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 املستخلص 
الهتمام به يعد المحرك األساسي لنمو عنصرًا جوهريًا للعديد من المنظمات التعليمية، لذا فان ا   يشكلأن االنفتاح االستراتيجي          

المنظمات وتطورها لمواكبة التغيرات وبالتالي امتالك المعرفة، لذا ركز هذا البحث على بيان دور االنفتاح االستراتيجي كتوجه معاصر  
االستراتيجي، التراكم المعرفي(،    لتعزيز التراكم المعرفي، والعمل على استخراج عصارة الفلسفة الفكرية والعلمية لمتغيرات البحث )االنفتاح

يقسم البحث في جزئين أساسيين، تضمن األول اإلطار العام للبحث واإلطار النظري لمتغيرات البحث. وشمل الجزء الثاني اإلطار العملي 
امعة تكريت، لفرضيات البحث، وكذلك مجموعة من االستنتاجات والتوصيات. وشملت عينة البحث عن طريق مجموعة من القيادات في ج

ي  وذلك من خالل اختبار عالقات التأثير، واالرتباط بين متغيرات البحث )االنفتاح االستراتيجي، التراكم المعرفي(، وكان المنهج المتبع ف
واستخدم   ( فرد، وباعتماد استمارة االستبانة كأداة اساسية للقياس،61البحث هو التحليلي الوصفي، وتم اختيار عينة من العاملين بواقع )

( ألثبات مدى صحة فرضيات البحث بين متغيري البحث )االنفتاح االستراتيجي، التراكم المعرفي(  SPSSبرنامج الحزمة اإلحصائية  )
واستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية والمتمثلة بمعامل االنحدار المتعدد ومعامل االرتباط. وكانت أبرز االستنتاجات، تحقـق وجـود 

اجات التي  ة ارتباط بيـــن االنفتاح االستراتيجي مجتمعــة والتراكم المعرفي للجامعة عينة البحث بداللـــة متغيراتهـــا. واستنادًا الى استنتعالقـ
بينها البحث، قدم البحث مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة أن تهتم الجامعة عينة البحث بموضوع االنفتاح االستراتيجي وذلك من  

المختلفة بهدف    استخدام   اللخ الممارسات  التنفيذ والتطبيق، والذي يركز على مجموعة من  ناحية  الحديثة من  االستراتيجية  األساليب 
 المنظمة. باالستغالل األمثل للطاقات واالبتكارات الناتجة من كافة األطراف المرتبطة 

 المعرفي. الكلمات المفتاحية: االنفتاح االستراتيجي، التراكم  
Abstract 

        That strategic openness is an essential element for many educational organizations, so interest in it is 

the main engine for the growth and development of organizations to keep pace with changes and thus 

possessing knowledge, so this research focused on clarifying the role of strategic openness as a 

contemporary trend to enhance knowledge accumulation, and work to extract the juice of intellectual and 

scientific philosophy for the variables The research (strategic openness, knowledge accumulation), divides 

the research into two main parts. The first included the general framework for research and the theoretical 

framework for research variables. The second part included the practical framework of the research 

hypotheses, as well as a set of conclusions and recommendations. The sample of the research was included 

by a group of leaders at the University of Tikrit, by testing the influence relationships, and the correlation 

between the research variables (strategic openness, knowledge accumulation), and the approach used in 

the research was descriptive analytical, and a sample of workers was selected by (61) individuals. By 

adopting a questionnaire as a basic tool for measurement, the statistical package (SPSS) was used to prove 

the validity of the research hypotheses between the two research variables (strategic openness, knowledge 

accumulation) and the use of a set of statistical methods represented by the multiple regression coefficient 

and the correlation coefficient. The most prominent conclusions were the existence of a correlation between 

the combined strategic openness and the knowledge accumulation of the university research sample in 

terms of its variables. Based on the conclusions that the research included, the research presented a set of 

recommendations, the most important of which is the need for the university to pay attention to the research 

sample in the subject of strategic openness, through modern strategic methods in terms of implementation 

and application, which focuses on a set of different practices with the aim of optimizing the energies and 

innovations resulting from all parties associated with the organisation. 

Keywords: strategic openness, knowledge accumulation. 

 املقدمة
مو مرهون بامتالك المهارات والخبرات في بيئة ديناميكية، معقدة ومتغيرة باستمرار، حيث أصبح البقاء والن  التعليمية اليوم  نظماتتعيش الم
غير قابلة للتقليد أو المحاكاة في ظل التطورات التكنولوجية المتتالية وثورة المعلومات واالتصاالت وزيادة حدة التنافس، هذا كله  الالمعرفية  

وارد األساسية واالستراتيجية التي تعتمد عزز من قيمة التوجه المعرفي من خالل امتالك المعرفة وتوفير الوسائل لذلك، حيث أصبحت أحد الم
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في الحصول على الخبرات والمهارات المعرفية لما توفره من كم هائل من البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال    نظمات التعليميةعليها الم
اكتساب المزيد من المعرفة وتحقيق في موقف يحتم عليها تبني نظم فعالة ومناسبة من اجل    نظمةالمؤسسة وممارساتها، ومن هنا أصبحت الم

انطالقًا مما تقدم يمكن القول يجب على المنظمة قيد البحث ان تتوجه نحو الفلسفات االستراتيجية المتطورة من اجل تعزيز   الميزة التنافسية.
لهذا البحث يتناول موضوعات مهمة وفي ضوء ذلك، فأن اإلطار الفلسفي  الجوانب المعرفية وذلك من خالل تبني مفهوم االنفتاح االستراتيجي.

، جاء هذا البحث تعزيز التراكم المعرفيفي    االنفتاح االستراتيجيفي استدامة األداء االداري في جامعة تكريت، وتركز على بيان مدى دور  
 (. االنفتاح االستراتيجي، التراكم المعرفيليأخذ على عاتقه اختبار هذه المتغيرات )

 العام للدراسةاملبحث األول: اإلطار 
 أواًل: مشكلة البحث

يتوقف نجاح أي منظمة على مدى قدرتها على مواكبة التغييرات المستمرة في البيئة التي تعمل فيها وخصوصًا في عالم اليوم الذي        
يشهد منافسة شديدة، وهذا يتطلب امتالك المنظمة لمهارات وقابليات وموارد وخبرات متراكمة تسمح لها بالتعامل مع المنافسين في السوق  

رق، لذلك أصبحت المنظمة بحاجة ُملّحة إلى استثمار ُقدراتها المعرفية المتاحة، والبحث عن ُقدرات معرفية جديدة لتدعم خططها بأفضل الط
ومجهوداتها. وتمثلت مشكلة البحث من خالل ضعف قدرة في المنظمات التعليمية على مجابهة قدرات الجامعات الدولية الخاصة بالمقدرات 

ل من خالل هذا البحث معالجة هذه المشكلة باالعتماد على االنفتاح االستراتيجي التي تركز على اإلدارة االستراتيجية، المعرفية.لذلك نحاو 
كم وما يعكس على ذلك من تعزيز للمهارات والقدرات المعرفية، لذا فأن الفجوة البحثية تركز على دور االنفتاح االستراتيجي في تعزيز الترا

 كريت، ويمكن تجسيد الفجوة المعرفية من خالل األسئلة االتية: المعرفي في جامعة ت
 بين االنفتاح االستراتيجي والتراكم المعرفي في الجامعة قيد البحث؟  ةهل هناك عالقة ارتباط موجب

 هل هناك تأثير موجب لالنفتاح االستراتيجي في تعزيز التراكم المعرفي في الجامعة قيد البحث؟ 
 ثانيًا: أهمية البحث

 تكمن أهمية هذا البحث من خالل:
الابناء   لمتغيرات  بــ )  بحثنموذج يمكن من خالله تقييم عالقات االرتباط والتأثير  المعرفيوالمتمثلة  التراكم  ( ومدى  االنفتاح االستراتيجي، 

تعزيز من خالل    جامعة تكريتجهها  في تطوير كافة مواردها.االهتمام بإيجاد الحلول للمشاكل التي توا  جامعة تكريتاالستفادة منها من قبل  
ابعاد كل من االنفتاح عن طريق استغالل الموارد االلكترونية والعمل على استغالل القدرات بشكل أمثل.وصف وتشخيص  التراكم المعرفي  

كونه مصدر إضافي يضاف  ( واستغاللها بشكل فاعل.يهتم البحث الحالي بجامعة تكريتفي الميدان قيد البحث )  االستراتيجي والتراكم المعرفي
لتي  الى البحوث السابقة ويثري المكتبات العلمية بدراسة تجمع عدد من المواضيع المهمة واالساسية والتي اهتمت بنفس ابعاد البحث الحالي وا

 . لياتها اإلداريةلمنظمات التعليمية ألخذها بنظر االعتبار في عملتعد كمخزون أكاديمي غني بالمعلومات التي يمكن ان تعد ذات فائدة 
 ثالثًا: اهداف البحث

 : هناك مجموعة من االهداف الرئيسية لهذا البحث اهمها
التراكم المعرفي في جامعة قيد البحث.بيان مستوى تطبيق ابعاد    جامعة تكريتفي    االنفتاح االستراتيجيالتعرف على مستوى تطبيق ابعاد  

قيد البحث.أن هذا البحث يعد محاولة    جامعة تكريتفي    ح االستراتيجي والتراكم المعرفي االنفتاقيد البحث.التعرف على العالقة بين    تكريت
لزيادة مستوى انجازهم ورفع مستوى قابلياتهم ومهاراتهم من   جامعة تكريتفي   القياداتلتطوير وتحسين العالقات بين   ينجادة من قبل الباحث

.اختبار إمكانية تطبيق تعزيز التراكم المعرفي  من اجل  بشكل جيد  وكيفية اظهارها واستثمارها  االنفتاح االستراتيجيخالل التعرف على مزايا  
 .النفتاح االستراتيجي، التراكم المعرفي()ا مخطط البحث االفتراضي، من حيث األبعاد، والمجاالت الخاصة بمتغيرات البحث

 رابعًا: خمطط البحث الفرضي
والذي    انموذج البحث االفتراضي،ومضامينها الميدانية تصميم    ،في ضوء إطارها النظري   للفجوة البحثيةتتطلب المعالجة المنهجية          

(، فضال عن توضيح االبعاد الفرعية لتلك المتغيرات  ي، التراكم المعرفياالنفتاح االستراتيج) الدراسة  يشير إلى العالقة المنطقية بين متغيرات
  يعد االنفتاح االستراتيجي ، إذ  (المعتمدة)و  (المتغيرات المستقلةعلى )وقد اعتمد في بناء هذا المخطط    )جامعة تكريت(وتأثيراتها في عينة البحث

 (: 1نموذج البحث االفتراضي من خالل الشكل )ابيان متغيرًا معتمدًا، ويمكن  والتراكم المعرفيمتغيرًا مستقاًل، 
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 ان المصدر: من اعداد الباحث ( نموذج البحث االفتراضي1الشكل )

 خامسًا: فرضيات البحث
 :تتمثل فرضيات البحث
 .  االنفتاح االستراتيجي والتراكم المعرفي في المنظمة المبحوثة )جامعة تكريت(ك عالقة ارتباط بين لالفرضية األولى: هنا
 )جامعة تكريت(. المنظمة المبحوثةفي   تعزيز التراكم المعرفيفي لالنفتاح االستراتيجي ك أثر لالفرضية الثانية: هنا

 ًا: منهج واداة البحثدسسا
  المبحوثين الذي يتخصص باستطالع إجابات االفراد   الوصفي التحليلي،  هج الدراسةعتمد في هذا البحث بشكل اساسي على من أُ   منهج البحث:

 وندرس في بحثنا وتحليلها،    الفجوة الفكريةواالحاطة بجميع جوانب    ، التعرف الشامل  لغرض(  القيادات في المنظمة المبحوثة )جامعة تكريتمن  
 .تعزيز التراكم المعرفيفي  االنفتاح االستراتيجيدور 
كانت أداة البحث الرئيسية في الحصول على البيانات االولية، اما البيانات الثانوية فقد استمدت من خالل  استمارة االستبانة  ان    :البحثأداة  

  العربية( في المصادر العلمية  االنفتاح االستراتيجي، التراكم المعرفيإسهامات ومشاركات الباحثين المتخصصين الخاصة بمتغيرات البحث )
 .واألجنبية

 البحث تاوعًا: أدساب
ن على اسلوبين في جمع البيانات، هما: الجانب النظري من اأدوات جمع البيانات: لتحقيق اهداف البحث واختبار الفرضيات، اعتمد الباحث

ن خالل البحث الميداني، وتعّد استمارة وايضًا االعتماد على )االنترنت(.م  خالل المصادر العلمية كــ)الكتب، والمجالت،  والرسائل الجامعية(
يها، اثنين  االستبانة األداة الرئيسة في جمع البيانات والمعلومات بالنسبة للدراسة ، وتضمنت االستبانة بشكلها النهائي وبعد إجراء التعديالت عل

( هي:  الرئيسة  المتغيرات  المعرفيمن  والتراكم  االستراتيجي  مقياس  االنفتاح  استخدام  وتم  االستراتيجيلمتغير  (  الشفافية    وأبعاده)   االنفتاح 
تحليل البيانات ،تصنيف البيانات  )  ومتغيراته  التراكم المعرفي( ومتغير  االستراتيجية ،االندماج الطوعي، استخدام البرمجيات، اشراك الجمهور

ت الخاصة بثبات وصدق الدرجات عليها، وفاعلية  ( ألغراض هذا البحث، وتم احتساب المؤشرا،استغالل الموارد البشرية ، التطوير المستمر
البحث تبعًا ألسئلة  التي تحققت  النتائج  البحث، وسيتم عرض  المتحققة ألفراد عينة  الدرجات  احتساب  فيها، وكذلك  ثبات    اختبار  .الفقرات 

االستبانة: تم إخضاع ووضع هذه األداة إلى اختبار الثبات الذي هو ضمان الحصول على ذات النتائج إذا اعيد تطبيق االستبانة على ذات  
ار  باختب  إذا طبقت االستبانة نفسها مرات عدة بالظروف ذاتها، لقد قام الباحث  العينةالمجموعة من األفراد، ويعني ذلك مدى االتساق في إجابة  

(، ثم  0.88لحساب معامل ألفا كرونباخ على صعيد العينة الكلية للبحث وبلغت )   (كرونباخ الفا)ثبات االستبانة عن طريق استعمال اختبار  
(، إذ تبين أن قيمة معامل ألفا كرونباخ 0.81وبلغت )  والتراكم المعرفي(،  0.85وبلغت )  االنفتاح االستراتيجيعلى صعيد متغيرات البحث أي  

 تفعة وموجبة.مر 
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 ًا: عينة البحثثامن
( صالحة للقياس، وقد استخدمت 61(، واسترجع منها )65شملت عينة البحث بعض من القيادات في جامعة تكريت قيد البحث، اذ تم توزيع ) 

 استمارة االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات. 
 : حدود البحثتاسعًا

 (. التراكم المعرفي، االنفتاح االستراتيجيــ )الحدود الموضوعية: وتمثلت بـ
 والتي تم تطبيق البحث عليها. جامعة تكريتالحدود المكانية: انحصرت الحدود المكانية للبحث في 
 قيد البحث.   القيادات في )جامعة تكريت(الحدود البشرية: تم تطبيق البحث على مجموعة من  

 (. 2021/   6/   1( ولغاية )2021 /1/  10حث بالمدة المقررة من )الحدود الزمنية: تمثلت الحدود الزمنية للب
 املبحث الثاني: اإلطار النظري للبحث

 أواًل: االنفتاح االسرتاتيجي... منظور فلسفي
 . مفهوم االنفتاح االستراتيجي 1

في بيئة متغيرة   تنافسية خاللها تحقيق ميزةأنها اتجاه ونطاق منظمة على المدى الطويل، يمكن من على   بشكل عام تعرف االستراتيجية      
(. ويمكن النظر إلى  Laura Dobusch et al, 2019: 343عن طريق تكوين الكفاءات والموارد بهدف تحقيق توقعات أصحاب المصلحة)

تنفيذ والتطبيق، والذي يركز ( على انه أحد األساليب االستراتيجية الحديثة من ناحية الstrategic opennessمفهوم االنفتاح االستراتيجية )
المنظمة ) المرتبطة  الناتجة من كافة األطراف  للطاقات واالبتكارات  المختلفة بهدف االستغالل األمثل  الممارسات   Oleعلى مجموعة من 

Friis, 2015: 6  .)  لمختلفة والتي تخلق مجموعة من المرتكزات والممارسات الجديدة وا  على انه  يمكن القول  االنفتاح االستراتيجياما مصطلح
(. ويمكن النظر إلى  Laura Dobusch et al, 2019: 348مساحات جديدة ومختلفة لوضع اإلستراتيجيات وتحدي مهنة اإلستراتيجية )

 ,Ole Friisاالنفتاح االستراتيجي على أنه استخدام الممارسات االجتماعية المادية الشاملة في العمل االستراتيجي لخلق المزيد من الشفافية )
أنه مجموعة من اإلجراءات والممارسات البشرية في العلوم االجتماعية، وفي  على  (  Morton et al,2016: 3أشار )في حين  (.  2 :2015

التنظيمية واإلدارية،   المتعمقة في األدبيات االستراتيجيةعلى  في نهاية المطاف تركز  و األدبيات  االنفتاح   ربط  ومن جانب اخر  الممارسات 
هناك بالفعل دعوات مهمة لبناء  و  تكنولوجيا المعلومات ومساهمة أبحاث نظم المعلومات هي أمر أساسي في هذا المفهوم الناشئ بستراتيجي إلا

  تعاون محتمل بين تكنولوجيا المعلومات والباحثين في هذا المجال االستراتيجي، على سبيل المثال تم اقتراح أجندة بحثية تسلط الضوء على 
ة ن الروابط مع مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدخال تكنولوجيا المعلومات في العمل االستراتيجي. وتساهم عدد من األسئلة البحثية المتعلقعدد م

 باستخدام البرمجيات االجتماعية لممارسة اإلستراتيجية بشكل غير مباشر أيضًا في أجندة أبحاث نظم المعلومات واالستراتيجيات، من منظور
في    االستراتيجي والمسمى بالمعاصر  المفهوم الناشئ لالنفتاح  .ويساعدل خارجي وداخلي في محاولة لتحديد مفهوم االنفتاح االستراتيجي  فاع

تعانة  الممارسة االستراتيجية كيف يمكن للباحثين أن يجلبوا الخبرة من المجاالت المفتوحة في مجاالت المختلفة، مثل المصادر المفتوحة، واالس
صادر خارجية، وحكمة األطراف المرتبطة بالمنظمة، إذ أن التعاون بين تكنولوجيا المعلومات والباحثين في المجال االستراتيجي يمكن أن  بم

(. أن جوهر االنفتاح االستراتيجي يتحدى التفكير Morton et al,2016: 3يشجع على تقديم مساهمات بحثية جديدة في العمل االستراتيجي )
جي التقليدي، إذ أن االستراتيجية التقليدية تختص بالنخبة المؤسسية، وبالتالي فهي محاطة بالغموض واألسرار، هذا يشير إلى أن  اإلستراتي

افسين االستراتيجية تقليدية حصرية وفقط لعدد قليل من المدراء، ومن األسهل االحتفاظ بسرية كلما قل توفر المعلومات وهذا بالطبع سيعيق المن
االستراتيجية، هذا بدوره قد يشكل نقطة إيجابية ولكن في الوقت نفسه يحرم المنظمة من الطاقات واالمكانيات الموجود لدى بقية أصحاب  لتقليد  

راف المصالح، وهنا تكمن فكرة وجوهر عمل االنفتاح االستراتيجي من خالل التركيز على الشفافية في العمل االستراتيجي ومشاركة اآلراء مع اط
  خاللمن  المناسبة  بشأن صنع اإلستراتيجية    المنظمات  المعاصر  االنفتاح االستراتيجي  وبالتالي يساعد(.Ole Friis, 2015: 6ظمة )المن

زيادة الشفافية من  وبالتالي مجموعة حصرية في المستويات العليا للمنظمة، والتي غالبًا ما تغلف العمليات االستراتيجية في حجاب من السرية
وض العامة، واالندماج الطوعي وإعالنات االستحواذ، واستخدام البرمجيات االجتماعية، وكذلك إشراك جمهور داخلي وخارجي أوسع  خالل العر 

  (. في ضوء اإلشارات السابقة بخصوص مفهوم االنفتاح االستراتيجي Gegenhuber & Dobusch, 2016: 1في صنع القرار االستراتيجي )
ية تقدم تعريفها اإلجرائي بأنها "مجموعة من الممارسات واإلجراءات والمرتكزات المستخدمة بهدف توليد وتحسين  فان الدراسة الحال  المعاصر
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المعارف االستراتيجية لدى النخبة المؤسسية من خالل مشاركة أصحاب المصالح وكافة الجهات المرتبطة بالمنظمة عن طريق تبني مبدأ 
 االندماج والشفافية".

 تاح االستراتيجي . أهمية االنف2
أنواعًا جديدة من المهام المعقدة، بما في  ها سوف تواجه  منافسة شديدة واضطراب وتغيير مستمر، وهذا يعني أن  اليوم  تواجه المنظمات      

ذلك ضغط االبتكار، ومستويات عالية من عدم اليقين، واالنتشار الجغرافي، والتواصل، والرقمنة، ودورات حياة استراتيجية أقصر. لذلك تم  
هو القدرة على إنشاء استراتيجيات فعالة    االعتراف منذ فترة طويلة بالحاجة إلى تحسين االستراتيجية، والمفتاح لخلق النجاح والمحافظة عليه

تم التركيز بشكل كبير على توفير التكاليف وخفض التكاليف من أجل خلق التوافق مع البيئة،   2008ومبتكرة. منذ األزمة المالية في عام  
الب العالمية في  التكيف معها، يمثل االنفتاح  ولكن هذا ال يمكن أن يضمن ميزة تنافسية طويلة المدى. في محاولة لمواكبة التغيرات  يئة أو 

(. ويمكن النظر إلى االنفتاح االستراتيجي  Ole Friis, 2015: 3االستراتيجي أحد المناهج االساسية للحفاظ على قدرة المنظمة التنافسية )
لشفافية، وينبغي فهم االنفتاح هنا على  على أنه استخدام الممارسات االجتماعية المادية الشاملة في العمل االستراتيجي والذي يخلق المزيد من ا 

إن استخدام الممارسات االجتماعية والمادية الشاملة يعزز االنفتاح في المنظمات ويخلق االلتزام اضافة الى ذلك  أنه عملية وليس حالة نهائية
اك العديد من التحديات أمام تبني االنفتاح  ودمج أهداف الوحدة الفرعية وإثارة الحس الجماعي ولكن ال ينبغي أن يعتبر أمرا مفروغا منه فهن 

  اصبح  خالل نصف القرن الماضيو (.  Bostrom, 2016: 3االستراتيجي المنظمات، وخاصة في سياق بيئة المنظمات والجانب التنظيمي )
ن االنفتاح حول االختيارات االستراتيجية من خالل إعالم المنظمة بمزيد مداخليًا )العمل االستراتيجي أكثر انفتاحًا وأكثر أهمية داخليًا وخارجيًا.  

التشاور بشكل أكثر انفتاحا حول الخيارات االستراتيجية  )وخارجي من خالل    (وحتى إشراك المزيد من الجهات الفاعلة في صنع اإلستراتيجية
االستراتيجي  (للمساهمين االنفتاح  تخلقعدة  ويتضمن  ومختلفة  جديدة  وممارسات  خاللها  مرتكزات  لوضع  مساح  من  ومختلفة  جديدة  ات 

يخلق االلتزام وتكامل   اضافة الى ذلكيعزز استخدام ممارسات المواد االجتماعية المحددة،    وبالتالي  اإلستراتيجيات وتحدي مهنة اإلستراتيجية
 & Gegenhuberاالستراتيجــــــــي من خــــــالل: )أهداف الوحدة الفرعية وصناعة االستشعار الجماعي، يمكن إيجــــــــــاز أهميــــــــــة االنفتـــــــــــاح  

Dobusch, 2016: 2 .تطبيق المزيد من الشفافية داخل المنظمات وخارجها والمزيد من اإلدماج لمختلف الجهـــات الفاعلة داخليــــًا وخارجيـــًا) 
ن في تنفيذ أو التأثير على النتيجة اإلستراتيجية. أن االنفتــــاح االستراتيجـــي فوائد تنفيذ القرارات اإلستراتيجية تزداد عندما يشـــارك المزيد من الفاعليــ

قرار االستراتيجي  يزيد من فهم الجمهور الداخلـــي والخــارجـــي الستراتيجيـــة المنظمة والتزامها بها.إن تضمين المزيد من الجهات الفاعلة في صنع ال
الموزعة للجهات الفاعلة وتحديد المدخالت المفيدة.الكشف عن المعلومـــات اإلستراتيجيــــة كأداة لتعزيز    يسمح للمنظمات باالستفادة من المعرفة

 محللين. الذات وتشكيـــل سمعة المنظمــــة.يمكـــن استخـــدام االنفتــــاح في إعالنات االندمــــاج واالستحواذ إلقنــــاع المستثمرين وال
 راتيجي. أبعاد االنفتاح االست3

يرتكز االنفتاح االستراتيجي على مجموعة من المرتكزات األساسية من خالل التركيز على الشفافية في العمل االستراتيجي ومشاركة       
الجه الحوار واآلراء المختلفة والمشاركة بشكل فعال لكافة  لتبادل  المنظمة، واستخدام الوسائل والبرمجيات االجتماعية  ات  اآلراء مع أطراف 

 ( Gegenhuber & Dobusch, 2016: 1خلية والخارجية للمنظمة. ويمكن تحديد مرتكزات االنفتاح االستراتيجي كاآلتي: )الدا
 أ. الشفافية االستراتيجية  

عمل  الشفافية االستراتيجية هي أحد المرتكزات األساسية لالنفتاح االستراتيجي وهي فلسفة عمل تركز على منع الممارسات الخاطئة في ال      
ترحة االستراتيجي من خالل تظافر الجهود والدعم الكافي وااللتزام على كافة المستويات اإلدارية. وبيان الضوابط الخاصة باالستراتيجية المق

والمؤسس المنظمات  في  الشفافية  وتمارس  تنفيذها.  قبل  االستراتيجية  وتقويم  تقييم  بهدف  بالمنظمة  المرتبطة  األطراف  كافة  ات والتفاعل مع 
ببساطة  أو  لموظفيها والجمهور،  المعلومات  اإلفصاح عن  للمنظمة بشأن  القرارات والسياسات  المحلية، وهي توجه  واإلدارات، والمجتمعات 

(. عند التأكيد على أهمية الشفافية والمساءلة االستراتيجية للمجتمع األوسع وواضعي  19  ،2017المتلقي من المعلومات )العبادي وعبودي،  
(. إن  Eldomiaty & Choi, 2004, 9ات، من المهم مراعاة القيود والدوافع التي تدفع أداء الشركات في أنظمة األعمال المختلفة )السياس

 . الشفافية االستراتيجية تعني جعل األمر واضحا وشفافا بعيدا عن اللبس والغموض وال يحتاج إلى من يفسره
 ب. االندماج الطوعي 
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لومات الجديدة وتطبيقها، ينبغي دمجها بعناية )متكاملة استراتيجيًا( مع ما يعرفه المدير االستراتيجي ويفهمه بالفعل  لكي يتم فهم المع      
يدة على  إلنتاج مهارة أكثر قابلية للتعميم وذات رتبة أعلى، يزيد دمج المعلومات الجديدة مع المعرفة الحالية من احتمالية فهم المعلومات الجد

لكن يجب أن يتم ذلك بشكل استراتيجي وتوضيح الروابط المهمة حتى ال يتم الخلط بين المعلومات الجديدة وما يعرفه المدير  و   .مستوى أعمق
بمجرد أن يتمكن المدراء االستراتيجيون من سماع األصوات مختلف الجهات ستزيد المنظمة من المهارات االستراتيجية   و  االستراتيجي بالفعل

(. وتعزيز االندماج في المنظمة يتم Mulholland Eric, 2018: 5ج هذه المهارات للتعرف على الفرص االستراتيجية )المكتسبة، ويمكن دم
رك العاملين  من خالل إخبار الموظفين بجديد المنظمة وتوضيح رؤية واستراتيجية اإلدارة العليا ورسالتها وما الذي تريد تحقيقه وانجازاتها، وأال يت

منظمة من الخارج، ويتعزز االندماج في المنظمات بالحوار المفتوح واالتصال المباشر مع الموظفين ومعرفة أفكارهم وطموحاتهم  يستقون أخبار ال
(Savage et al, 2011: 21 .) 

 ت. استخدام البرمجيات االجتماعية 
كان هناك تركيز حيث  األخيرة على وجه الخصوص،  أصبحت ظاهرة االنفتاح االستراتيجي محور اهتمام العلماء والممارسين في السنوات        

والمعرفة   المحتوى  توليد  في  المصلحة  أصحاب  من  أوسع  مجموعة  مشاركة  تسهيل  االجتماعية  البرمجيات  بها  يمكن  التي  الكيفية  على 
الفعلية لالستراتيجية. باإلضافة إلى ذلك يتم استخدام البرمجيات االجتماعية للتواصل والشفافية    االستراتيجية، وفي الممارسة  في المنظمات 

حث  بشأن االستراتيجية، على سبيل المثال من خالل زيادة المدونات من قبل اإلدارة العليا حول االتجاهات االستراتيجية. ويمكن أن يؤكد الب
ف هذه الظاهرة على أنها بشكل ملموس على أحد هذه المجاالت أو يمكن والوضع في االعتبار ديناميكية وجهات نظر المتعددة، وتم تصني 

ظمات  "إستراتيجية مفتوحة" أو "االنفتاح االستراتيجي". لتعكس التحول الممّكن للبرمجيات االجتماعية في كيفية تطوير اإلستراتيجيات في المن
ئدة على المنظمة واألطراف يتم إدراج مجموعة أوسع من الفاعلين الداخليين والخارجيين، وزيادة شفافية اإلجراءات ويمكن أن يعود ذلك بالفا

ك في  المرتبطة بها. الحظ باحثو نظم المعلومات أن تقنية المعلومات مفيدة جدًا في نشر المفاهيم األساسية لالنفتاح االستراتيجي، مع أخذ ذل
نفتاح في وضع االستراتيجيات، االعتبار بإن الظواهر المفتوحة في االستراتيجية، ودور البرمجيات االجتماعية في تمكين األشكال الزمنية لال

(. ويمكن ان تتضمن البرمجيات االجتماعية مجموعة من مرتكزات Morton et al,2016: 6تحظى باهتمام متزايد في مجال نظم المعلومات )
على علم بالسياسات االتصال المرئي مثل الشاشات الرقمية والفيديوهات والصفحات الداخلية التقنية والتي تخلق اتصال رائع وتجعل الموظف  

نما تحفزيهم  واالستراتيجيات العامة لإلدارة وأخبار المنظمة وفعالياتها كذلك أخبار الموظفين ونجاحاتهم، وال يكتفى بتزويد العاملين بالمعلومات أ
 (. Hargie, O. 2016: 15 - 16فمثال تطبق بعض المنظمات االقتباسات والعبارات التحفيزية في ببيئة العمل )

 إشراك الجمهور الداخلي والخارجي ث. 
المصلحة،       وأصحاب  الموظفين  مثل:  وجماهيرها  وخارجها  المنظمة  داخل  والشراكة  التواصل  هو  والخارجي  الداخلي  الجمهور  إشراك 

سلوكيات القوى العاملة   علىوالمقاولين، والمساهمين، والموردين، والمجتمع، والموظفين، والزبائن، وكافة الجهات المستفيدة، ويهدف إلى التأثير  
الموظفين على   إلى تشجيع  التي تواجهها، كما يهدف  التحديات  المنظمة، والتغلب على  من خالل إعالمهم وإشراكهم في تحقيق طموحات 

المنظمة ومعرفة قبل ان تتواصل مع الجمهور الداخلي البد من البحث في واقع االتصال الداخلي في  و   المشاركة من أجل التحسين المستمر
البدء في تصميم خطة  القوة، والضعف، والفرص، والتحديات للحصول على صورة أوضح عن واقع االتصال بالجمهور الداخلي، ثم  نقاط 

 Wangلالتصال الداخلي تتضمن األهداف التي تريد تحقيقه، وطرق التواصل مع الجمهور الداخلي والمعلومات التي تريد توصيلها للعاملين )
Chao, 2020: 2  ومن األخطاء التي تمارس في أقسام االتصال المنظمي والعالقات العامة في القطاعات العامة والخاصة التركيز على.)

ة  الجمهور الخارجي وإهمال الجمهور الداخلي، إذ ال يقل االتصال الداخلي أهمية عن االتصال الخارجي فالموظفين هم سفراء المنظمة والعالم
هم تأثير كبير في خلق االستراتيجيات المناسبة واالنطباع الجيد عن المنظمة وتولي القطاعات والشركات أهمية لالتصال الداخلي  التجارية، ول

المنظمة والبد من االهتمام   فالموظفين هم سفراء  الوظيفي عن المنظمة، وسياساتها والتفاعل واالندماج مع برامجها،  لدوره في خلق الرضا 
 (.     Arakji & Lang, 2010: 2-3فردية واحترامهم وقبولهم في بيئة العمل االستراتيجي )باحتياجاتهم ال

 ثانيًا: الرتاكم املعريف... منظور فلسفي
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من  المعلومة أو اكتساب الحقائق هي الوعي وفهمبشكل عام و   المعرفة قبل الدخول الى مفهوم التراكم المعرفي يمكن تعرف الى مفهوم         
طريق التجربة خالل عن  النفس أو  استنتاجاتهم،   تأمل  وقراءة  اآلخرين  تجارب  على  االطالع  خالل  من  ان  أو  مرتبطة حيث  المعرفة 

( المعرفة  Cheng Colin et al, 2018: 177)  وعرف(.  Lettice Fiona et al, 2019: 218واكتشاف المجهول )  الذات وتطوير بالبديهة
 Johnأشار )  و المهارات والخبرات المكتسبة من قبل شخص عن طريق التجربة أو التعليم، وهي الفهم النظري أو العملي لموضوع على انها

& JoAnn, 2015: 2ينبغي ان    وبالتالي   ا وصف لحالة أو عملية لبعض الجوانب الحياتية بالنسبة ألشخاص أو مجموعات مستعدة لها( بأنه
لتراكم المعرفي  وهناك عدة مسميات ل(.Dalkir, 2018: 39)  عمل على تكوين ما يسمى بالتراكم المعرفيحيث تتوافر المعرفة بشكل مستمر  ت

للشخص   المعرفة  يعني أن التحصيل المعرفي لقضية ما يصبح أكبر من القدر المطلوب من المعرفية  التضخم المعرفي أو التخمةب فمثال تسمى
ر عبر الوسائط اإللكترونية، وتشير  سبيالمعلومات والبيانات    ت بهاالمعني بالمعرفة، وهي من الظواهر التي انطلقت متزامنة مع عصر توفر 

والتحليل حيث أن تخمة المعلومات وطريقة  النقد  اإلحصاءات إلى أن المعلومات العامة تتضاعف كل سنتين ونصف مما يؤدي إلى فقدان 
ال شك أن ان التطور الحاصل بعمل المنظمات  و (.Andy Dong, 2016: 35ميزان التقييم أو معارضتها )العرض ال تتيح الفرصة لوضعها في  

بي لتطبيق  جاء نتيجة تراكم المعرفة، إن المعرفة بدأت تأخذ معنى أساسيًا تراكميًا، إال أن المعدل النسبي للتراكم المعرفي أعلى من المعدل النس
زيادة المعرفة وتطبيقاتها، وتضيق هذه الفجوة كلما ازداد تطبيق نتائج البحوث لتصنيع التقنية لذلك يوجد  المعرفة، مما خلق فجوة واضحة بين  

ئيسي في تنافس كبير على الصعيد العالمي لالستفادة من المعرفة العلمية وتحويلها إلى تقنية، كما أن التقدم العلمي والتقني كان هو العامل الر 
االستفادة من وان  (.John & JoAnn, 2015: 2) جموعة الدول المتقدمة صناعيًا وغيرها من سائر الدول األخرى حدوث الفجوة الهائلة بين م

تراكم المعرفة يوجب تغيير واقع الحال في كل منظمة وذلك من خالل جعل تطوير التعليم ودعم البحث العلمي كركيزتين أساسيتين في عملية  
أن حلول المعضالت اإلنسانية األساسية المتعددة ال يمكن تحقيقها دون نظام تعليمي ناجح    بالتاليو البحث عن هوية وخلق مجتمع المعرفة  

اكتساب المزيد من المعارف    )لتراكم المعرفي بأنهل  اجرائي  تعريفتقديم  (.استنتاجًا مع ما تقدم يمكن  54  ، 2019وبحث علمي متطور )التميمي،  
 .(بهدف االستفادة منها في المستقبل والمهارات والخبرات وتراكمها بشكل مضاعف

 . أهمية التراكم المعرفي 2
كما هو معروف لدى الجميع أن هذا العصر يمتاز باالنفجار المعرفي والتضخم المعلوماتي، وأصبح الفرد يواجه صعوبة كبيرة في التعامل      

م  مع حجم المعلومات المتزايد الذي يتدفق من خالل شبكة المعلومات الدولية ووسائل تقنية المعلومات األخرى، ويمكن االستفادة من هذا الك
(. ومن األهمية األساسية لهذا النمط من Renee Prendergast, 2019: 415هائلة في وضع االستراتيجيات المناسبة لتحقيق اهداف )ال

ء التعليم مواجهة مشكلة النمو المستمر في المعرفة، وهي ظاهرة شائعة في كل العلوم، وال يمكن حلها، فأي برنامج ال ُيمكن أن يغطي كل شي
 (. Cheng Colin et al, 2018: 179لصلة، فهو وسيلة ناجحة في مواجهة تضخم المعلومات، وهي عملية ال تنتهي )في العلم ذي ا

(  Dalkir, 2019: 39)  :وعلى العموم فإن المعرفة وبنتها التقنية قد أثرت على االقتصاد العالمي بعدة أشكال لعل من أهم مالمحها ما يلي   
(Freeze et al, 2017: 95زيادة)  العالمية المنافسة  التعليم .أهمية التجديد واالبتكار واإلبداع في مواجهة  قيام عالقة أوثق بين منظمات 

إدماج تقنيات المعلومات وتطبيقاتها في قطاعات االقتصاد المختلفة، وبروز هذه التقنيات كعامل جذري في زيادة .وقطاعات اإلنتاج والخدمات
المضافة المت.القيمة  الضخم  الشاملةالتقدم  وتطبيقاتها  التقنية  في مستجدات  اإلدارة  .سارع  وبروز  والتنظيم،  اإلدارة  في  أساليب جديدة  تطوير 

أهمية   وبالتالي يمكن القول ان.االنسياب السلعي والسرع للمعلومات بين كافة قطاعات االقتصاد وعوامله المؤثرة.المتفاعلة مع الظروف المتغيرة
ل: االستفادة من الغزارة المعلوماتية في تطوير األفكار واالستراتيجيات المنظمة.تطوير القدرات البشرية التقنية من خالتكمن  التراكم المعرفي  

 والفكرية.إدارة العالقات مع كافة المستفيدين 
 ( Andy Dong, 2016: 36( )Renee Prendergast, 2019: 414تتضمن ابعاد التراكم المعرفي االتي: ) ي. أبعاد التراكم المعرف3

 تحليل البيانات:  
 Alešتحليل البيانات هو الممارسة التي يتم فيها ترتيب البيانات الخام وتنظيمها بشكل مفهوم بحيث يمكن استخراج المعلومات المفيدة منها )

Popovič et al, 2018: 2  ال تحتويه هذه البيانات، (. إن عملية تنظيم البيانات والتفكير فيها أمر أساسي لفهم الفرق بين ما تحتوي وما
ل  وهناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن عن طريقها تحليل البيانات، ومن المعروف أنه من السهل التالعب البيانات اثناء مرحلة التحلي

ند تقديم لهذا السبب من المهم أن تولي اهتمامًا ع    (AGARWAL & DHAR, 2014: 445لدفع بعض االستنتاجات أو جداول األعمال )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF
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الخام أشكاال متنوعة، بما في ذ البيانات  التي تم رسمها، ويمكن أن تتخذ  النقدي حول االستنتاجات والبيانات  البيانات، والتفكير  لك  تحليل 
فسه القياسات، وردود االستقصاءات، والمالحظات، في شكلها الخام، يمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة بشكل ال يصدق، ولكن في الوقت ن

 :AGARWAL & DHAR, 2014(.تتضمن خطوات تحليل البيانات وهي كاآلتي: )Jiwat Rama et al, 2016:225قد تكون ساحقه )
(تحديد متطلبات البيانات: هي الخطوة االولي في تحليل البيانات ويقصد بها التعريف والتحديد بنوعية وكمية وغيرها من االشياء المهمة  445

 البيانات المراد تحليلها. المطلوب توافراها في
البيانات: يقوم بجمعها   تجميع  ان  الممكن  االولي. ومن  الخطوة  في  المتطلبات  البيانات من مصادر مختلفة بحيث تحقق  تجميع  فيها  يتم 

 اشخاص، أو الحصول عليها من خالل التقنيات الحديثة. 
 (. Excel) يانات في شكل جداول لها صفوف واعمد كما في ملفاتبعد مرحلة تجميع البيانات تبدأ عملية توزيع الب تنظيم البيانات:

الناتجة بها اخطاء وغير صحيحة. ويتم ذلك من خالل مراجعة  المعلومات  البيانات حتى ال تكون  البيانات: من الضروري فحص  فحص 
 البيانات وازالة أو تصحيح المغلوطة.

البيانات عن بعضها البعض وتقسيمها وترتبيها وفق تشابهها إلى مجموعات حيث التصنيف هو عبارة عن عملية تمييز    ب. تصنيف البيانات:
(. وأشار  Jan De Leeuw, 2014: 411يضم كل صنف مجموعة من الوحدات المشتركة مع بعضها البعض في صفات أو خواص معينة )

(Shekhar Pandey, 2018: 19  أن التصنيف في المنظمات مبني على تقسيم ) المعرفة البشرية إلى موضوعات متباينة مع إعطاء رمز
معين لكل موضوع من المواضيع، وذلك من خالل إبراز الموضوعات البشرية بطريقة تساعد على ترابطها معًا بحيث تتقدم الموضوعات العامة  

والجهد وتنظيم المكان وحسن استغالل   عن تلك الخاصة مع مراعاة عالقة كل موضوع بالموضوع الذي يليه ويوفر تصنيف البيانات الوقت
المساحات، حيث إن التصنيف والترتيب في األمور المتعلقة بالمنزل على سبيل المثال تساهم في الحصول على المعلومات المطلوبة بالوقت  

 ( Jan De Leeuw, 2014: 413(. وتتضمن مرحله تصنيف البيانات االتي: )Vinithra et al, 2015: 55والسرعة المطلوبة )
اتباع تصنيف   تدقيق البيانات واستبعاد أو معالجه االستبيانات الناقصة.وضع نظام محدد لتصنيف البيانات وتقسيمها إلى فئات وهنا البد من

 محدد واضح. 
 ت. استغالل الموارد البشرية:  

أن توفر الموارد الطبيعية يؤثر في االقتصاد، إال أنه    تعتبر الموارد البشرية العامل المهم والرئيسي في تنمية اقتصاد الدول، فعلى الرغم من 
ليلة الموارد  لوال وجود الموارد البشرية َلما تم استغالل هذه الموارد الطبيعية، وأكثر الدول التي استغلت هذه النقطة هي ألمانيا واليابان، فهي ق

 :Rodrigo Valio, 2018لدول القوية والمتقدمة على مستوى العالم )الطبيعية ولكنها قوية الموارد البشرية، مما جعلها في الصف األول مع ا
واسع لكنه مرتبط باألفراد الذين يقومون باألعمال في  مفهوم  ( بأن مفهوم الموارد البشرية يعتبر  John et al, 2013: 2913)  واضاف(  2

رية، نظرًا إلى أن الفرد هو من يحقق رأس المال، ويمكن منظمة ما أو مجال ما مهما كان نوعه، وهناك من يربط رأَس المال بالموارد البش
، وال يمكن االستفادة بشكل فاعل من الموارد البشرية إال بعد العمل  المنظمةاستغالل كافة األفراد في    من خالل االستفادة من الموارد البشرية  

 Rodrigo)واكد  المساهمة سلبًا أو إيجابًا في تحقيق أهداف المنظمة  على تنميتها وتطويرها. ونظرًا لألهمية الفائقة للموارد البشرية وقدرتها على
Valio, 2018: 3  تعود فائدته على المنظمة وبالتالي  استثمار للموارد البشرية المتاحة في مختلف مستوياتهم    يعتبر عامل مهم في(.إن التدريب

 بشكل خاص .  التي تعمل بها الموارد البشريةعلى  و ككل 
 ث. التطوير المستمر: 

يرة  التطوير المستمر هو أحد مفاهيم إدارة الجودة وهو مرتبط مع عدة مفاهيم أخرى كالجودة الشاملة وبيت الجودة وغيرها، وهو يأخذ أهمية كب  
 :Sikandar Ali, 2018(. وأشار )Jagdeep & Harwinder, 2015: 77لدى المختصين نظرًا لجاذبيته وسهولة تطبيقه في المنظمات )

( بأن مبدأ التطوير المستمر يقوم على أن كافة العاملين في المنظمة لهم حق التطوير من خالل تحقيق خطوات صغيرة لكن أثرها يكون 41
في  كبيرًا في المستقبل، من ناحية أخرى فإن مفهوم التطوير المستمر قابل للتطبيق في كافة المنظمات، باإلضافة إلى ذلك فإنه مفيد أيضًا  

وعرف التطوير المستمر بأنها مراجعة مستمرة ألنواع التكاليف التي تتحملها المنظمة جميعها من خالل دراسة المراحل    .المنظمات الغير ربحية
مواد  اإلنتاجية بالشكل الذي يعكس تخفيض تكلفة الوحدة المنتجة أو المنتج المقدم، وهي عملية إجراء تحسينات مستمرة في المكائن والعمل وال

(.  Jagdeep & Harwinder, 2015: 78وطرق اإلنتاج من خالل تشجيع األفكار الجديدة واالقتراحات من قبل فرق العمل في المنظمة )
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 Hectorواحد من أبرز مالمح التطوير المستمر هو ان النتائج الكبيرة التي تتحقق تتم من خالل التغيرات الصغيرة المتراكمة مع مرور الوقت ) 
Ricardo et al, 2013: 393.)  واكد(Sikandar Ali, 2018: 44)  فلسفة التطوير المستمر أهمية كبيرة في تحسين كافة جوانب  ل  ان

اليومية بهدف تقليل الهدر في الموارد والعمليات و  العلميات  الهندسية والتطبيقية واإلدارية وتركز هذه االستراتيجية على تغيير  الوقت  العمل 
( ان تميز المنظمات اليابانية في منتجاتها رخيصة Fabiane et al, 2016: 537الفائدة والربح. ويرى عدد من الباحثين )رفع نسب    وبالتالي

التي بدأت كمصنع   (شركة تويوتا  )الشركات المتميزة    االمثلة على  ومن  الثمن وعالية الربح نتيجة لتطبيقها لهذه الفلسفة بشكل دوري ومستمر
 الشركة حاليا بأن عدد فروعها حول العالم يزيد عن عدد فروع شركة مكدونالد األمريكية.للنسيج أوال، تفتخر 

 ثالثًا: العالقة بين متغيرات البحث
دة االنفتاح االستراتيجي نموذج جديد إلدارة االعمال االستراتيجية يتم فيه تنسيق الطاقة اإلبداعية ألعداد كبيرة من الناس )عادًة بمساع      

المواقع(    اإلنترنت(، في الغالب بدون تنظيم هرمي تقليدي أو تعويض مالي، هذا يعني أن اإلستراتيجية تتغير من اإلستراتيجية التنافسية )تحديد
التمييز إذ يتم  القيمة من خالل تبني االنفتاح االستراتيجي،  المجتمع(، ويتم خلق  التواصلية )اإلقناع وخلق  الفوقية  بين   إلى اإلستراتيجيات 

الجوهرية إذ  المقدرات  و (. ويمكن ان تتكامل األفكار بين االنفتاح االستراتيجي  Laura et al, 2017: 343التوصل إلى عملية توليد المعرفة )
أن االنفتاح االستراتيجي هو منهج اي  (.  Emrah Tokgöz, 2017, 7أن االثنان يركزان على توليد وتعزيز المعرفة، وهذا ما أشار اليه )

العام لمهم   المنظمة  أداء  على  كبير  تأثير  وله  بالمنظمة،  الخاصة  الجمهور  لدى  االنطباع  وترك  فان  إلدارة  االسترا  وبالتالي  تيجي  االنفتاح 
 :Wang Chao, 2020)نموذج على األبعاد الثالثة االتية:  هذا النموذج جديد يهدف إلى توليد المعرفة والعلم واالبتكار، حيث يستند  يعتبر 

 الشمولية والتعاون.إمكانية الوصول واالستخدام.الشفافية والمراجعة وتشمل فئات مختلفة من االنفتاح ولها إمكانات مختلفة للعمل. (1
االنفتاح  ان    اي  ككل  على المستوى التنظيميو إن االنفتاح ليس غاية في حد ذاته ولكن يتم السعي وراءه بقصد تحقيق تأثيرات معينة،        

ان كيف يمكن  بالتالي  المنظمات البحثية تختار وتنفذ أشكال االنفتاح بشكل هادف من أجل تحقيق أهداف محددة للمنظمة، و   فياالستراتيجي  
االنفتاح    ويساعدلتعزيز نظام االبتكار والعلوم االستراتيجية وتقدم توصيات ملموسة للعمل،    من اجل  ات االنفتاح االستراتيجييستخدم إمكانت

نالحظ ان  و   ف الفرص الموجودة لدى األطراف ذات العالقة المباشرة مع المنظمة والعمل على استغاللها بأفضل طريقةمن كش  االستراتيجي
 أناضافة الى ما سبق ف.من اجل تعزيز التراكم المعرفيهناك عالقة وثيقة بين جوهر مفهوم االنفتاح االستراتيجي واكتشاف واستغالل الفرص 

تدفق العمل واجهات    وليساعد علىبشكل علني  و تنفيذ معظم عمليات صنع القرار  في  الشفافية االستراتيجية    الى  االنفتاح االستراتيجي يحتاج
يدعو للخروج الجذري عن العمليات الحالية، تضمن الشفافية االستراتيجية الوصول إلى أفكار االستراتيجيات المقترحة، وبالتالي  تطبيق مفتوحة،  

بالتعليق، وإشراك   اهدافها والسماح  لتحقيق  المرونة  فان الشفافية االستراتيجية تتطلب قدرًا كبيرًا من  النهائية، وبالتالي  القرارات  الجمهور في 
(Daniel Dietrich, 2011 .) 

 املبحث الثالث: اإلطار العملي للبحث
 : وصف وتشخيص متغريات البحثأواًل

 أبعاد االنفتاح االستراتيجي وصف وتشخيص. 1
(، أي إن األفـــراد  %79.3( ملخص ابعاد االنفتاح االستراتيجي حيث كان معدل االتفاق العام ألبعاد االنفتاح االستراتيجي بنسبة )1بين الجدول )

داللة أدواتها، أمـــا األفـــراد المستجوبـــة آراؤهم  المستجوبــــة آراؤهـــم في جامعة تكريت أكدوا على استخدام الجامعة ألبعاد االنفتاح االستراتيجي ب
(، وشكلـــت نسبـــة المستجوبــــة آراؤهــــم الذين لم يكن لديهم رأي أو كانت  %6.6الذين كــــانت إجاباتهــــم باالتجــــاه السلبــــي مثلـــــت ما نسبته )

ــل األولـــي إلجابــــات األفراد المبحوثيـــــن المستجوبــــة آراؤهم على امتالك جامعة تكريت البعاد  (، ويؤكـد التحليـ%14.1إجابتهــــم محايدة ما نسبته )
(.  0.217( ومعامل اختالف ) 0.85( وانحــــراف معيـــــاري )3.91االنفتاح االستراتيجي، وقد جاءت االبعاد جميعهــــا بوســــط حســـابي قــــدره )

سبـــــة ة لوصف ابعاد االنفتاح االستراتيجي كاآلتـــــــي:ساهــــم في إيجابية هــــذا المتغيــــر الشفافية االستراتيجية، إذ جـــــاء بنويمكن ترتيب األهمي
ـــــة الثانيـــــة وباتفـــــاق  (.استخدام البرمجيات االجتماعية جاء في المرتب4.03( في المرتبـــــة األولــــى، ووسط حسابي قدره )%82اتفـــــاق قدرهــــــا )

 (. 3.70(، ووسط حسابي قدره )%76.8(.االندماج الطوعي جاء بالمرتبة الثالثـــــة بدرجة االتفاق )4.00(، ووسط حسابي قدره )%79قـــــدره )
 (. 3.99(، ووسط حسابي قدره )%76.7اشراك الجمهور جاء بالمرتبة الثالثـــــة بدرجة االتفاق )
 ابعاد االنفتاح االستراتيجي ( ملخص 1جدول )
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ابعاد االنفتاح 

 االستراتيجي 

اتفق  

تماما، 

 اتفق 

ال أتفق،  محايد

ال اتفق  

 تماما 

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

معامل  

 االختالف 

الشفافية 

 االستراتيجية 

82 12.3 5.7 4.03 0.80 0.19 

 0.23 0.88 3.70 8.1 15.1 76.8 االندماج الطوعي 

استخدام  

البرمجيات  

 االجتماعية 

79 14.8 6.2 4.00 0.87 0.21 

 0.22 0.88 3.99 6.7 16.6 76.7 اشراك الجمهور 

 0.217 0.85 3.91 6.6 14.1 79.3 المعدل
 باالعتمــــاد على مخرجات البرنامج االحصائي.  انالمصـــدر: من إعـــداد الباحث

 التراكم المعرفي  وصف وتشخيص أبعاد. 2
(، أي إن  %77.3( ملخص أبعاد التراكم المعرفي حيث كان معدل االتفاق العام ألبعاد التراكم المعرفي ما نسبتـــــه )2بين الجدول )       

كــــانت إجاباتهــــم   اؤهم الذيناألفـــــراد المبحوثيـــــن المستجوبـــــة آراؤهم في جامعة تكريت كانت احاباتهم ايجابية، أمـــــا األفــــراد المستجوبــــة آر 
 ( نسبتــــه  ما  مثلت  السلبـــي  محايــــد  %6.8باالتجــــاه  إجابتهــــم  كانت  أو  رأي  لديــهــم  يــكـــن  لم  الـذيـــن  آراؤهـــم  المستجوبــــة  نسبــــة  (، وشكلــــت 

(. يمكن ترتيـــب  0.22( ومعامـــل االختالف )0.87ـاري )( وانحراف معيــــ3.94(، وقد جاءت االبعاد جميعها بوسط حسابــــي قدره )15.9%)
وير المستمر، األهمية لوصـــف التراكم المعرفي المتمثلة بأبعاده وتشخيصها من حيث درجة االتفاق. ساهـــــم في إيجابيـــــة هذا المتغيــــر التط

(.وجاء تحليل البيانات بالمرتبة الثانية وباتفـــــاق  4.01ى، وبوسط حسابي ) ( أي جاء بالمرتبة األول%78.6إذ جاء بنسبــــة اتفــــاق قدرهـــا )
( )%78.4قـــــدره  حسابي  وبوسط   ،)3.78( قـــــدره  وباتفـــــاق  الثالثـــــة  بالمرتبــــة  البشرية  الموارد  استغالل  حسابي  %76.9(.وجاء  وبوسط   ،)

(3.99 .) 
 (. 4.03%(، وبوسط حسابي ) 75.7جاء بالمرتبـــة الرابعـــــة بدرجة االتفاق )  تصنيف البيانات جاء  -أ

 ابعاد التراكم المعرفي( ملخص 2جدول )

اتفق تماما،  التراكم المعرفي

 اتفق

أتفق، ال  محايد 

ال اتفق 

 تماما

الوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

معامل 

 االختالف

 0.23 0.89 3.78 8.2 13.4 78.4 تحليل البيانات

تصنيف 

 البيانات

75.7 18.9 5.4 4.03 0.87 0.22 

استغالل 

الموارد 

 البشرية 

76.9 16.4 6.7 3.99 0.88 0.22 

التطوير  

 المستمر 

78.6 14.5 6.9 4.01 0.84 0.21 

 0.22 0.87 3.94 6.8 15.9 77.3 المعدل العام 

 .باالعتمــاد على مخرجات البرنامج االحصائي ان المصــــدر: من إعــــداد الباحث

 ًا: اختبار فرضيات البحثنيثا
 اختبـــار الفرضيـــة األولــــى: . 1

بداللة ابعادهمــــا على المستوى الكلـــي(.    التراكم المعرفيو   االنفتاح االستراتيجيإذ تنص على )هناك عالقــة ارتباط موجبة معنوية بين  
 ( نتـــائج اختبــــار عالقـــات االرتبــــاط المتعلقــــة بهذه الفرضيـــــة.3ويبين الجدول )

 جامعة تكريتـات االرتبـــاط في ( نتائـــج اختبـــار عالقــ3جدول )

 المتغيـــر التفسيـــري                              

 المتغيــر المستجيــب 

 ابعاد االنفتاح االستراتيجي

 0.67* التراكم المعرفي
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N= 61                                                   0.05  ≤ P * 

( إلى وجـــود عالقــــة ارتباط معنوية وموجبة بين ابعاد االنفتاح االستراتيجي مجتمعـــة والتراكم المعرفي، إذ بلغــت 3يشير الجدول )         
(، وهو دليــــل على وجـــود العالقــة بين المتغيريـــن )االنفتاح 0.05د مستوى معنوية )(، عن0.67قيمـــة المؤشـــر الكلـــي لمعامـــل االرتبـــاط )*

ح االستراتيجي االستراتيجي، التراكم المعرفي(، إذ تشيـــر هذه النتيجــــة على انـــه كلمــا زادت الجامعة قيد البحث من اهتمامها بأبعاد االنفتا
المعرفي من خالل إزالة االرتباك في العميات اإلدارية وتحقيق الشفافية في العمل وجعلها سهلة الفهم    مجتمعة ساهمـــت في تعزيز التراكم

لــى على مستوى لكافة المستفيدين، وبناًء على ما أفرزته نتائــج التحليل اإلحصائــي لالرتبـاط بين متغيــري البحث تقبــل الفرضية الرئيســـة األو 
 الجامعة.

 اختبــار الفرضيـــة الثانيـــة:. 2
(. ويوضح التي تنص على )هناك تأثير ألبعاد االنفتاح االستراتيجي معنويـــًا في تعزيز التراكم المعرفي، بداللة ابعادهمــا على المستوى الكلي

 ( هذا التأثير على النحو اآلتــــي: 4الجدول ) 
   تأثيــرعالقة ال( 4جدول )

  ابعاد االنفتاح االستراتيجي 

F 

 

β0 

 

β1 2R 

 0.658 0.649 التراكم المعرفي

 *(411.01) 

0.43 96.721 

 المحسوبــــة   T)*( تشيـــر إلى قيمــــة 

N=61        DF=1.  59           P ≤ 0.05 * 

( الخـاص بتحليـل االنحـدار وجود تأثير معنـوي موجب البعاد االنفتاح االستراتيجي مجتمعـة بوصفهـا متغيـرات تفسيريـة 4يتبين من الجـدول )
رجتي (، وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند د96.721( المحسوبـة )Fفي تعزيز التراكم المعرفي بوصفهـا متغيــرًا مستجيبـًا، إذ بلغت قيمـة )

( ،من االختالفـات المفسـرة في %43(، وهذا يعنـي إن )0.43)   (R2)(، وبلغ معامـل التحديد  0.05(، وبمستوى معنوية )106,  1حرية )
( االستراتيجي مجتمعـة، ومن متابعـة معامـل  االنفتاح  ابعاد  تأثيـر  إلى  تعود  المعرفي  االنفتاβ1التراكم  بأبعاد  االهتمـام  زيـادة  أن  يتبين  ح ( 

(، فهي تعنـي أن جامعة تكريت β0( في التراكم المعرفي، وأما معامل )0.658االستراتيجي بوحـدة واحدة يـؤدي إلى حدوث تغييـر مقداره )
(،  10.411( المحسوبة البالغة )* tتعزز من التراكم المعرفي، بغض النظر عن فاعليـة ابعاد االنفتاح االستراتيجي، ومن متابعـة اختبـار )

(، وبذلك تقبـل الفرضية الرئيسـة  106,  1( ودرجتي حريـة )0.05د أنها قيمة معنويـة وأكبر من قيمتهـا الجدوليـة عند مستوى معنويـة )ونجـ
 (.د البحثالثانيـة التي تنـص على ان: )هنـاك تأثيـرًا معنويـًا البعاد االنفتاح االستراتيجي مجتمعة في تعزيز التراكم المعرفي في المنظمة قي

 املبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 اواًل: االستنتاجات

  أظهرت الدراسة بأن ترتيب ابعاد االنفتاح االستراتيجي حسب أهميتها من وجهة نظر افراد عينة البحث وهي )الشفافية االستراتيجية،  .1
 (.االندماج الطوعي، اشراك الجمهوراستخدام البرمجيات االجتماعية، 

تحليل  .2 المستمر،  )التطوير  البحث وهي  افراد عينة  أهميتها من وجهة نظر  المعرفي حسب  التراكم  ابعاد  ترتيب  بأن  الدراسة  أظهرت 
 ، تصنيف البيانات(.استغالل الموارد البشرية البيانات، 

ــــن االنفتاح االستراتيجي مجتمعــــة والترا .3 ــــة بيــ ــــة موجبــ ــا  تحقــق وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــ ــ ــــة متغيراتهــ كم المعرفي للجامعة قيد البحث بداللــ
 وفقـــًا لقيمـــة معامـــل االرتبـــاط على المستـــوى الكلــــــــي.

ــة في التراكم المعرفي .4 ــ ــ ــب البعاد االنفتاح االستراتيجي مجتمعــ ــ ــوي موجــ ــ ــر معنــ ــ ــ ــق وجود تأثي ــ ــام   تحقــ ــ ــادة اهتمــ ــ ــ ــر إلى أن زي ــ ــ إدارة  مما يشي
 الجامعة قيد البحث البعاد االنفتاح االستراتيجي مجتمعـــة سيسهــــم في تعزيز التراكم المعرفي.

 ري ـــتفسيال رـالمتغي

 ستجيــب الم  ر ـــالمتغي
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االنفتاح االســــتراتيجي مجموعة من الممارســــات الجديدة والمختلفة والتي تخلق مســــاحات جديدة ومختلفة لوضــــع اإلســــتراتيجيات وتحدي  .5
 .مهنة اإلستراتيجية

االنفتاح االســــتراتيجي على أنه اســــتخدام الممارســــات االجتماعية المادية الشــــاملة في العمل االســــتراتيجي والذي يخلق يمكن النظر إلى   .6
 المزيد من الشفافية، وبالتالي تحقيق التراكم المعرفي.

نفيذ والتطبيق، والذي يركز ويمكن النظر إلى مفهوم االنفتاح االســـــــتراتيجية على انه أحد األســـــــاليب االســـــــتراتيجية الحديثة من ناحية الت .7
 تعزيز التراكم المعرفي. على مجموعة من الممارسات المختلفة بهدف

 ثانيًا: التوصيات
وانطالقًا من تلك االســـــتنتاجات فان الباحثان يضـــــعان بمجموعة من التوصـــــيات واضـــــعين إياها بين أيدي المعنيين في تلك المؤســـــســـــات        

 تجد االهتمام الكافي والمناسب، تحقيقا للغرض المرجو من هذا البحث، وتتضمن التوصيات: التعليمية والباحثين، على أمل أن
ضرورة إدراك اإلدارة في المؤسسات التعليمية ألهمية االنفتاح االستراتيجي في المنظمات وتأثيرها المباشر في التراكم المعرفي، إذ أن   .1

 ات في تحقيق أهدافها بالنمو والتوسع والبقاء والتميز. غياب ذلك االهتمام سيؤدي الى ضياع فرص ثمينة للمنظم
ضرورة توجيه انظار القيادات في المؤسسات التعليمية إلى االهتمام بدراسة وتعزيز التراكم المعرفي باستمرار وصفها فلسفة عمل لدى   .2

 القيادات في أدارة المؤسسات التعليمية وضرورة تركيزها المباشرة على العاملين. 
ى تطوير وبناء المعارف الجديدة لرفع مستوى أداء المؤسسات التعليمية من خالل تحديد أهم الموارد والقابليات وعمليات اتصال  العمل عل .3

مناسبة، والتعاون في تحقيق ذلك مع جميع العاملين في الجامعة عن طريق دعم وتشجيع العمل الجماعي الذي من شأنه تجنب الجامعة  
 .ى اتخاذ قرارات مناسبة بشأن تطوير الجامعة وإحداث تغييرات فيها تساعد على تحقيق نجاحات كبيرة للجامعةحدوث المشكالت وتساعد عل

ضرورة تطوير وتبني االنفتاح االستراتيجي في المنظمة قيد البحث بشكل معمق ودقيق كونها تمثل موضوعات حديثة تسعى الى تحقيق  .4
 ا يعكس ذلك من تطور على كافة األصعدة بما في ذلك من حماية لعمليات الجامعة.األداء المتميز وتعزيز التراكم المعرفي، وم

العمل على نشر مفهوم االنفتاح االستراتيجي في الجامعة لدى كافة االطراف ذات العالقة والجمهور من خالل توظيف ابعادها بشكل  .5
 األمثل.

 قائمة املصادر
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"، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد إثر التراكم المعرفي في انجاح تطوير المنتجات الجديدة(، "2009)التميمي، وفاء،   .1
 .50-23الحادي والعشرون. ص 
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