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 املستخلص 

ةاان  اذيهدف البحث الحالي الى التعرف على اليقظة االستتتتتراةيوية هاهفيا الي االرتااف الامتتتتتدار الي الاتتتترصة العااة لليتتتت اعا  الولد ة   
ةمتتعى الدهلة  اذ  الامتتتدار ستتااق االدتيتتاا ة أه االةتاا ية أه ال   ية    الي اا لليقظة االستتتراةيوية ان اراف اهاة على االرتااف البحثأياية 

ة رز اشكالية البحث الي  اذ     التط  ق على الارصة العااة للي اعا  الولد ةلعراقية صغ ريا ان الدهل إلى ال هاض رها هة ا تها ان خالل  ا
هالاتعلق رتحق ق البقاق هاالستتتتتتاراف يتادج ردفةة ص  ر  على إ واايا لحلال علاية   للاتتتتترصة العااة لليتتتتت اعا  الولد ةأن ةحق ق أيم يدف  

ةاك ها ان الفهم الدد ق لعالدة التأر ر هالتأر را  التي ةواعها باحيطها الخافةي  صاا يتادج على إ واايا آلل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  اةحة هالعالة عالية 
 الكلمات المفتاحية : اليقظة االستراتيجية , االبتكار المستدام . ةماح لها ان ةهة  بالاراقبة الامتار  لع اصر يذا الاحيط.

 لى اوااعة ان االست تاةا  هالتاصيا  االةية : هدد ةاصلت الباحثة ا

 المعي الى ر اق طادا  ا توة ةؤان بأياية االرتااف الامتدار  صافاهيم ااافية حديثة . .1

 ضرهف  ايتاار الارصا  هالا ظاا  بملاصيا  اليقظة االستراةيوية هاهفيا الي االرتااف الامتدار. .2

إعطاق االيتاار الا  ر لتومتتتتتتتت د قيم هاعتقدا  بافز  ااخ    ران اليقظة االستتتتتتتتتراةيوية هاهفيا الي االرتااف الامتتتتتتتتتدار   اكن ةفمتتتتتتتت ر يذا بعد .3
الاؤستتتتتتتمتتتتتتتة  صذل  ااكن أن يرةخ ذل  إلى التأخر الا  ر الذ   عرالا العراة الي اوال إااف  الا ظاا  على أستتتتتتتة ه ظريا  إاافية حديثة 

 تضيا  العير.ةتااشى اخ اق

ةأر ر اليقظة االستتتتتتتراةيوية على االرتااف الامتتتتتتتدار أار رديهي باعتباف أ ا ان الضتتتتتترهف  على الاالج الويار با ااق الو د هلضتتتتتتاان   .4
ةاا  التعلم  باعتباف أن اليقظة االستتتتتتتراةيوية ةقدر طرة ةضتتتتتتان هةمتتتتتته  عالية أااق الالاكج على ألا  هةا  هصذل   وع  ان الاالج 

 الكلمات المفتاحية : اليقظة االستراتيجية , االبتكار المستدام .الي عالا. ا دعا

ABSTRACT  
The current research aims to identify the strategic vigilance and its role in sustainable innovation in the 

General Company for Leather Industries. Through the application to the General Company for Leather 

Industries, as the problem of the research emerges that achieving the most important goal of any General 

Company for Leather Industries related to achieving survival and continuity depends to a large extent on 

finding practical scientific solutions that enable it to accurately understand the relationship of influence and 

influences that it collects in its external environment, as it depends on Finding a successful and effective 

mechanism that allows it, on the one hand, to continuously monitor the elements of this environment. 

The researcher reached a set of the following conclusions and recommendations: 

1. Striving to build productive capacities that believe in the importance of sustainable innovation as modern 

administrative concepts . 

2. The need for companies and organizations to pay attention to the behavior of strategic vigilance and its role 

in sustainable innovation. 

3. The strategic vigilance and its role in sustainable innovation, this can be explained by not giving great 

attention to embodying prominent values and beliefs within the institution, as well as this could be due to the 

great delay that Iraq knows in the field of managing organizations on the basis and modern management 

theories in line with the requirements of the times   .  

4. The impact of strategic vigilance on sustainable innovation is self-evident, considering that it is necessary 

for the employee to perform well and to ensure the quality of learning, given that strategic vigilance 

provides ways to ensure and facilitate the process of performing jobs to the fullest, as well as making the 

employee creative in his work.Keywords: strategic vigilance, sustainable innovation . 
 مقدمة

د  الاخاطر   إن التعق د الاتزايد ل   ة ا عاال ال ار  بم ب حتاية العالاة هزياا  الا االمة هالتغ را  المريعة الي العديد ان الامتايا  زاا ان ح
  يذا اا  حتم على الاؤسما  ةرش د اةيالها باحيطها لرصد التغ را  هالتطافا  الحاصلة فيا هالمعي إلى اةخاذ القرافا  اليحيحة ان 

عاهن  خالل البحث الواا عن الاعلااا  االستراةيوية الاهاة  ةاعها  ةحل لها هاستخدااها للتايف اخ التاازن الوديد القاكم ر ن الت االة هالت
هةاك  يذه الاراح  الي اوااعها اا  ماى ر ظار اليقظة االستراةيوية التي أضحت هاحد  ان العااا  الركيمية التي ةخفج ان الاخاطر 

  اااةهة التهديدا  الاتزايد  باا  ضان االستوابة الفعالة للتحد ا  هالعااا  ال   ية الاؤرر  على إااف  عالدا  الاؤسما  باختلج هةمه
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الارصة    تأصحاب الايالح هبالاك  الذ   ماح لها رتحق ق االستباقية هالتا ز عن ا االم ها ها ا استارافيتها هبقاكها الي الماة.اذ داا
متق لية الارصة ان ضا ها ةدفيب هةأي   صاااف شابا الااف  يذا الا وز الح ا  ح ث ان الااااف الحالي اغل هم صباف المن  راضخ خطة ا

  ها ضا ةطاير اعدا  ههساك  الا ادلة الحالية هةاال ر الراالعا  هةدفيب العاال ن على رقاالة الاحاالظة على الا تج هةحم ن  اع تا ان خالل 
التادج الي ةوه ز الاااا االهلية الخاصة باال تاج هالمعي الررار العقاا اخ الوها  الامتف د  ها ضا ةاال ر اخازن ة د  التدفيب ها ضا عدر  

اديد  ها را  للا توا  هالاااا االهلية هخاصة الا توا  الولد ة هالاااا االهلية الايااهية لتقل   أضراف التعرض لعااا  الط يعية )الحر ال
شتاق( هصذل  اخازن خاصة بالولاا الخار هالولاا الا توة ال يج اي عا ها ضا ةاسيخ الا االذ التمايوية التيبح ردال   صيفا ( ه )الاطر

( اعرض ةمايقي الي بغداا ها ضا س تم ةلب ص  رالرة اشهر ااايال  حديثة 90ا فذ ةمايقي س تم ةاسيخ الا االذ التمايوية الى )  35
 حديث هان افداق الااايال  العالاية.اااي   15هحاليا ةم االةفاة على 

 املبحث االول : االطار املنهجي
ااا س ق يتضح أن ةحق ق أيم يدف    اؤسمة ادتياا ة هالاتعلق رتحق ق البقاق هاالستاراف يتادج ردفةة ص  ر     اوال : مشكلة البحث

التأر ر هالتأر را  التي ةواعها باحيطها الخافةي  صاا يتادج على إ واايا على إ واايا لحلال علاية عالية ةاك ها ان الفهم الدد ق لعالدة  
آلل تة  اةحة هالعالة ةماح لها ان ةهة  بالاراقبة الامتار  لع اصر يذا الاحيط  هان ةهة أخرى رتادخ اةواه يذه العالدة هحماب افةة 

 .الامتدار التأرر امبقا  أ  عل ها ة  ي اللمفة اليقظة االستراةيوية باالرتااف
 هة رز اشكالية البحث الي التماؤل االةي :  

 ما دور اليقظة االستراتيجية ودورها في االبتكار المستدام في الشركة العامة للصناعات الجلدية؟  
 ثانيا : اهداف البحث

 - يهدف البحث الحالي الى : 
 العااة للي اعا  الولد ة. التعرف على اليقظة االستراةيوية هاهفيا الي االرتااف الامتدار الي الارصة  .1
 التعرف على اليقظة االستراةيوية . .2
 التعرف على االرتااف الامتدار . .3

   ثالثا : اهمية البحث
الرة  ةاان أياية البحث الي اا لليقظة االستراةيوية ان اراف اهاة على االرتااف الامتدار سااق االدتياا ة أه االةتاا ية أه ال   ية  هيي ر

لة العراقية صغ ريا ان الدهل إلى ال هاض رها هة ا تها ان خالل الارصا  التي ة اط رها الي ة  القطاعا    ح ث أن احاهف ةمعى الده 
على  اليقظة االستراةيوية ةماعد الاؤسمة على التايف اخ ر  ة ة االمية داية باا  اك ها ان التا ز الي الماة لضاان بقاكها فيا  اخ الترص ز  

ة ان أة  االستوابة المريعة لاختلج التغ را   هصاال إلى الرص ه أسااة ةديد   ه صذل  التاكن ان فصد الاعلااا   أسال ب اإلااف  الحديث
 ها لثر أياية الةخاذ درافاةها بحكاة هةحم ن أااكها امتق ال. الاارادة

 رابعا : حدود البحث
 اليقظة االستراةيوية هاهفيا الي االرتااف الامتدار الحدها الااضا ية :

 الارصة العااة للي اعا  الولد ة.  -بغداا  –الحدها الاكا ية : العراة 
 ر 2022الحدها الزاا ية : ةم اةراق هةط  ق البحث الي العار الدفاسي 

البحث على هةاا عالدة ذا  ط يعة احياكية لاتغ را  اليقظة االستراةيوية هاتغ را  االرتااف   ةتضان الرضية  خامسا : فرضيات البحث
التى االست تاةا  هالتاصيا  ان خالل اعاا   التاصت   البحتث( ، الفرضية التي ةم اختيافيا ان اة   الامتدار بالارصة الاختاف  )ع  تة 

 ية  ها هستاط الحمارية لابحاری الع  ة اعاله :االفةباط البميط  هالاازهن هاال حراالا  الاعياف 
هاحياكية أ.ةااةد عالدة افةباطية لهاااللة اع اية هاحياكية ر ن اليقظة االستراةيوية هاالرتااف الامتدار. ب. ةااةد افةباط ذه االال  اع اية  

 ر ن اليقظة االستراةيوية هاالرتااف الامتدار.      
 االلة اع اية هاحياكية ر ن اليقظة االستراةيوية )ةط يقها( هاالرتااف الامتدار.ج.ةااةد عالدة افةباطية لها 
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 املبحث الثاني : االطار النظري
 احملور االول : اليقظة االسرتاتيجية 

ختلج أالاافيم  لقد ةطرة عتد  افارين ه اختي ن الي علم اإلااف  إلى ةعريف اليقظة االستراةيوية  ح ث ةاوال : مفهوم اليقظة االستراتيجية 
اليقظة االستراةيوية على   ( Dhenin et Fournier,1998.P203ه افاهياهم ههةها   ظريم باختالف اختياصهم ه ر  ة عالهم. عرف )

للتحكم الي   الاف د   الاعرالة  الاعلااا  ه  ار  بالواخ  اعالوة  أ ها أسلاب ا ظم  الي اإلااف  اإلستراةيوية  يرصز على ةحم ن ة االم تها  
بأ ها عالية امتار  ان إااف  الاعلااا  هاعم القراف ان أة  ةطاير   ,Rabhi 2008:07))   يط )التهديدا  ه الفرص(.لاا  ضيفالاح

لذل  على أ ها العالية الواا ية الامتار   هالتي  قار رها اوااعة ان   ,(MunizLesca 2003:01)  الاؤسمة هضاان بقاكها  هيعرالها 
 تتبعان ه يتعق ان ه ان رم  متخداان الاعلااا  الاتادعة التي ةخص التغ را  التي ان الاحتا  أن ةحدث الي ا الراا بطريقة ةطا ية  ال

  Boudjemia 2008:07)) الاحيط الخافةي للاؤسمة  ه ذل  رهدف إ ااق الفرص هةقل   الاخاطر ه لرهف عدر التألد.  الي ح ن  عرالها
بأ ها عالية امتار  ةؤا  إلى الواخ الاخيص ه الاتارف لل يا ا  )أه الاعلااا  أه االستخبافا (  ه اعالوتها هالقا لغرض أه ألثر ان 

الاواعة الاعلااا   ط يعة  أه  بالااضاع  صلة  ذا   الخ ر   باستخدار  الامتخدا ن  اليقظة  ,((Ribault2001:02هحمب  .أغراض  الإن 
الاتاب  يي  لاإلستراةيوية  الاؤسمية.هبال مبة  لفرص  الحاالة  الاعلااا   فصد  الاؤسمة  ة   لاحيط  هالذصية  اإلةاالية   Lesca) ,عة 

 :اليقظة اإلستراةيوية ةتضان  ااط امتق لي يت بأ فيا باا سيحر  الي الامتق   هذل  بالويار بأفبعة اهار أساسية 2008:12
 االحظة الاحيط االستراةيوي .1
 قة بالتغ را  الااكن حدهرها؛ التااف الاعلااا  الاتعل .2
  ةحل   هةيفية الاعلااا  التي  اكن أن ةؤرر على ة ف ذ اإلستراةيوية؛ ااا س ق  اكن القال أن اليقظة يي ال ااط الذ  يدعا اتخذ القراف  .3

ه ذل  ان خالل عالية  لت ظيم )فؤيتا( لاا حالا رتقد م الاعلااة الو د  للاخص الا اسب  هالي الادت الا اسب الةخاذ القراف الا اسب  
 بحث  ةحل   ه ا تقاق  للاعلااة الو د  للاصال الي ال ها ة لخلق ازا ا ة االمية.

 ثانيا: أبعاد اليقظة االستراتيجية 
هالتي   (Verma :13 :2004ةتعدا هةختلج أبعاا اليقظة االستراةيوية  هستت اهل رالرة أبعتاا فكيمية لليقظة االستراةيوية حداةها افاسة )

 :تم ة اهلها صاايليس 
التكنولوجية: .1 للاعلااا ؛ خاصة الي ا ية  ان خالل    Bouroub 2005:22))  عرالها  اليقظة  ال ظااي هالا مق  بأ ها االستغالل 

الا االمة.هةعرف الاف د  هالتي ةضان اماعد  الا ظاة على اااةهة  اليقظة التا الاةية (Baumard1991:24 اتابعة ص  االرتاافا    )
 ها العالية التي ةحير الاؤسمة ان خاللها التق يا  هالتا الاةيا  الامتعالة ان طرف زباك ها   اافايها  شرصاكها ها االم ها  الي على أ

  إطاف اوال  ااطها هذل  لاتابعة التطافا  التي دد ال ةؤرر على امتق لها الحمب هإ اا على امتق   زباك ها هاافايها هشرصاكها ها االم ها
 ن ةراقا  الاداكية  هأن االحظة هةحل   الاحيط العلاي  التق ي  التا الاةي  ات اعا ر اتر ة تد للاعلااا  الا تقا  هالاعالوة للامؤهلهاةخاذ اإل

(عالية    (  Jakobiak: 1988:11الي الاؤسمة الستعاالها الي اةخاذ القراف االستراةيوي  صاا ةاث  اليقظة اإلستراةيوية حمب فأ  الباحث
يا   اراقبة ةطتاف البحث ا ساسي هالقاعد   الاااا ا هلية  اراح  التي يخ؛ اذ ةتاث  اهاتها الي التقريب ر ن العلم هالي اعة  هخلق ةااال

عاالها %( ان فدم أ   3ر ن االر  ن. صاا ةخيص الاث ر ان الا ظاا  أاااال طاكلة لليقظة التا الاةية  إذ ةخيص لها الا ظاا  اليابا ية )
%( ان فدم ا عاال. ر اق على اا س ق  اكن القال بأن اليقظة االستراةيحية يي    0.5الم ا   ر  اا ةخيص لها الا ظاا  الفر مية )

ا  عالية البحث  الاعالوة ه ال ار للاعلااا  الاتعلقة بالتطافا  التا الاةية الي اإل تاج هالتي ةماح باراقبة: ةطاف التا الاحيا   عالي
 تي يخ  ةمو   رراقا  االختراع  ةطاف الاعاي ر الي اإل تاج  ةا الاةيا الا االم ن...الخ. ال
(  بأ ها ال ااط الذ  ةتاكن الاؤسمة ان خاللا حير ا االمتها الحالية أه  (Martinet &Ribault1989:33 عرالها    اليقظة التنافسية:  .2

( بأ ها ةل  اليقظة التي ةتعلق بالا االم ن الحويق  ن هالاحتال ن  الهي  34   2003رش   الاحتالة ان زاهية ادتياا ة هاالية(  ر  اا  عرالها )ح 
ةماح رتق يم الا االمة ) قاط القا  هالضعج( هةقاا الاؤسمة إلى هضخ االستراةيويا  التوافية ا لثر العالية. هعليا  اكن ةعريف اليقظة 

اة الاتعلقة با االة الاؤسمة  أ  ةتعلق باراقبة الا االم ن الاباشرين ه غ ر الاباشرين  الت االمية بأ ها عالية البحث  الاعالوة ه ال ار للاعلا 
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دا  االف هم   الحال  ن هالاحتال ن فياا يتعلق رت )استراةيوياةهم  سياساةهم التمع رية  ا تواةهم هخدااةهم الوديد    تاكوهم الاالية  زباك هم الو
 اةفاقياةهم هةحالفاةهم...الخ(. 

( بأ ها ذل  ال ااط الذ  ةتاكن الاؤسمة ان خاللا افاسة العالدا  ر ن الاافاين هالزباكن    Porter 1985:44 عرالها )  قظة التجارية:. الي3
ة هالاهافا  الوديد  التي ةظهر الي الماة هاعدل  اا الماة؛ الاليقظة التوافية ةخص ال ظار التمايقي  أ  ةهتم بالعالدا  التوافية هبالطر 

( بأ هتا ةختص 29:  2000ا  التمايوية الحديثة  صاا أ ها ةهتم بالاعطيا  الاؤرر  على سلاك الامتهلا ن  الي ح ن  عرالها )حمن   هالايفي
تاف ةاتخ الاعلااا  الي ا دان الا توا  الوديد    التااف العاليا  الامتق لية  سياسة أسعاف الا االم ن  ة ظيم دا  ال يخ باإلضاالة إلى ةط

 ن الاافاين هالاؤسمة  هإاكا ية الاافا على ةاال ر االحتياةا  التي ةطل ها الاؤسمة بأد  ةالفة هالي الادت الا اسب.العالدة ر 
 احملور الثاني : االبتكار املستدام 

المستدام االبتكار  للحيا       (Verloop, 2004)يرى    تعريف  هدار   اةتاا يا  هاق اال  ر  يا  سلياا  أن  كان  الامتدار  وب  االرتااف  أن 
فبال مبة لهم افهار االرتااف الامتدار يتم الهاا باإلشاف  إلى إاخال أه   (Perl-Vorbach) أاا   (Verloop, 2004, p118)   ادتياا ا  

 Perl-Vorbach et: 174د االةتااعي هال   ي هاالدتياا  لالستدااة)ةا يف ا تج أه عالية أه اؤسمة أه  ظار  أخذ الي االعتباف البع
al., 2014, p)  هيری Bocken  هاخرهن أن االرتااف ان أة  االستدااة يتعلق باإلاخال الاقياا )الوذف ( للا توا  هالخداا  الاحم ة

لاقافن ةؤا  إلى الااكد ر  ية ه)أه( اةتاا ية ةفاة الا توا   الوديد  أه )باك  ةدفيوي( أه ا  ظاة بالااا   هالتي ر اق على ةتبخ التحل   ا
أن االرتااف الامتدار يا ة ف ذ الارصة    Varadarajan, 2015)) (لاا يرى   (Bocken et al., 2019, p;6الخداا   أه ال ظم المابقة  

ص  ر ةأر ر أ اطة الارصة على ال   ة الط يعية.   ااافسة ةديد  أه ةعدي  ا تج أه عالية أه ااافسة ااةاا  ةقل  باك  لا تج أه عالية أه
ا تج حالي  كان ةأر ره ال   ي خالل اهف  حيا  الا تج  هالذ   اا  استخراج   االرتااف الامتدار للا تج يا ةقد م الارصة لا تج ةديد أه ةعدي 

 Varadarajan, 2015, p17)  الااافا  هاإل تاج  هالتازيخ  هاالستخدار  هالتخلص بعد االستخدار...)
 ان خالل اا س ق  اكن استخالص أن االرتااف الامتدار يا ةقد م سلخ هخداا  ةديد  أه احم ة ةحقق الت اية االةتاا ية هال   ية.

ال  لتحق ق االرتااف الامتدار ي بغي اااةهة رالرة ةحد ا : ةل ية ةادعا  الاوتاخ  ةحق ق التازيخ العا  تحديات تطبيق االبتكار المستدام 
 للوياة على طال سلملة الوياة  هالعا  على التقل   ان اراف اإل مان على ال   ة أ  التقل   ان البياة البارية  هيي ااضحة فياا يلي )

Verloop, 2004, p 118)  
ياالريا لا  هيذا  ع ي   ي بغي أن  حقق االرتااف الامتدار اا يت اسب اخ الاوتاخ هيحقق فغباةا هيل ي ةادعاةا ان خالل الخيافا  التي  -1

اااةهة الاقاهاة التي  اكن أن ةظهر الي الايلة ا هلى ع د ةقد م ارتااف اع ن بم ب عدر الاعرالة با ان طرف الاوتاخ هخاالا ان ةأر ره  
كان اهم ضان  المل ي  هيذا اا  قتضي ردأ االرتااف باالحتياةا  الاوتاعية  ااا  ع ي الدهف الاهم الذ  يلعبا الحااف اخ الاوتاخ صا

عالية االرتااف  صاا أن االرتااف الي العير الحالي  ختلج أسلاب ال ظر إليا اقاف ة بالعير الي اعي  ح ث صان ي ظر إلى ادى اماياتا 
 الي ةحق ق التقدر  أاا الي الاوتاعا  الاعاصر  القد أصبح  حكم عليا ان خالل ادى اماياتا الي ةحق ق استدااة الحيا .

رتااف الامتدار قياة عاالة للعاالق هأصحاب الايلحة على طال سلملة الوياة   ن اعظم سكان يذا الااصب  عطان أن  خلق اال  -2
أاار  أهلاية ص  ر  إلى ال اا االدتياا  هخلق الثره   ااا أاى إلى هةاا إياال للاماها  هالعدالة االةتاا ية  هيذا  اك  العوبة الركيمية  

 ر ع ا هةاا ةحد ص  ر لالرتااف الامتدار يتاث  الي صيفية ةحق ق العدالة الي سلملة الوياة للا توا  الوديد .ةحق ق االستدااة  ااا ي و
 ي بغي أن يت اسب االرتااف الامتدار اخ القدف  االستيعارية   ظاتا اإل كالاةية الداعاة  اذ أن الحد ان اراف اإل مان على الااصب ان   - 3

حتية هعاليا  التي يخ هاا  وم ع ها ان ةلاث ساعي هبير   باإلضاالة إلى الراكحة هةال د ال فا ا  هاال بعارا   استخدار ااافاه هال  ية الت
ية  التي ةؤرر سلبا على الوا هالفضاق  اله ا التحد   كان الي صيفية ةاقيف ص  يذه اآلراف المل ية لإل مان هالتي  طلق عل ها بالبياة البار 

 ها  هاكيا  هإ اا العا  باا أاكن على التقل   ا ها  بح ث ةتحال يذه البياة البارية ان لان أحار خط ر باك  هالتي ان الامتح   الحد ا
 ر ةدفيوي إلى لان أخضر  ااا  ع ي أن العالم  حتاج إلى الحلال الخضراق التي يلزاها ارتاافا  خافةية ةمتع ن بالتا الاةيا ان أة  التأر

س ق ي ده أن االرتااف الامتدار يااةا ةحدي ن ان ال احية االةتاا ية  ا هل يا ةغ ر الاكان  هالثا ي يا ةغ ر  باإل واب على ال   ة. ااا  
الزاان  الان  احية الاكان يا ةغ ر  ظر  أصحاب الايلحة إلى االستدااة هاا ةحققا ان ا االخ الا هلايا  حم هم ةختلج ان اهلة إلى  

حمب الظرهف الماكد   هالخياكص الاا ز  للاوتاعا  رهذه ا االن  أاا ان ال احية الزا ية التتاث     أخرى هان إدليم إلى اخر الي العالم
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ن  الي ةغ ر  ظر  الاوتاخ إلى االستدااة رتغ ر الزان  أاا التحد  الثا ي هالاتعلق بململة خلق الوياة الها يتعلق بيعابة إ واا هضخ اتااز 
ان أة  ةحق ق االستدااة  صاا  عد التقل   ان البياة البارية على ال   ة ةحد ا ص  را يااةا  بح ث  حي  ة ازل ان د   أصحاب الايلحة  

  االرتااف الامتدار  هلع  ان الحلال الاقداة لا يا استخدار التا الاةيا ان أة  ذل   هحتى يتم التاص  إلى ر  ة خضراق أ  ةحال البياة 
 البارية ان اللان ا حار إلى اللان ا خضر. 

 ملبحث الثالث : االطار العملي للبحثا
 ا الابحث الى طريقة اختياف ع  ة البحث هصذل  ا اها  الامتعالة الي ةاخ ال يا ا  هطرة ةحل لها. ذيتطرة ي

 طريقة اختيار عينة البحث 
افاستها ةع  را صايا هصيفيا. صاا  اعتاد الباحث على الا هج الاصفي ح ث أ ا  ع ر عن الظاير  االةتاا ية الاراا    منهج البحث أوال:

 اعتاد  البحث على  اع ن أساس  ن ان ال يا ا : 
هذل  ان خالل البحث الا دا ية هةاخ الاعلااا  الالزاة ان اوتاخ البحث هان رم ةفريغها هةحل لها باستخدار    البيانات األولية-1

هدف الاصال لدالال  ذا  قياة إحياكية هاؤشرا  ةدعم ااضاع االحياكي هاستخدار االختيافا  اإلحياكية الا اسبة ر  Spssرر ااج  
 البحث.
هذل  ان خالل اراةعة الاتب هالدهفيا  هالا اافا  التي ةتعلق باليقظة االستراةيوية هاهفيا الي االرتااف الامتدار  البيانات الثانوية -2

 إلرراق البحث باك  علاي.
 ( عاا . 153العاال ن بارصة العااة للي اعا  الولد ة هعدايم ) يتاان اوتاخ البحث ان  ثانيا: مجتمع البحث

 األدوات المستخدمة 
بعد اراةعة لألاريا  هالدفاسا  ذا  العالدة هةد الباحث أن أ مب هس لة لواخ الاعلااا  يي االست يان هدد ةم ةيايم   أوال: أداة البحث

 االست يان باا يتااالق اخ أيداف البحث صالتالي:
 اعداا است يان أهلي ان أة  استخدااا الي ةاخ ال يا ا  هالاعلااا . -1
 عرض االست يان على اوااعة ان الخ راق هالاحكا ن ان أة  اختباف ادى االكاتا لواخ ال يا ا . -2
 ةم عرض االست يان على اوااعة ان الاحكا ن هالذين داااا ردهفيم.-3
 لواخ ال يا ا  الالزاة للدفاسة.  ةازيخ االست يان على ةايخ أالراا الع  ة-4

 هةتاان أاا  البحث ان دما ن صالتالي:
 باف  اوااع ريا ا  شخيية هذل  لتاضيح خياكص ع  ة البحث هشا  الو ة  العار  الامتاى التعلياي  الدخ     القسم األول: ➢

 الاهر . 

الثاني: ➢ االستبا ة ان    القسم  البحث هةاا ت  ةوية اتغ را   الي    22ةضان  بافا   االستراةيوية هاهفيا  اليقظة  القر  حال ص  ان 
االرتااف الامتدار هدد ةم االعتااا على اوياس ليكر  الخااسي لوياس استوابا  الامتقي ن لفقرا  االست يان هذل  صاا يا ااضح الي  

 كرت الخماسي(: درجات مقياس لي1الجدول )(1الودهل ) 

 غ ر اااالق باد   غ ر اااالق  احايد اااالق اااالق باد  االستجابة1
 5 4 3 2 1 الدرجة

 هدد ةم التألد ان صدة القرا  االست يان بطريقت ن ياا:  ثانيا: صدق وثبات االستبيان

 التألد ان صحة هسالاة لغة االست يان.هةم ذل  بعرض االست يان على اوااعة ان ا ساةذ  رهدف    الصدق الظاهري )صدق المحكمين(-1
ألفالره باخ: اوياس أه اؤشر لثبا  االست يان صطريقة را ية لوياس الثبا . هلذل  دار الباحث بحماب اعاا  الثبا   طريقة ألفاكرونباخ-2

( لا  بعد  Cronbach Alpha باخ )يتم افاسة ربا  أاا  البحث ان خالل قياة اعاا  الثبا  ألفا صره  لا  العبافا  الارةبطة باالست يان.
الإ ا حتى يتحقق ربا  ا اا   وب    Hensleyه    Strong وية يذا الاعاا  االةماة الداخلي الي القرا  االستبا ة. هحمب افاسة لتتتتلباحث ن  

 (  0,841. هبلغ اعاا  الثبا  )0,60أن  كان اعاا  صره باخ ألفا أل ر أه  ماه  
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االحياكي هةم استخدار االختبافا     Spssلقد دار الباحث رتفريغ هةحل   االست يان ان خالل رر ااج    حصائيةثالثا: أساليب المعالجة اإل
 اإلحياكية التالية: 

 .ال مب الا اية هالتارافا  •

 .اعاا  افةباط ر رسان لوياس صدة الفقرا  •

 .اختباف ألفالره باخ لاعرالة ربا  القرا  االست يان •

 للفرة ر ن اتاسطي ع  ت ن امتقلت ن. tاختباف  •

 ال تاكج.  لهذهساف يتم التطرة الي يذا الابحث الى  تاكج البحث هاحاهلة ا اداة هإعطاق ةفم را   نتائج ومناقشة البحثرابعا : 

 نتائج البحث 

(: توزيع أفراد العينة 2الجدول )( خياكص ع  ة البحث ان ح ث الو ة. 2الودهل ) يتضانخصائص عينة البحث حسب الجنس: -1
 حسب الجنس

 ( %ال مبة ) التاراف الو ة
 80.53 91 ذصر
 19.46 22 أ ثى

 100 113 الاوااع
 الايدف: ان إعداا الباحث باالعتااا على  تاكج التحل   اإلحياكي

ان الامتقي ن.   %19.4ان الامتقي ن صا ت ذصاف  أاا  مبة اإل اث القد صا ت ةماه   %80.53(  الحظ أن  مبة 2ان الودهل )
(: ةازيخ 1يذا  ا ر أن الاوتاخ اح  البحث اوتاخ ذصاف . هفياا يلي فسم ةاضيحي لتازيخ ال مب الا اية الي ااكر   م ية.شك  )

 ع  ة البحث حمب الو ة

 
 ان إعداا الباحث باالعتااا على  تاكج التحل   اإلحياكي المصدر:

(: توزيع أفراد  3الجدول )( خياكص الع  ة اح  البحث ان ح ث المن.3 اث  الودهل )خصائص عينة البحث حسب العمر:  -2
 العينة حسب العمر

 ( %ال مبة ) التاراف العار
 49,6 56 س ة  29- 20ان 
 44,2 50 س ة  39- 30ان 
 3,5 4  ة س 49- 40ان 
 2,7 3 س ة  59- 50ان 
 0 0 س ة الألثر 60ان 

 100 113 الاوااع
 ان إعداا الباحث باالعتااا على  تاكج التحل   اإلحياكي المصدر:

81%

19%

الجنس

ذكر أنثى
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س ة  أ  الي حدها  يج    29ه  20ان الاو   ن على االست يان صان عاريم يتراهح ر ن    %49,6( أن اا  عاال  3ةا ر  تاكج الودهل )
 %2,7ه  %3,5  هيأةي الي الارةبة الثالثة هالرابعة بال مبة  %44,2س ة فياكلان  مبة    39ه  30ع  ة البحث. أاا ان ةتراهح أعاافيم ر ن  

لتاالي. هيذا ال   على أن الاوتاخ اح  البحث التي  اكن استغاللا س ة على ا   59إلى    50س ة هان    49إلى    40ذه  الف ا  العارية ان  
(: توزيع  2شكل )عن طريق إلمابا رقاالة اع  ة باعتبافه دااف على التعلم. هفياا يلي فسم ةاضيحي لتازيخ ال مب الا اية الي ااكر   م ية.

 عينة البحث حسب العمر

 
 ان إعداا الباحث باالعتااا على  تاكج التحل   اإلحياكي المصدر:

التعليمي:    -3 المستوى  البحث حسب  )   ياضحخصائص عينة  العلاي 4الودهل  الاؤي   أه  الامتاى  الع  ة ان ح ث  ( خياكص 
 (: توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي4جدول )لاالفي الارصة العااة لي اعا  الولد ة .

 ال مبة التاراف الامتاى التعلياي 
 2,7 3 ارتداكي 
 18,6 21 اتاسطة 
 38,9 44 اعداا ة

 5,3 6 بكالافياس
 25,7 29 ااةمت ر
 8,8 10 اصتافاه 

 100 113 الاوااع
 ان إعداا الباحث باالعتااا على  تاكج التحل   اإلحياكي المصدر:

  ر  اا  %8,8أاا الاتحيل ن على شهاا  الدصتافاه فياثلان  %25,7(  اك  الاالف ن الاتحيل ن على شهاا  الااةمت ر 4ان الودهل )
  ر  اا %18,6على التاالي ان ع  ة البحث. ه ود ذه  الامتاى الاتاسط  اكلان  % 38,9ه % 5,3البكالافياس هاالعداا ة فياكلان 

فياثلان   االرتداكية  ااكر    %2,7ذه  شهاا   الي  الا اية  ال مب  لتازيخ  يلي فسم ةاضيحي  ةعت ر  مبة ض  لة ةدا. هفياا  ال مبة  هيذه 
 (: توزيع عينة البحث حسب المستوى التعليمي3شكل ) م ية.

 
 ان إعداا الباحث باالعتااا على  تاكج التحل   اإلحياكيالمصدر: 

50%
44%

4%
3%

0%

العمر

سنة29-20من  سنة39-30من  سنة49-40من 

سنة59-50من  سنة فأكثر60من 

3%

18%

39%
5%

26%

9%

التكرار

مستوي دون المتوسط متوسطة اعدادية البكالوريوس ماجستير دكتوراه
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الشهري:      -4 الدخل  البحث حسب  الاهر  (  اث   5الودهل)خصائص عينة  الدخ   البحث حمب  الاوتاخ اح   خياكص ةازيخ ع  ة 
 (: توزيع أفراد عينة المجتمع حسب الدخل الشهري 5جدول )للامتقي ن.

 (%ال مبة )  التاراف  الدخ  الاهر  )اي اف عرادي(  
 23 26 400أد  ان 

500- 600 51 45,1 
700- 900 30 26,5 

 5,3 6 900ألثر ان 
 100 113 الاوااع 

ا  اثلان   600  -500( أن ذه  الدخ  ر ن  5ياضح الودهل )  ان إعداا الباحث باالعتااا على  تاكج التحل   اإلحياكي  المصدر:
. هيأةي ذه   %26,5ان الاو   ن التاث     900  -700ان الاو   ن على االست يان هيي أعلى  مبة. أاا الذين اخلهم ر ن    %45 مبة  

على التاالي. هفياا يلي فسم ةاضيحي لتازيخ ال مب الا اية   %5,3ه    %23ر مبة    900هذه  الدخ  ا لثر ان    400الدخ  أد  ان  
 لبحث حسب الدخل الشهري (: توزيع عينة ا4شكل )الي ااكر   م ية.

 
 ان إعداا الباحث باالعتااا على  تاكج التحل   اإلحياكيالمصدر: 

 اختبار صحة فرضيات البحث:

يتم اختباف صحة الرضيا  البحث  وب أن  خضخ أبعاا  ااذج البحث إلى التازيخ الط يعي.   حتىطبيعة توزيع متغيرات النموذج:-1
.الودهل  2004الي س ة      wonهيذا حمب افاسة للباحث  3- ه  3هيتحقق يذا الارط إذا اا صان اعاا  االلتااق )ررسان( احيافا ر ن  

 : معامل االلتواء(6جدول )( ي  ن قياة اعاا  االلتااق لاختلج اتغ را  البحث.6فدم )

 اعاا  االلتااق الاتغ ر 
 0,284 اليقظة التا الاةية 
 0,683 اليقظة الت االمية 
 0,466 اليقظة التوافية 

 1,163 اليقظة االستراةيوية
 0,848 الاهافا  االردا ية 

 1,509 ةاا  العا  
 1,549 االرتااف الامتدار 
 1,328 الثقاالة االردا ية 
 0,444 ا ااق الاليفي 

 ان إعداا الباحث باالعتااا على  تاكج التحل   اإلحياكي المصدر:

[ باع ى أن ةازيخ يذه 3,3-هيذا ضان الاوال ] 1,549ه  0,284(  الحظ أن اعاا  االلتااق احياف ر ن 6ان خالل الودهل ) 
 الع  ة  خضخ للتازيخ الط يعي  أ   اكن إلاال إةراق اختياف صحة الفرضيا . 

 اختبار صحة الفرضيات: -2

23%

45%

27%
5%

الدخل الشهري
400أقل من  600-500
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ض ت ن  عتاد على الاتاسط الحماري إلةابة الامتقي ن. صان الاسط الختباف صحة الفر   اختبار صحة الفرضية األولى والثانية:1.2
هبالعاا  إلى اوياس ليكر  الخااسي  وده  قافب   2,56الحماري بال مبة للاتغ ر الامتق  هيا اليقظة االستراةيوية  ماه  بالتقريب  

اية هليمت ضعيفة ر  اتاسطة. لذا يتم  في ا تيج يذا الاوياس باع ى أن اليقظة االستراةيوية لارصة الي اعا  الولد ة ليمت د
تدار  الفرضية ا هلى هالتي افاايا أ ا ياةد  قظة استراةيوية داية بالاؤسمة.أاا الاسط الحماري بال مبة للاتغ ر التابخ هيا االرتااف الام

لتتت باع ى أ ا ياةد امتاى لالرتااف   هيذا  قار  الي اوياس ليكر  الخااسي اااالق ان إةابة الامتقي ن  2القد صان بالتقريب اماه  
 الامتدار ارةفخ لدى العاال ن لذا الإن الفرضية الثا ية اق الة.

 اختبار فرضيات تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع:  2.2

ان التباين الي الاتغ ر   %13,7  يذا  ع ي أ ا  0,137اعاا  التحديد  ماه     (  7صاا يا ااضح الي الودهل )  مالئمة النموذج:  -
( ان <هيي أد  )  0,003 ماه     Fالتابخ )االرتااف الامتدار( افمر بالتغ ر الي الاتغ را  الامتقلة )االرتااف الامتدار(. امتاى الداللة  

( )اليقظة Analysis of Variances(: نتائج تحليل التباين لالنحدار )7جدول )ه أياية إحياكية.ذ   هيذا ال   بأن ال ااذج    0,05

(  تاكج ةحل   اال حداف الاتعدا الختباف 8ان إعداا الباحث باالعتااا على  تاكج التحل   اإلحياك  اضح ةدهل )  المصدر:االستراتيجية( 
( Multiple Regression Analysis(: نتائج تحليل االنحدار المتعدد )8جدول )هةأر ر الاتغ را  الامتقلة على اليقظة االستراةيوية

 تبار تأثير المتغيرات المستقلة اليقظة االستراتيجية الخ

 ال ااذج

Model 
 Tقياة  الاعااال  ال اطية الاعااال  غ ر ال اطية 

 الاحمابة
 امتاى 

 Beta الخطأ الاعياف   T Bااللة 
 Constant 1.208 0.252  4.787 0.000 رارت  1

 0.190 1.320 0.135 0.073 0.96 اليقظة التا الاةية
 0.010 2.614 0.258 0.065 0.170 اليقظة الت االمية 
 0.922 0.099 0.011 0.080 0.008 اليقظة التوافية 

 0.245 1.169 0.112 0.73 0.085 اليقظة االستراةيوية 
 الإ ا: ( 8طبقا لل تاكج الااضحة بالودهل ) ان إعداا الباحث باالعتااا على  تاكج التحل   اإلحياكي المصدر:

إذا الفرضية    0,05( هيا أل ر ان  Sig=0 ,190 ماه  )  Tةأر ر إ واري على اليقظة االسترا وية  ن امتاى االلة  للتأر ر الثالث  لية   .1
 الثالثة ارالاضة. 

إذا الفرضية الرابعة   0,05( هيا أد  ان  Sig=0 ,010 ماه  )  Tاالعتبافا  ةأر ر إ واري على اليقظة االستراةيوية  ن امتاى االلة   .2
  %25,8أ     0,258هالتي ةع ر  مبة أرر الاتغ ر الامتق  على الاتغ ر التابخ صا ت    Betaاق الة. باإلضاالة إلى أن الاعااال  ال اطية ر تا

 ال بأس رها. هيذا قياة
 االستنتاجات 

 قار الباحثة بإعطاق ةفم را  ل تاكج اختباف الفرضيا  است ااا إلى الاعلااا  الاكتمبة ان افاسة يذا الااضاع.تس
إعطاق االيتاار الا  ر لتوم د قيم هاعتقدا  بافز  ااخ     ران اليقظة االستراةيوية هاهفيا الي االرتااف الامتدار   اكن ةفم ر يذا بعد .1

الاؤسمة  صذل  ااكن أن يرةخ ذل  إلى التأخر الا  ر الذ   عرالا العراة الي اوال إااف  الا ظاا  على أسة ه ظريا  إاافية حديثة  
 ةتااشى اخ اقتضيا  العير.

اوااع   ال ااذج
 الاربعا  

افةا  
 الحرية 

اتاسط  
 الاربعا  

 Fقياة
 الاحمابة

امتاى 
 Fااللة 

اعاا   
 ²Rالتحديد 

اعاا   
 ( Rاالفةباط )

 0.370 0.137 0.003 4,275 1,379 4 5,517 اال حداف 1
     0,323 108 34,843 الخطأ الاتبقي

      112 40,361 الاوااع
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لااافا الاؤسمة هالتق د رااةباةهم  هياكن اراه إلى الويم الذاةية لا  االج   اليقظة االستراةيوية الي الارصة  اكن ةفم ره بااللتزار الا  ر .2
 هد اعتا هإ اا ا بضرهف  العا  بواا  هإ تاةية ارةفعة.

ةأر ر اليقظة االستراةيوية على االرتااف الامتدار أاربديهي باعتباف أ ا ان الضرهف  على الاالج الويار با ااق الو د هلضاان ةاا   .3
 باعتباف أن اليقظة االستراةيوية ةقدر طرة ةضان هةمه  عالية أااق الالاكج على ألا  هةا  هصذل   وع  ان الاالج ا دعا الي. التعلم  

 . الويم ا ساسية ال ةؤرر على اليقظة االستراةيوية   إذ  اكن إفةاعا إلى الغااض الي الثقاالة الت ظياية للاؤسمة  .4

 التوصيات 
 الارصا  هالا ظاا  بملاصيا  اليقظة االستراةيوية هاهفيا الي االرتااف الامتدار.. ضرهف  ايتاار 1

 هفش عا  يااالة ةمعى الى غرس رقاالة االرتااف الامتدار الي الاؤسما  الحكااية هااليلية .إدااة . العا  على  2

 . المعي الى ر اق طادا  ا توة ةؤان بأياية االرتااف الامتدار  صافاهيم ااافية حديثة . 3
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 ( )االستبا ة(1الحق فدم )

االستراةيوية هاهفيا الي االرتااف الامتدار   هةعد ااافصتام ذا  أرر    ةاث  يذه االستااف  ةزق ان البحث الذ   حا  ع اان  اليقظة
 رةا ا ام أن ةتفضلاا باختياف اإلةابة التي ةره ها ا اسبة لا  سؤال  علاا أن الاعلااا  الاده ة  .إ واري الي اعم هإرراق البحث العلاي

 لعلاي  هلام ا ا ةزي  الاكر. لاالة ستتمم بالمرية ها اا ة العلاية هالتي ةمتخدر القط الي البحث ا
 :ريا ا  ةتعلق بالاو ب

 س ة  50الى   41س ة            ان  40الى  31س ة      ان  30س ة الى  18المن: ان 
 س ة الاا الاة  51ان 
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 الامتاى التعلياي: ةااعي       الثا ا       غ ر ذل           اذصريا:............ 
 س ة   15س ة     الثر ان  15س ة الى  11س اا       ان   10الى  5س اا       ر ن  5الخ ر  الاليفية: أد  ان  

 المجال االول : اليقظة التكنولوجية
 االجابة السؤال ت
 

 التكنولوجية اليقظة 
موافق  أوافق  أوافق بشدة 

الى حد 
 ما

ال اوافق 
 بشدة 

     ةعا  الارصة على اتابعة التا الاةيا  الوديد . 1
ةتابخ الارصة البحاث ا ساسية التي ةقار رها الوااعا    2

 هالاعايد. 
    

     ةتابخ الارصة ا سال ب الوديد  الي ةقد م الخداا . 3
     ا سال ب الوديد  الي ةقد م الخداا .ةتابخ الارصة  4
الارصة على إطالع بالارصا  الاتطاف  ةا الاةيا الي  5

 دطاع االةيال.
    

تتابع الشركة المعايير المعمول بها في المجال   6
 التكنولوجي.

    

 المجال الثاني : اليقظة التنافسية 

 االجابة السؤال ت
موافق الى  أوافق  أوافق بشدة  اليقظة التنافسية 

 حد ما
ال اوافق 

 بشدة 
الارصة على إطالع باواال  البحث هالتطاير الخاصة   1

 بالا االم ن. 

    

     ةتابخ الارصة الخداا  الوديد  للا االم ن.  2
     ةتابخ الارصة المياسا  التمع رية للا االم ن. 3
     ةتابخ الارصة ال تاكج الاالية للا االم ن. 4
     ةتابخ الارصة  ا ية هافةة ةهديدا  الا االم ن. 5
     ةتابخ الارصة الزباكن الحال  ن هالاحتال ن للا االم ن. 6

 اليقظة التوافيةالاوال الثالث : 

 االجابة  السؤال  ت
 

 اليقظة التجارية 
أوافق 
 بشدة 

موافق  أوافق
الى 

 حد ما 

ال 
اوافق 
 بشدة 

ةتابخ الارصة سلاصيا   1
 هحاةا  الزباكن. 
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ةتابخ الارصة اعدل  اا  2
ا سااة الوديد . ةتابخ  

الارصة اكا تها هساعتها  
 التوافية.

    

ةتابخ هةويم الارصة القدف   3
 التفاهضية للاافاين. 

    

ةتابخ الارصة الطرة   4
هالااافسا  التمايوية 

 الحديثة.

    

 االبتكار المستدام  

 االجابة السؤال ت
موافق الى  أوافق  أوافق بشدة  االبتكار المستدام 

 حد ما
 ال اوافق بشدة

ة يخ الارصة ا تاةاةها الوديد  هالاحم ة إلى ةايخ ال ا   1
 الاوتاخ هب فة الخياكص هالا االخ

    

ات اهل   2 الي  هالاحم ة  الوديد   الارصة  ا تاةا   أسعاف 
 الوايخ

    

إ تاج ا تاةاةها الوديد  هالاحم ة على  ةعتاد الارصة الي   3
 اااا غ ر اضر  بال   ة

    

ةعتاد الارصة الي ةغليف ا تاةاةها الوديد  هالاحم ة على   4
 اااا غ ر اضر  بال   ة

    

ةرهج هةازع الارصة ا تاةاةها الوديد  هالاحم ة اخ   5
 اراعا  عااا  هةقال د الاوتاخ 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


