الدراسة الحالیة للجھود المبذولة من) ٢٠٢١العزیز، 

التنمیة  المحوري في المشاركة بالمؤتمرات والندوات الثقافیة وورش العمل لتحقیق أھداف
  .للمجتمعیة الشاملة من التغییرات والتطوارات المحیطة

  : وأثبتت نتائج الدراسة الحالیة أنھ یوجد تأثیر معنوى للیقظة المجتمعیة كالتالي
ل من       مجتمعیة على یوجد تأثیرمعنوى للیقظة ال  - ستوى أق شغیلیةعند م ات الت ویر العملی تط

٠١% 
 %٠١ جودة نظم اإلدارة البیئیة عند مستوى یوجد تأثیر معنوى للیقظة المجتمعیة علي -
ستوى   یوجد تأثیر معنوى للیقظة المجتمعیة على   - د م  تجنب المخاطرة وتخفیض التكلفة عن

١% 



 

 ١٣٥٢  
 

 
  

 
 

ى   - ة عل ة المجتمعی وى للیقظ أثیر معن د ت د    االلیوج ارمة عن ل ص د عم ق قواع زام بتطبی ت
  %٠١مستوى أقل من 

ى  - ة عل ة المجتمعی أثیرمعنوى للیقظ د ت د  یوج ل االبتكاریةعن ة العم ام االدارة ببیئ  إھتم
  %٠١مستوى

 %٠١ جـودة بیئة العمل االبتكاریة عند مستوى یوجد تأثیرمعنوى للیقظة المجتمعیة علي -
 الشكل (٤)

  
  

  
  

  
  

  
تسمح بترقب التطورات في التشریعات الجدیدة المرتبطة باستراتیجیة  :الیقظة القانونیة -٢

؛ وتجاوب جامعة القاھرة نجو إنتھاز الفرص وتفادي التأثیرات السلبیة التي قد ٢٠٣٠الدولة 
).  ٢٦٤، ص ٢٠١٩جابر، (ویتفق ذلك مع دراسة .   تتولد عن تلك التشریعات المستجدة

  اوب دور جامعة القاھرة نحو تطویر البحث وتؤكد الدارسة الحالیة أیضًا علي تج
 القوانین مع یتوافق بما الفكریة الملكیة العلمي وحقوق البحث العلمى وااللتزام بأداء مراكز

  . في مجاالت التطویراإلداریة واألنظمة نحو التشریعات الدولیة

  : اليوأثبتت نتائج الدراسة الحالیة أنھ یوجد تأثیر معنوى للیقظة القانونیة كالت
  %٥تطویر العملیات التشغیلیة عند مستوى على  یوجد تأثیرمعنوى للیقظة القانونیة -
ة   - ة القانونی أثیرمعنوى للیقظ د ت ى  یوج د     عل ارمة عن ل ص د عم ق قواع زام بتطبی االلت

  %٠١مستوى
ستوى     على   یوجد تأثیرمعنوى للیقظة القانونیة    - د م  ٥إھتمام االدارة ببیئة العمل االبتكاریةعن

% 
 %٠١جـــــودة بیئة العمل االبتكاریة عند مستوى علي  د تأثیرمعنوى للیقظة القانونیةیوج -

 



 

 ١٣٥٣  
 

––  

 
 

  )٥(الشكل 
  

  
  

  
  

  
  

  
شطة      تتطلب:  الیقظة المعلوماتیة  -٣ ول أن ع المعلومات ح  أن یكون منظور اإلدارة قائم على جم

ا               ة؛ وھن ع األطراف الخارجی ع جمی ا م ا وتعامالتھ اھرة وعالقاتھ ة الق ي  وأعمال جامع  تتجل
ة      ى البیئ وح عل ات      . أھمیة الیقظة كنظام معلوماتي مفت فضًال عن سرعة االستجابة للمعلوم

اظرة          ات المن أداء بالمنظم ا ب تحكم ومقارنتھ ات ال ك   . ذات االنذار المبكر؛ أومعلوم ق ذل ویتف
ة     ل دراس رة مث ات أخ ع دراس الوى،  (م ة ) ١٥٥، ٢٠١٦ع ؛ ودراس

(Savescu,2014,Pp.81-88.).   
  :  نتائج الدراسة الحالیة أنھ یوجد تأثیر معنوى للیقظة المعلوماتیةوأثبتت

  %٠١تطویر العملیات التشغیلیة عند مستوى على  یوجد تأثیرمعنوى للیقظة المعلوماتیة -
 %١تجنب المخاطرة وتخفیض التكلفة عند مستوى على  یوجد تأثیرمعنوى للیقظة المعلوماتیة -
  %٠١إھتمام االدارة ببیئة العمل االبتكاریة بمستوىتیةعلي یوجد تأثیرمعنوى للیقظة المعلوما -
 %٠١جــودة بیئة العمل االبتكاریة عند مستوى علي  یوجد تأثیرمعنوى للیقظة المعلوماتیة -

  )٦(الشكل 
  

  
  

  
  
  

  

 

 



 

 ١٣٥٤  
 

 
  

 
 

تترقب فرص التطویر في محیط التقنیات التكنولوجیة إذ تقوم جامعة : الیقظة التكنولوجیة -٤
 في تطویر العملیات التشغیلیة إداریًا وتعلیمیًا وبحثیًا مما یترتب علیھ تطویر القاھرة بتوظیفھا

عبد (، )٢٠١٤عالوى،(ویتفق ذلك مع دراسة . المعامل إلجراء تجارب عملیة عالیة األداء
 كما .، ویعد ذلك عامًال ھامًا في زیادة االنتاج؛ وتعمیق الصناعة فیما بعد)٢٠٢١العزیز، 

والمتالقیة  المستقبلیة التكنولوجي للعلوم امعة القاھرة تعمل على التطبیقتضیف الباحثة أن ج
مع إحتیاجات المجتمع وتعمل على المشاركة في مشاریع ابتكاریة بشتى مجاالت سواء مع 

  .أفراد أم مؤسسات استكماال لمسیرة التطویر الشامل

  : تكنولوجیة كالتاليوأثبتت نتائج الدراسة الحالیة أنھ یوجد تأثیر معنوى للیقظة ال 
  %٠١تطویر العملیات التشغیلیة عند مستوى یوجد تأثیرمعنوى للیقظة التكنولوجیة على  -
  %٠١جودة نظم اإلدارة البیئیة عند مستوى یوجد تأثیرمعنوى للیقظة التكنولوجیة علي  -

تجنب المخاطرة تخفیضًا للتكلفة عند مستوى یوجد تأثیرمعنوى للیقظة التكنولوجیة على  -
١%  

جودة بیئة العمل االبتكاریة عند مستوى أقل من یوجد تأثیرمعنوى للیقظة التكنولوجیة علي  -
١%  

  )٧(الشكل  -
  

  
  

  
  

  
  

التعرف على استراتیجیات نظرائھا وقدراتھم تقوم جامعة القاھرة ب : الیقظة التنــافسیــــة -٥
  حیث رصد األسالیب والجھود اإلبتكاریة نحو تطویر اإلجراءات التى تنشط عجلة االنتاج

الجدیدة التى تستخدم لتحسین األداء من خالل معرفة  نقاط  القوة  الممكن إقتناصھا من 
العالقات السوقیة وجمع المعلومات عن مستجدات التطویر لتقدیم خدمات أكادیمیة تعلیمیة 

عالوة ونوه ( ;  )(Alshaer, 2020, p 84. وبحثیة، ویتفق ذلك مع دراسات أخري  
١٤: ٢٠١٨( ;  )Ahmed & Mgid , 2019,. (  
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––  

 
 

  : وأثبتت نتائج الدراسة الحالیة أنھ یوجد تأثیر معنوى للیقظة التنـافسیــــــة كالتالي
  %١تطویر العملیات التشغیلیة بمستوى أقل منیوجد تأثیرمعنوى للیقظة التنافسیة على  -

  %٥بیئیة عند مستوى  جودة نظم اإلدارة الیوجد تأثیرمعنوى للیقظة التنافسیة علي -
 ١ االلتزام بتطبیق قواعد صارمة بمستوى اقل من یوجد تأثیرمعنوى للیقظة التنافسیة على -

% 
 %١ جـودة بیئة العمل االبتكاریة عند مستوى  یوجد تأثیرمعنوى للیقظة التنافسیة علي -

 )٨(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  

الت تواجھ بعض التحدیات التى كما تشیر الباحثة إلي أن بیئة العمل في جامعة القاھرة ما ز -
تتطلب المزید من التفكیر اإلستراتیجى إلستحداث آلیات في تطویر أسالیب العمل بما 
یتواكب مع سرعة التغییرات الدینامیكیة في البیئة الخارجیة تكنولوجیًا وإستدامة عملیات 

 .التطویر

 یین أشارات أن أغلبخاصة وأنھ وفقا للمقابالت الشخصیة للباحثین والعلماء األكادیم -
جدیدة أو  إنتاج خطوط إداریة وشراء عملیات في تنحصر االبتكارات الخاصة بالصناعة
 .في تعمیق التصنیع بالمنتجات

 لكل بحثیة مدینة  وتوجھ الدولة نحو إنشاء٢٠٣٠ ووفقا للخطة اإلستراتیجیة المصریة  -
نسانیة والحصول على كوادر واإل التكنولوجیة للعلوم العلمیة بیتًا للخبرة لتكون جامعة
إذ تتضمن تلك المدینة  .محلیًا ودولیًا وعلمیًا ومھنیًا وظیفیًا التنافس على قادرة متمیزة مھنیة

فى مجاالت وتطبیقات  المتقدمة للبحوث ومعھد العلمى والبحث العلیا للدراسات البحثیة كلیة
 والغـذاء وتطبیقاتھا الجذعیھ یاالخال المتجددة؛ وأبحاث ومصادرالطاقة الجزئیة؛ البیولوجیا
مما یعكس جودة بیئة . بحل مشكالت المجتمع ترتبط وتكنولوجیات أخري كثیرة والمیـاة،

  .العمل اإلبتكاریة بوحدات جامعة القاھرة

 



 

 ١٣٥٦  
 

 
  

 
 

 

 التى تتواكب مع التغییرات ومستجدات التطویر في جمیع بالبرامج التدریبیةدعم العاملین  -
 .الوظیفیة أكادیمیة وإداریة بجامعة القاھرةالمستویات 

االبتكار إضافة الیقظة العلمیة في الدراسات البحثیة مجال إدارة األعمال بالتركیز على  -
 وكذلك ترقب أثر تطویر البحث العملى في إحداث نقلة جدیدة التنظیمى في البیئة المصریة

 .في قطاع االعمال
االستراتیجیة المتباینة یعد وعیًا إستراتیجیًا لألنشطة استمراریة االھتمام بمكونات الیقظة  -

  .التى تقدم للمجتمع مما یسھم في فاعلیة إتخاذ قرارات
 ترقب التغییرات البیئیة ورصد تطوراتھا وفقا لمواصفات الجودة إستمراریةالعمل على  -

 .؛ محلي ودولي للوصول إلى التمیز المؤسسي.البیئیة
مادیة، البشریة، التكنولوجیة، وغیرھا إسھاما في التطویر  المالیة، الزیادة الموارد -

  .التنظیمى
 بقواعد ومعاییر نظم جودة اإلدارة البئییة بین العاملین مما نشر ثقافة اإللتزامالعمل على  -

 .یساعد علي جودة بیئة العمل االبتكاریة
 البیئیة أوًال  وترقب مستجدات التغییر فيإنتقاء المعلوماتأستدامة جامعة القاھرة علي  -

 .بأول
 .الوراثیة والھندسة والطب والزراعة علوم الطاقة  فيالمادى لالبحاث العلمیة زیادة الدعم -

 .والزراعیة والطبیة الصناعیة المجاالت فى توجھ الجامعات نحو استخدام التكنولوجیا  -
 .راستمرارالحفاظ على الصحة والسالمة المھنیة وحمایة بیئة العمل من شتى المخاط -

 لتكون مثًال یحتذى .في باقي الوحدات والمراكز بجامعة القاھرةالتطویر أستكمال مسیرة  -
 .بھ؛ عالمیا
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  )٢٤( جدول رقم -خطة التنفیذ للتوصیات 
 مسئولیة التنفیذ الخطة الزمنیة االنشطة الالزمة التوصیة

 والقیادات اإلدارة العلیا  متوسطة االجل زیادة الموارد تطویر بیئة العمل 

ات   البرامج التدریبیبة دریب فئ ت
 المجتمع

  ادارة الموارد البشریة  طوال العام

ات   دریب بالكلی ز الت ومراك
 والجامعة

ع    طویلة األجل إدارة المعلومات الیقظة االستراتیجیة ة لجم شریة مؤھل وادر ب ك
 المعلومات

  تكوین لجان التحلیل البیئي

 وفرق عمل

ادات اإلدارة ا قصیرة االجل ا والقی لعلی
  والعاملین

 وأطراف خارجیة ذات صلة

ودة اإلدارة  م ج نظ
 البیئیة

د   زام بقواع الت
 العمل

ادات  طوال العام ا والقی اإلدارة العلی
 والعاملین

 

 .الیقظة العلمیة كمسئولیة إجتماعیة لجامعات نحو التطویر المؤسسى في مجال الصناعة .١
  .   االستراتیجیة ودروھا في تحقیق التمیز المؤسسيمحددات الیقظة .٢

 .دورنظم جودة اإلدارة البیئیة في زیادة القدرة التنافسیة .٣
 .مساھمة الیقظة االستراتیجیة في زیادة فعالیة التطویر التنظیمى .٤

 .دور الیقظة االستراتیجیة في تعظیم األداء المؤسسي .٥
 .الصناعة بالبیئة المصریةدور الیقظة العلمیة لكلیات الزراعة في تنشیط  .٦

  : كما تقترح الباحثة إجراء دراسات بحثیة على كلیة الزراعة
إذ یھدف دورھا الى زیادة المحاصیل الزراعیة وسد الفجوة الغذائیة وعالج مشكلة األمن 

وتوفیر غذاء أمن على . الغذائي ومساعدة وزارة الزراعة في تحقیق اإلكتفاء الذاتي للمجتمع
وجذب الموارد المادیة من البرامج التدریبیة الموجھ للتصنیع لمؤسسات وأفراد . ینصحة المواطن

أولتوظیف الشباب الخریجین الراغبین في إنشاء مشروعات صغیرة؛ مما یعكس وعى إدارك 
 وفق في بیئة عمل إبتكاریة تربط الزراعة بالصناعةجامعة القاھرة بأھمیة الیقظة االستراتیجیة 

 .یة المعاصرةالمستجدات العلم
  : الیقظة العلمیةأن وتضیف الباحثة 

والتوجھ نحو تطویر البحث العلمي رئیس  إستراتیجى كدور الجامعات تقع على عاتق 
 العلوٍم ، وتركیز االنتباه على الدراسات شتىوتحدیث المناھج ، وتنشیط عملیات االبتكار في 
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ول مخرجات تلك التجارب والقیام بالمراقبة البحثیة وإجراء التجارب المعملیة والتدقیق العلمي ح
والتأمل والمالحظة  والربط عن وعي وبصیرة بین حقائق المخرجات أو اإلكتشافات الناتجة عن 
تلك المعارف جدیدة  وبذلك یتم قیاس األداء الجامعى وفقا لما حققتھ الجامعة من انجازات نحو 

رامج تدریبیة ألعضاء أكادیمیین وقیادات مسئولیاتھا المجتمعیة من خطط تعلیمیة وبحثیة وب
إذ أن الھدف الرئیس . إداریة؛ وموظفین؛ وطالب وخریجین وباحثین من داخل الجامعة وخارجھا

  .من كفاءة األداء الجامعي ھو تنشیط اإلبتكاروتحقیق التمیز العلمي والرقى بالمجتمع
 

مة عبد العظیم وخلیل ، میسر خلیل یوسف أبو الوفا، جمال محمد و حسین ، سال .١
 بالمؤسسة دور البیئة المجتمعیة االبتكاریة في تحقیق الجودة الشاملة) ٢٠١٨(

 ، ص ١١٣ ، ع ٢٩، المجلة الدولیة للدراسات؛ مج التعلیمیة، منشور دار المنظومة 
٢٢٩ -٢٠٩.  

 والبراعة یجیةاالسترات الیقظة بین العالقة تحلیل) ٢٠٢٠(إسماعیل، جبرائیل أحمد  .٢
، ٤٧، ع ١٥المنظمي، مجلة تكریت للعلوم اإلداریة، مج  تحقیق التجدید في وتأثیرھما

  .٢٩ -١ ، ص ٢ج
، أثر تمكین العاملین على بیئة العمل اإلبتكاریة، )٢٠١٠(إسكندر، سوزى رؤوف  .٣

دراسة میدانیة على قطاع الفنادق بالقاھرة، مركز االستشارات والعلوم االداریة، 
  .١٢٢-٧٢دیمیة السادات، ص ص باكا

، كلیة التجارة جامعة عین شمس، إدارة االنتاج والعملیات) ٢٠١٩(سید محمود  الخولي، .٤
  .١٣٣، ١٢٧ص

تأثیر عملیات إدارة ، )٢٠١٩(العربي، تیقاوى والشیخ، وعكاشة وعزیزى، أحمد  .٥
تنظیمى،  في ظل التوجھ نحو التكیف مع التغییر الالمعرفة علي اإلبتكارات التنظیمیة

  . ٥٨-٣٤، ص ٢٧، ٢مجلة الجامعة االسالمیة للدراسات االقتصادیة واإلداریة، ع
 ودورھا االبداع ممارسات نحو الموجھة االستدامة، )٢٠٢٠(السعیدى، كرار فاضل  .٦

 في الخضراء التحویلیة للقیادة الوسیط الدور خالل  منالبیئي اإلبتكار تعزیز في
  .٦٨ -٥٠ ، ص ١ ، ع ٢دارة واإلقتصاد، مجلد النفطیة، مجلة بحوث اإل الشركات

، تنمیة مھارات إدارة االبتكار لدى األقسام اإلداریة) ٢٠٢٠(المطیرى، فیصل بن فرج  .٧
بحامعة المجمعة في ضوء ممارستھم المھنیة، مقاالت وبحوث دار المنظومة بنك 

 ٢٧ ص٧٤٧، ٧٢٢ ، ص ٣٢المعرفة، مكتبة جامعة بور سعید، ع 
 كما یدركھا الطالب وعالقتھا بالتفكیر االبتكاریة البیئة )٢٠١٣(لرحمن الرشید، عبد ا .٨

  .٢٢٩- ٢٠٩ ، ص ٣، ع  ٢، المجلة الدولیة للدراسات بدار المنظومة، مج                                       االبتكاري
 بین دور الیقظة االستراتیجیة في ترشید اإلتصال) ٢٠١٢(العابدین، قوجیل نور  .٩

 .١٧المؤسسة ومحیطھا، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، ص 
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 بالجامعات في تصور مقترح لتحقیق الیقظة التنافسیة، )٢٠١٩(الروبي، حنــان أحمد  .١٠
 دراسة آلراء أعضاء ھیئة التدریس، بجامعة -زرق ضوء فلسفة استراتیجیة المحیط األ

  .، جامعة كفر الشیخ١، ط ١، مج ٩٢بني سویف، ع 
، دار الجامعة إدارة اإلبداع واإلبتكار) ٢٠٢٠(بطرس والشعراوي، أحمد والعیناوي  .١١

 .١٢٤االفتراضیھ بسوریا، بنك المعرفة المصري، ص 
راتیجي، أداة لمواجھة التحدیات آلیة الیقظة والذكاء االست، )٢٠١٠(بومدین، یوسف  .١٢

واالستراتیجیات  وأحد عوامل التنافسیة، الملتقى الدولي الرابع، إدارة األعمالالمستقبلیة 
،  التسییر وعلوم االقتصادیة  نوفمبر، كلیة العلوم٨-٧العربیة  الدول التنافسیة في

  .٢١ص
  .ثیق، إدارة اإلحصاءتقاریر جامعة القاھرة، اإلدارة العامة لمركز المعلومات والتو .١٣

، دار آلیات مقترحة لتحقیق التكامل والیقظة االستراتیجیة) ٢٠١٩(جابر، منار محمد  .١٤
  . ٢٥٢، ٢٣٥المنظومة، بنك المعرفة المصري، ص 

، الملتقى  الیقظة االستراتیجیة والذكاء اإلقتصادى)٢٠١٧(حیولة، إیمان وعباد، زینھ  .١٥
 ونماذج التنبؤیة على المعطیات الكبیرة، العلمى الدولي، التحول الرقمى للمؤسسات

  .٦ص
، قرطبة للنشر والتوزیع ،ص نماذج التمیز اإلداري) ٢٠١٥(عبد الوھاب، علي محمد  .١٦

١٤٥. 
  واقع تطبیق معلمات الحاسب اآللي)٢٠١٩(عبد اهللا، ھناء والسعدون، الھام عبد الكریم  .١٧

 المنطقة الشرقیة بالمملكة ، دراسة میدانیة فيلمواصفات البیئة التعلیمیة االبتكاریة
  ٥٨-٤١، ص ١٩ ، ع ٣العربیة السعودیة، المركز القومى للبحوث، مج

 في إستدامة األداء البیئي االستراتیجیة الیقظة دور) ٢٠٢١(عبد العزیز، حمدى جمعھ .١٨
، ینایر، المجلة العلمیة ٣، ج١، ع٢دراسة میدانیة على مجموعة شركات أرما، مج 

 .٢٠٣مالیة والتجاریة بكلیة التجارة جامعة دمیاط، ص للدراسات والبحوث ال
 الصناعیة، ص أثر اإلدارة البیئیة على كفاءة المشاریع، )٢٠١٧(عبد النور وعبد اهللا  .١٩

٣٤. 
 واستراتیجیة اإلداري اإلبتكار) ٢٠٢٠(ومھند، سھى، ، فادي وأحمدعرقاوى، سامر، .٢٠

معة االسالمیة للتنمیة، مج الثامن ، مجلة الجا حالة، دراسةواألثر  العالقة األعمال ریادة
 .٥٣ ، ص ٤٧-٤٦ع 

 في واإلبداع اإلبتكار مستوى تحسین في اإلبتكار إدارة دور) ٢٠١٥(عوادى، مصطفي  .٢١
  .٢٤٨،٢٤٩والمالیة، ص االقتصادیة الدراسات العربیة، مجلة والمؤسسات الدول

 في اإلبداع مدع في االستراتیجیة الیقظة أثر) ٢٠١٨(عالوة، ھبة ونوه، ثالجیھ  .٢٢
  .١٣٤، ص ٤٣میدانیة، مجلة العلوم االنسانیة االجتماعیة، ع راسةد المنظمات
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المؤسسة، دار  في للتغییر كعامل اإلستراتیجیة واقع الیقظة، )٢٠١٦(عالوى، نصیرة  .٢٣
  .١٦٥ ، ١٤٥ ، ص٦ ، ع ٢المنظومة العربیة، مج 

كاریة علي تحسین أثر جودة بیئة العمل اإلبت) ٢٠٢٠(دغیم، جیھان محمد خلیل  .٢٤
 وزیادة القدرة التنافسیة، دراسة میدانیة بشركات البترول، المجلة العلمیة اإلنتاجیة

  .٥٥٦لالقتصاد والتجارة، ص 
أثر الیقظة االستراتیجیة في تطویر المنتجات الدوائیة ) ٢٠١٩(ذكي، محمد حمدى  .٢٥

  .ة عین شمس، المجلة العلمیة لإلقتصاد والتجارة، كلیة التجارة، جامعالمصریة
 أثر تطبیق إدارة الجودة الشاملة ونظم إدارة البیئة االیزو) ٢٠١١(رشید ورحیم  .٢٦

 .٣١١ ،٣٠٨على تحسین األداء البیئي للمؤسسة، ص١٤٠٠٠
تنمیة القدرات اإلبتكاریة كمدخل لدعم األداء اإلداري ) ٢٠١٠(سعید، وفاء فنجري  .٢٧

  .ره، كلیھ التجارة، جامعھ عین شمس في إدارة المستشفیات الخاصة بمدینة القاھالمتمیز
 دراسة حالة على نظم اإلدارة البیئیة على أداء المؤسسة، )٢٠١٧(شراف، براھیمي،  .٢٨

مؤسسة اإلسمنت، كلیة العلوم التجاریة وعلوم التیسیر، إدارة االعمال، جامعة الجیاللي، 
  .٢ص 

القتھا باألداء إستراتیجیات إدارة المعرفة وع، )٢٠١٨(، محمد فتحى شلقامى شعراوى .٢٩
 دراسة میدانیة في قطاع البنوك التجاریة، المجلة العلمیة لإلقتصاد والتجارة االبتکارى

 .، ، كلیة التجارة، جامعة عین شمس١، ع ٤٨واإلدارة مج 
، دراسة أثر بیئة المؤسسة على نشاط الیقظة االستراتیجیة، )٢٠١٩(قادرى، محمد  .٣٠

 .٤٢ ، ص ١ ، ع ٥جلة المعرفة؛ مج م. میدانیة لعینة من النسیج الصناعي
أنواع الیقظة اإلستراتیجیة مدخًال ) ٢٠١٩(محمود، ناجي عبد الستار ومھدى، حكمت  .٣١

  .١٨ -١ ، ص ٢، ج٤٧، ع ١٥ ،مجلة تكریت للعلوم اإلداریة،مج للتجدید االستراتیجي
 .یزالموقع اإللكترونى، جامعة الملك عبد العز) ٢٠١٧(مركز االبداع وریادة األعمال  .٣٢

القیادة الجامعیة والیقظة )٢٠١٧(ھاشم، نھلة عبد القادر وناصف؛مرفت صالح .٣٣
، قیادة التعلیم وإدارتھ في الوطن العربي؛ ٢٤، المؤتمر العلمي السنوي اإلستراتیجیة

  .٢٠٦ ،١٩٧الواقع والرؤى المستقبلیة، الجمعیة المصریة ، دار المنظومة ، ص
، بتكار في المنظمات القائمة على المعرفةاستراتیجیات اإل) ٢٠١٩(یحیاوى، فتحیة  .٣٤

 . ٤٦١ــ٤٣٨ ، ص مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة واإلداریة
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Abstract: 

The Present Study Aimed to Identify the Supporting Strategic 
Vigilance Factors in The Quality of The Innovative Work Environment. 
The Strategic Vigilance Factors Include in Five Dimensions: "Societal, 
Legal, Informational, Technological, And Competitive" Vigilance.  

The Study Population Represents Workers in Various Academic 
and Administrative Positions at Cairo University. To Achieve the 
Objectives of The Study, A Random Sample Consisting Of (362 
Individuals) Was Applied and The Number of Lists Valid for Statistical 
Analysis Was 298. The Results of The Study Concluded That There Is an 
Effect of The Factors of Strategic Alertness in Its Various Dimensions: 
(Societal, Legal, Informational, Technological, Competitive) On the 
Quality of The Innovative Work Environment. In Light of The Results of 
The Study, A Set of Recommendations Were Proposed That Enhance the 
Role of Strategic Vigilance in Supporting the Quality of The Innovative 
Work Environment. 

Key words: 
 Strategic vigilance: “societal vigilance, legal vigilance, 
informational vigilance, technological vigilance, competitive 
vigilance ،”quality, innovative work environment. 
Organizational innovations. 

 


