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الملخص
تناولتت ذتتذل الدراستتة دور المرونتتة االستتتراتيجية فتتي تعايتا االداء االبتتداعي للمنذمتتال ،اق حاولتتت تقتتديم ا تتار
نذري متكامل ألذم ما رحه الكتاب والباحثون حول متغيرال الدراسة  ،الى جانب ا تار عملتي تيليلتي ءراء
عدد من رؤساء وأعضاء مجالس عدد متن الكليتال االذليتة التتي بلته عتددذا  )38كليتة توععتت علتى ميافذتال
بغداد  ،النجف  ،كربالء ،بابل ،المثنتى ،الديوانيتة) و وقتد شتملت العينتة  )169فتردا ممتن يشتغل وةيعتة عميتد ،
معتتاون عميتتد ،رقتتيس قتتتم فتتي تل ت الكليتتال و تضتتمنت الدراستتة متغيتترين وذمتتا المرونتتة االستتتراتيجية ببعديتته
المرونة االستجابية  ،المرونة االستباقية) بوصعه متغيرا متتقال واألداء اإلبداعي ببعديه االبداع االستكشافي ،
االبداع االستثماري) بوصعه متغيرا معتمدا و وتعترض الدراسة وجود عالقة ارتبتا وتتيرير ايجابيتة بتين كتل متن
المرونة االستتراتيجية للكليتال االذليتة واألداء اإلبتداعي لاتا  ،بمعنتى أن الكليتال التتي تميتا بمتتتوي عتالي متن
المرونة االستراتيجية سوف تيقق متتوي عالي من االداء االبداعي ووباستخدام االستبانة لجمع البيانال الخاصتة
بالدراسة واعتماد عدد من الوساقل االحصاقية والتي من بيناتا مصتعوفة االرتبتا البتتي ) (Pearsonو تيليتل
االنيتتدار البتتتي ) ،) ) SRAوتوصتتلت الدراستتة التتى صتتية العرضتتية الخاصتتة بعالقتتة االرتبتتا والتتتيرير بتتين
المرونة االستراتيجية واالداء االبداعي  ،وقدمت الدراسة عددا من التوصيال قال الصلة بموضوعاا مناا أذمية
العمل على بنتاء أنذمتة مترتورة فتي مجتال تكنولوجيتا المعلومتال وتيتديب قاعتدة بياناتاتا باستتمرار بمتا يتنعكس
ايجابيتتا علتتى ستترعة ودقتتة القتترارال التتتي تتختتذذا عمتتادال الكليتتال لضتتمان تنعيتتذ العاعتتل للبتتداقل االستتتراتيجية
المختارةو
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The Role of Strategic Flexibility in Enhancing Innovation Performance
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Abstract
The study dealt with the role of strategic flexibility in enhancing innovation performance of organizations. It attempted
to provide a comprehensive theoretical framework for the most important of what the writers and researchers presented
about the study variables. An analytical framework for the opinions of a sample of heads and members of the councils
of (38) private colleges distributed around the governorates of Baghdad, Najaf, Karbala, Babylon, Muthanna and
Diwaniyah. The sample included (269) individuals who hold the post of dean, associate dean, and head of department
at those colleges. The study included two variables: strategic flexibility (reactive, proactive flexibility) as an
independent variable and innovation performance (exploration innovation, investment innovation) as a dependent
variable. The study assumed that there is a positive relationship between strategic flexibility of colleges and their
innovative performance. In other words, colleges that have a high level of strategic flexibility will achieve a higher
level of innovative performance. The questionnaire used to collect data and adopted a number of statistical methods
such as, (Pearson) correlation and simple regression analysis (SRA). The study concluded that the hypothesis of
correlation and influence between strategic flexibility and innovation performance is correct. A number of
recommendations related to its subject are introduced, of which the importance of working to build advanced systems
in the field of information technology and update its database continually to positively reflected on the speed and
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accuracy of decisions taken by deans of colleges, to ensure effective implementation of their chosen strategic
alternatives.
Keywords: Flexible strategy, Performance Innovation, Response flexibility, Proactive Flexibility.

مشكلة الدراسة
تؤكد العديد من الدراسال قال الصلة باألبداع علتى أن األداء
اإلبداعي للمنذمال يمثل مصدرا للمياة التنافتتية المتتتدامة لاتا،
وذتو الضتامن لنجاحاتا واستتمرارذا )(Damanpour, 1996
،فعي دراسة استرالعية ءراء عدد من تنعيذي القمة في الشتركال
الكبيتترة نعتتذتاا مجموعتتة بوستتتن االستشتتارية أةاتترل أن االبتتداع
ذو واحتد متن رتالس استبقيال استتراتيجية علتى متتتوي المنذمتة،
فيما اعتبتر  )%84متنام أن االبتداع يشتكل أذميتة كبيترة لتمركتا
المنذمتتتتتتتتال لالنتقتتتتتتتتال التتتتتتتتى حالتتتتتتتتة التعتتتتتتتتافي االقتصتتتتتتتتادي
)(Boston Consulting Group: 2010: 7
وعلى الرغم من كثرة الدراسال التي تناولت األسباب الكامنة
وراء وجود منذمال إبداعية أكثر غيرذا ،اال أن دراستة العوامتل
التتتتي تعتتتاع متتتن األداء اإلبتتتداعي للمنذمتتتال بشتتتقيه االستكشتتتافي
واالستثماري ال عالت تشكل ميدانا للتيديو ويري بعض البتاحثين
أن قتتدرة المنذمتتة علتتى االبتتداع يتوقتتف متتن بتتين مجموعتتة متتن
العوامتتل علتتى متتدي امتتتالة المنذمتتة للقتتدر الكتتافي متتن المرونتتة
االستتراتيجية فتي قراراتاتا التنافتتية ) ،(Esienhardt, 1989اق
يعتمد نجاح المنذمتال وبقاءذتا فتي القترن اليتادي والعشترين فتي
األستتتال علتتتى المرونتتتة االستتتتراتيجية التتتتي تمتلكاتتتا المنذمتتتال
)Hitt et al, 1998و
على الرغم من كثرة الدراسال التي تناولت موضوع المرونة
االستراتيجية اال أناا بياجة الى اختبتارال إضتافية كوناتا ركتال
علتتى قتتدرة المنذمتتة علتتى التكيتتف متتع التغيتترال البي يتتة وأذملتتت
التتتمة االستتتباقية للمرونتتة االستتتراتيجية (Matusik& Hill,
) 1998, Harrigan, 1985ومتتتن ذنتتتا تبتتترع مجموعتتتة متتتن
التتاؤالل التي تمثل في الواقع االمر مشكلة الدراسة وذي:

2و ذتل استتتراعت الكليتتال عينتتة الدراستة متتن تيقيتتق االبتتداع فتتي
ممارستتاا ألنذمتاتتا االستكشتافية واالستتتثماريةم وأي متن تلت
األنشرة نال إذتمام مجالس الكليال أكثر من غيرلم
1و ما متدي إمتتالة الكليتال عينتة الدراستة للمرونتة االستتراتيجية
التتتي تمكناتتا متتن التعامتتل متتع التغيتترال الياصتتلة فتتي بي تاتتا
الخارجية سواء برريقة إستباقية أو استجابية م
3و ذتتتل يمكتتتن للمرونتتتة االستتتتراتيجية للمنذمتتتة أن تعتتتاع األداء
اإلبداعي في الكليال عينة الدراسة م
4و ذتتل تتبتتاين الكليتتال موضتتوع الدراستتة فتتي متتتتوي المرونتتة
االستراتيجية وفي متتوي األداء اإلبداعي فياام
اهداف الدراسة
يتجتد الادف الرقيتي للدراسة فتي إستكشتاف بيعتة العالقتة
بتتين المرونتتة االستتتراتيجية واألداء اإلبتتداعي للكليتتال المبيورتتة،و
ومنه تنبثق عدة أذداف فرعية وذي:
2و الكشتتف عتتن متتتتوي األداء اإلبتتداعي للكليتتال عينتتة الدراستتة
سواء في مجال األنشرة االستكشافية أو االستثماريةو
1و التيقق متن متدي امتتالة الكليتال موضتوع الدراستة للمتتتوي
المرلتوب متن المرونتة االستتتراتيجية التتي تمكناتا متن التعامتتل
مع التغيرال البي ة برريقة استجابية أو استباقيةو
3و التيقتتق فيمتتا اقا كتتين ذنتتاة تباينتتا بتتين الكليتتال االذليتتة متتدار
البيب في متتوي توافر المتغيرال موضوع الدراسةو
مخطط الدراسة الفرضي
في ضوء مشكلة الدراسة واالذداف التي تتعى تيقيقاا تم إعداد
مخر فرضي لوصف العالقتال المنرقيتة بتين متغيتري الدراستة
وكما ذو واضح في الشكل )2و

شكل رقم  )2المخر العرضي للدراسة
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ويتضمن المخر متغيرين رقيتين وذما :

المحور الثاني

2و المتغيتتتتر المتتتتتتقل ويتمثتتتتل بالمرونتتتتة االستتتتتراتيجية ببعديتتتتة
االستباقي واالستجابي)و

تضمن الميور الثاني األداء اإلبداعي والتذي يتكتون متن بعتدين
ذما األداء اإلبداعي االستكشافي ،واألداء اإلبداعي االستتثماري)
وصتتتتيغت فقراتتتتته باالستتتتتناد التتتتى دراستتتتة & Vega- Jnrado
. )Granro et al, 2011

1و المتغيتتتر المعتمتتتد ويتمثتتتل بتتتاألداء اإلبتتتداعي للكليتتتال ببعديتتته
االستكشافي واالستثماري)و

فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية
توجتتتد عالقتتتة تتتتيرير قال داللتتتة معنويتتتة إيجابيتتتة بتتتين بعتتتدي
المرونتتة االستتتراتيجية واالداء االبتتداعي وتشتتمل ذتتذل العرضتتية
على فرضيتين فرعيتين و
منهج الدراسة
إعتمدل الدراسة المناج الوصتعي التيليلتي فتي جمتع البيانتال
باستتتعمال استتتمارة االستتتبيان وتيليلاتتا احصتتاقيا الختبتتار صتتية
فرضيال الدراسة الى جانب اجراء المتح المكتبي بغية االستتعادة
من المراجع والمصادر المتوفرة لبناء القاعدة النذريتة واالرباتتال
المنرقيتتة لعرضتتيال الدراستتة ،إق ت تم اعتمتتاد األدوال االتيتتة لجمتتع
البيانال والمعلومال الالعمة لتيقيق أذدافاا :
 الجانب النظري
اعتمدل الدراستة علتى استاامال البتاحثين والدارستين التتي تتم
اليصول علياا من المراجتع العلميتة المختلعتة كالكتتب والمجتالل
العلميتتتة وا تتتاريح التتتدكتورال ورستتتاقل الماجتتتتتير قال الصتتتلة
بموضتتتتوعاتاا متتتتتع االستتتتتتعادة متتتتن ختتتتتدمال الشتتتتتبكة العالميتتتتتة
للمعلومالو
 الجانب التطبيقي
اعتمتتتدل الدراستتتتة االستتتتتبانة أداة لليصتتتتول علتتتتى البيانتتتتال
والمعلومتتال قال الصتتلة بمتغيرياتتا متتن عينتتة الدراستتة وقتتد تتتتم
عرض النموقج األولي لالستبانة علتى عتدد متن الخبتراء للتعترف
التتتى ئراقاتتتم ومالحذتتتاتام بشتتتين فقراتاتتتا مليتتتق) ،وقتتتد أجتتتري
الباحثتتان التعتتديالل الضتترورية التتتي حصتتلت علتتى اتعتتاق أغلتتب
الخبراء و وتضمنت االستبانة المياور االتية :

أهمية الدراسة
2و تتمثتتل أذميتتة الدراستتة متتن ختتالل تررقاتتا التتى مواضتتيع مامتتة
وحيويتتتتة فتتتتي العكتتتتر اإلداري متجتتتتتدة بموضتتتتوع المرونتتتتة
االستراتيجية ،األداء اإلبداعي) ،اق تعد ذتذل الدراستة المياولتة
األولتتتى الختيتتتار دور المرونتتتة االستتتتراتيجية فتتتي المنذمتتتال
لتعايا األداء اإلبداعي فياا و
 .2تتتمد الدراستة أذميتاتا متن ختالل تربيقاتا علتى قرتاع التعلتيم
العالي األذلي في العتراق متن ختالل عتدد متن الكليتال االذليتة
فتتتي بعتتتض الميافذتتتال العراقيتتتة ال ستتتيما وأن ذنتتتاة توجاتتتا
واضيا لالستثمار في ذذا القراع حاليا ومتتقبال .
موقع الدراسة ومبرراتها
تتتم اختيتتار عتتدد متتن الكليتتال االذليتتة فتتي بعتتض ميافذتتال
العراق) لتكون ميدانا للدراسة ،أما عينتاا فتشمل رؤساء وأعضاء
مجالس الكليتال التذين بلته عتددذم  )196عضتوا متوععين علتى
 38كليتتة أذليتتة فتتي ميافذتتال ممتتن تنربتتق علتتيام المواصتتعال
المرلوبة لعينتة الدراستة الياليتة ،أي ممتن يشتغلون منصتب عميتد
ومعاون عميد ورقيس قتمو
االساليب االحصائية المستخدمة
2و الوصف االحصائي ويتضمن استعمال األدوات االتية :
 المتوس اليتابيو االنيراف المعياريو الرسوم البيانيةو .2اختبار الفرضيات ويتضمن األدوات االتية :
-

مصعوفة االرتبا البتي )(Pearsonو
تيليل االنيدار البتي )(SRAو

المحور االول
تضتمن الميتور االول المرونتتة االستتراتيجية ببعتدياا المرونتتة
االستتتتتراتيجية االستتتتتباقية ،المرونتتتتة االستتتتتراتيجية االستتتتتجابية)
وصيغت فقرال ذذا الميور باالستناد التى دراستة (Fan, et al,
)2014

االطار النظري
اوال  :المرونة االستراتيجية
 .1المفهوم
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تشتتتير االدبيتتتال أن  Ecclesذتتتو أول متتتن استتتتخدم مصتتترلح
المرونة االستراتيجية في خمتينال القرن الماضيو وعلتى الترغم
من األذمية التنافتية للمرونة االستراتيجية ،اال أنه ال عال يكتنعاتا
بعتض الغمتوض ستواء متتن حيتب المعاتوم أو التصتميم أو القيتتالو
ويعود جاء متن ذتذا الغمتوض كمتا يقتول )(Fraser, 2015: 32
التتتى استتتتخدام ذتتتذا المصتتترلح بشتتتكل متتترادف لمعاتتتوم المرونتتتة
وتصتتنيعاا المتكتترر وعتتدذا نوعتتا متتن أنتتواع المرونتتةو ويؤكتتد ذتتذا
المنيتتى ) (Roberts & Stackport, 2009: 27بتتالقول أن
معاتتوم المرونتتة االستتتراتيجية ربمتتا ذتتو أقتترب التتى العاتتم اليتتومي
للمرونة التي تعني القدرة على أنجاع شيء ما غير ما ذو مقصتود
اصتتتتال )(Evans, 1991: 73و وذتتتتذا يعنتتتتي أن المرونتتتتة
االستراتيجية وفقا لاذا التصور تعكس قدرة المنذمة على فعتل متا
كاستتتجابة للتغيتترال التتتي تيصتتل فتتي البي تتة الخارجيتتة للمنذمتتة،
وتتتترتب ذتتتذل القتتتدرة بكتتتل متتتن البي تتتة الداخليتتتة للمنذمتتتة والبي تتتة
الخارجيتتة علتتى حتتد ستتواء ،وذتتذا متتا ستتبق اإلشتتارة اليتته متتن قبتتل
) (Anderson,1985ونقتال عتن (Roberts & Stackport,
) 2009: 28متتن أن المرونتتة االستتتراتيجية تمثتتل قتتدرة المنذمتتة
علتتى إعتتادة ذيكلتتة نعتتتاا داخليتتا باتتدف االستتتجابة للتغيتترال التتتي
تيصل في بي تاا الخارجية
وعترف أيضتا كتل متن )(Zander & Kogut, 1995: 79
بين المرونة االستراتيجية يمكتن أن توةتف كمبتدأ تنذيمتي لايكلتة
وتنتتتتتتتيق المتتتتتتوارد والوحتتتتتتدال الوةيعيتتتتتتة المختلعتتتتتتةو ويتتتتتتري
) (Das & Elango, 1995: 62أن المرونتتة االستتتراتيجية
تعكتتس قتتدرة المنذمتتة علتتى االستتتجابة للتغيتترال البي يتتة بالتوقيتتت
والرريقتتتة المناستتتبة متتتع االختتتذ بنذتتتر االعتبتتتار القتتتوي التنافتتتتية
المؤشتتترة فتتتي بي تتتة المنذمتتتة ،كمتتتا تمثتتتل قتتتدرة المنذمتتتة علتتتى
االستجابة لياالل عدم التيكد التي تواجه المنذمة من خالل تعديل
أذتتتدافاا االستتتتراتيجية بتتتدعم متتتن معرفتاتتتا وقابلياتاتتتا المتميتتتاة
)(Lau, 1996: 11و
فتي حتين ربت ) (Young & Wiersema,1999: 440بتين
المرونتتتة االستتتتراتيجية والتيالعتتتال االستتتتراتيجية التتتتي تؤستتتتاا
المنذمتتة  ،ووصتتعاا بيناتتا تمثتتل قتتدرة المنذمتتة فتتي ميتتدان تعتتديل
التيتالف االستتتراتيجية القاقمتتة أو الختروج مناتتا عنتتدما يكتتون اداء
تلت التيالعتتال ضتتعيعاو وفتتي ذتتذا الصتتدد يؤكتتد الباحثتتان أن ذنتتاة
نوعين من المرونة في ادبيال التيالعال االستراتيجية ذما مرونتة
التعتتديل  Modifications flexibilityوالتتتي تشتتير التتى قتتدرة
الشتتركاء علتتى تعتتديل ستتلوكام أو تعتتديل بنتتود االتعتتاق كاستتتجابة
للتغيرال التي تيصل في البي ة الخارجية أو لياجة الشركال الى
قل ت  ،كمتتا تتضتتمن أيضتتا مرونتتة الختتروج متتن التيالعتتال Exit
 flexibilityوالتي تعكتس ستاولة الختروج متن التيتالف التذي ال
يلبي حاجة الشركاء لعترة ويلةو

وميا ) (Johnson et al, 2003:76بين المرونة االستتجابة
والمرونتتتة االستتتتباقية  ،فالمرونتتتة االستتتتجابية تمثتتتل القتتتدرة علتتتى
االستجابة للتغيرال التي تيدس في البي ة اليالية للمنذمتة بتترعة
وفاعلية ،في حتين تركتا المرونتة االستتباقية علتى توقتع التغيترال
التي قد تيصل في البي ة الخارجية متتقبالو
ويتتؤ ر )(Nadkarni & Naray anan, 2004:245
المرونتتتتة االستتتتتراتيجية متتتتن ختتتتالل بعتتتتدين أحتتتتدذما قي صتتتتلة
باالختالف والتنوع في استراتيجيال المنذمة ،بينما يترتب االختر
بقدرة المنذمة علتى التيتول التتريع متن استتراتيجية التى أختريو
كمتتا ينذتتر ) (Kapasuwan et al, 2007:260التتى المرونتتة
االستتتتراتيجية علتتتى أناتتتا قابليتتتة المنذمتتتة علتتتى تيقيتتتق وتوليتتتد
الخيارال االستراتيجية الالعمة لتمركاذتا أو اعتادة تمركاذتا فتي
التوق على وفق التغيرال الياصتلة فتي البي تة الخارجيتة برريقتة
أستتتجابية أو أستتتباقيةو أمتتا )(Mackinnon et al, 2008: 1
فتتتينام ينذتتترون التتتى المرونتتتة االستتتتراتيجية علتتتى أناتتتا القتتتدرة
المدروستتة للمنذمتتة علتتى الرصتتد والتقيتتيم والتصتترف الستتتثمار
العتتترل المتاحتتتة فتتتي البي تتتتة التنافتتتتية المتغيتتترة والتقليتتتل متتتتن
تاديتتداتاا ،ويركتتا ذتتذا التعريتتف علتتى البعتتد القصتتدي للمرونتتة
االستراتيجية بمعنتى أناتا ليتتت بالضترورة تمثتل تتيريرال جانبيتة
ألنشرة المنذمة فق و ويؤكد (Georgzen & palmer, 2014:
) 21على أن المرونتة االستتراتيجية تمثتل قتدرة المنذمتة علتى أن
تكتتتون مرنتتتة فتتتي خياراتاتتتا االستتتتراتيجية علتتتى كتتتل المتتتتتويال
اإلدارية العليا والوسرى والدنيا في قال الوقتو
ويعتقتتد ) (Radomska, 2015: 148أن التعريتتف الشتتامل
للمرونة االستراتيجية يجب أن يتضمن االبعاد الداخلية والخارجية
بمعنى أن ال يقتصر التعامل مع المخا ر االستراتيجية والتغيرال
البي ية فق وانمتا القابليتة علتى توةيتف المتوارد برريقتة استتجابية
واستباقية ايضا و أما ) (Brozovic, 2016: 6فيعتقد أن المرونتة
االستراتيجية للمنذمة ال ترتب باستجابتاا للتغيترال التتي تيصتل
فتي بي تة االعمتال فقت ولكتن أيضتا بقابليتاتا علتى نمذجتة وتشتتكيل
وتيويل بي تاا من خالل قيادة التغيرو ويالحظ أن اغلب التعريعال
الخاصتتة بالمرونتتة االستتتراتيجية تركتتا علتتى القابليتتة لالستتتجابة
للتغيتترال البي يتتة اال أن المعتتتاذيم اليديثتتة للمرونتتة االستتتتراتيجية
تيخذ باليتبان البعد االستباقي ،وأن المنذمة تتتتريع التعامتل متع
ذذل التغيرال أما برريقة دفاعيتة أو ذجوميتة  .وبنتاء علتى ماتقتدم
فين المرونة االستراتيجية تمثتل مجموعتة الخيتارال المتاحتة أمتام
المنذمتتة للتعامتتل متتع التغيتترال التتتي تيصتتل فتتي البي تتة الخارجيتتة
سواء برريقة أستجابية أو إستباقية و
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 .2ابعاد المرونة االستراتيجية
 المرونة االستراتيجية االستجابية
تشير بعض الدراسال قال الصلة الى أن المرونة االستتجابية
التتتتي تملكاتتتا المنذمتتتة تشتتتكل أذميتتتة كبيتتترة لضتتتمان تكيعاتتتا فتتتي
األستتواق الناضتتجة والمتتتتقرة )Johnson et al, 2003:79
ووفتتي ةتتل ذتتذل األنتتواع متتن البي تتال فتتين التغييتتر غالبتتا متتا يتيقتتق
بيحداس صغيرة وعلى مراحل ،ويكون التركيا األساسي للمنذمتة
ذو خلق حالة من التكيتف متع التغيترال البي يتة (Eryesil et al,
 ،)2015: 3470اال أن المرونتة االستتجابية كمتا يتري Fan et
 )al, 2013: 189ذي أكثر عمقا من التكييف المنذمتي بتتبب أن
المرونة االستجابية تيخذ في اليتبان تكيف المنذمة للبي ة ،فضتال
عتتتن التتتتيرير التتتذي ييتتتدس علتتتى المنذمتتتة إلعتتتادة ذيكلتتتة نعتتتتااو
وتتتتتتريع المنذمتتتة أن تتتتتتجيب للتغيتتتر وتتتتتتعيد متتتن العتتترل
وااللتاام بالنشرة اليماقية وإصالح الضرر الذي يليق باا جراء
قل التغييرو
وتؤكتد  )Eryesil et al, 2015: 3470أن ذتذا النتوع متن
المرونتتة االستتتراتيجية يكتتون مناستتبا أيضتتا فتتي فتتترال االعمتتال
االقتصتتادية حيتتب يكتتون متتن الصتتعب جتتدا التنبتتؤ بنرتتاق و بيعتتة
وتوقيت التغيير على العكس من المرونة االستباقية التي لتن تكتون
قادرة على التعامل مع االعمة بالرريقة المناسبةو
 المرونة االستراتيجية االستباقية
في معرض وصتعه للبشتر يقتول جتورج برنادردشتو أن ذنتاة
رالس ف ال من البشر ،تضم الع تة األولتى أول ت األشتخال التذين
يجعلون األشياء تيدس ،أما الع ة الثانيتة فتشتمل التذين يراقبتون متا
ييدس ،في حين تضم الع ة الثالثة األشخال اللذين يتتاءلون عما
ييدسو أن الشيء الجوذري الذي يمييا بين الع تال المتذكورة متن
البشتتر ذتتو التتتلوة االستتتباقي ألول ت األشتتخالو وقتتد دختتل ذتتذا
المصترلح قتامول اإلدارة كمتا يقتول Battemam & Crant,
 )1999: 63للتيكد من حاجة المدراء ألن يكونوا استباقين وكتذل
حاجة المنذمال للقيام بخلق متتقبلاا برريقة استباقية أيضاو
ويعني التتلوة االستتباقي متن وجاتة نذتر Crant, 2000,
 )436اختتتذ عمتتتام المبتتتادرة لتيتتتتين الذتتتروف الياليتتتة أو خلتتتق
ةتتروف جديتتدة ،كمتتا يتضتتمن تيتتدي الوضتتع التتراذن بتتدال عتتن
التكيف التلبي مع الذروف الياليةو فاألشخال االستباقيون عادة
متتتا يبيثتتتون عتتتن المعلومتتتال والعتتترل برريقتتتة فاعلتتتة لتيتتتتين
األشياء دون انتذارذاو
ويشتير  )Fan et al, 2013التى أنته فتي البي تال الديناميكيتة
قد تعمل الممارسال التنذيمية القاقمة على اليد من قدرة المنذمتة
على التكيف مع التغيرال الكبيرة والمعاج تة متا يؤكتد الياجتة التى
ترتتوير تكنولوجيتتا جديتتدة وتغييتتر الايكتتل اليتتالي للمنذمتتة باتتدف

خلتتق فتترل بي يتتة جديتتدةو ويصتتف Eryesil etal 2015:
 )3470المرونتتتة االستتتتباقية بيناتتتا القتتتدرة علتتتى خلتتتق العتتترل
واقتناصتتتاا وأن تكتتتون جتتتاذاة ومتتتتتعدة للذتتتروف البي يتتتة غيتتتر
المتوقعة ،كما تتضمن أيضا الموارد والقدرال المصممة لتشتكيل
البي ة وخلق التغيير المرلوب فيااو والمنذمة التتي تمتلت المرونتة
االستباقية تنذر الى البي ة على أناا مصدر العرل التي تيقق لاا
المياة التنافتية وتشكيل البي ة وخلق المعايير الجديتدة فياتا والبتدء
بتتالخروة األولتتى قبتتل غيرذتتا متتن المنافتتتين وعتتادة متتا تتضتتمن
المرونتتة االستتتباقية قتتدرا متتن المختتا رة متتن ختتالل تقتتديم منتجتتال
وخدمال جديدة الى التوق ولكناتا علتى أيتة حتال يمكتن أن تعتاع
متتن أداء المنذمتتة وبشتتكل ختتال عنتتدما تمتتارل البي تتة الخارجيتتة
ضتتغو اا فتتي أن ال تقتصتتر استتتراتيجية المنذمتتة علتتى تيتتتين
المنتجال والخدمال التي تقدماا حالياو
ثانيا̇  :األداء اإلبداعي
 .1المفهوم
يشكل االبتداع عنصترا جوذريتا لنجتاح المنذمتال علتى األمتد
البعيدو ويتيدد األداء اإلبداعي باألنشرة المرتبرة باألبتداع والتتي
يتتتم تنعيتتذذا متتن قبيتتل تقتتديم منتجتتال جديتتدة أو ميتتتنة ،عمليتتال
جديتتتدة ،تتترق تتتتتويق جديتتتدة أو تتترق تنذيميتتتة جديتتتدة واألداء
اإلبتداعي ذتتو متايج متتن االنجتاعال التنذيميتتة الكليتة الناتجتتة عتتن
جاتتود التجديتتد والتيتتتين التتتي تبتتذلاا المنذمتتة متتع االختتذ ينذتتر
االعتبتتتار الجوانتتتب المختلعتتتة لابداعيتتتة كالعمليتتتال ،المنتجتتتال،
والتتتتويق ،والايكتتل التنذيمتتي )(Tuan. et al, 2015: 416
واألداء اإلبتداعي متن وجاتة نذتر ) (Crass, 2014: 2ذتو بنتاء
مركتتتب وقو ابعتتتاد متعتتتددة يمكتتتن قياستتتاا برتتترق مختلعتتتة مناتتتا
استخدامال وبراءال االختراع وتقتديم منتجتال وعمليتال جديتدة،
اجتتراء تخعيضتتال فتتي الكلتتف ،وحصتتة المبيعتتال متتن المنتجتتال
اإلبداعيةو
وعتتتترف ) (Wang & Ahmed, 2004:305األداء
اإلبداعي بينته ميتل المنذمتة التى دعتم األفكتار الجديتدة والتجتارب
الجديتتدة وإيجتتاد اليلتتول االبتكاريتتة وفيمتتا عرفتته & (Neska
) Savioty, 2004: 9بينتته عتتدد بتتراءال االختتتراع فتتي التتتنة
الواحتتدة متتن ختتالل عتتدد االقتباستتال ) (Citationsالمتتتجلة لكتتل
براءة اختتراع ،ويعتقتد ) (Khey, 2008: 24أن األداء اإلبتداعي
يمثتتل قتتدرة المنذمتتة علتتى فاتتم المعرفتتة الخارجيتتة ومواقمتتة تل ت
المعرفتتتتة خصوصتتتتية المنذمتتتتة وربراتتتتا بنتتتتتاقج االبتتتتداعو أمتتتتا
 (Gantumur & Stephan, 2007:279فيشتتار اليتته بينتته
معدل النمو التنوي لمدخالل االبداع واإلنتاج ومختاون المعرفتة
وإنتاجية البيوس  ،وذو عدد المنتجتال التجاريتة التتي يتتم التعبيتر
عناا كنتبة م وية من جميتع منتجتال المنذمتة علتى متدار التثالس
ستنوال األخيترة )، (Antonio, et al, 2010: 168فيمتا يتري
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 (Alshekaili & Boerhonnoeddin,2011: 25بينته ميتل
المنذمتتة التتى التتدعم العاعتتل لجفكتتار الجديتتدة والتجديتتد والتجريتتب
واليلتول االبتكاريتةو أمتا ) (Gunday, et al, 2011: 665فقتد
عرف األداء اإلبداعي بينته اإلنجتاعال التنذيميتة االجماليتة نتيجتة
للجاتتود اإلبداعيتتة للمنذمتتة فتتي الترتتوير والتجديتتد فتتي المجتتاالل
المختلعة التي تيختذذا بعتين االعتبتارو وكمتا عرفته (Lee, et al,
) 2016: 322بينه تقديم منتج جديد أو تيتين جوذري للمنتجتال
والختتدمال أو عمليتتة جديتتدة أو ريقتتة تتتتويق جديتتدة أو ريقتتة
تنذيمية جديدة في مجال االعمال أو في العمتل أو مكتان العمتل أو
عالقال التعاونو و
 .2ابعاد االداء االبداعي
ذنتتاة مجموعتتة متتن البتتاحثين ممتتن تنتتاول االبتتداع متتن ختتالل
بعتتدين ذمتتا االبتتداع االستكشتتافي ،Exploratory innovation
واالبتتتداع االستتتتثماري  Exploitative innovationواللتتتذين
سيتم اعتمادذا في ذذل الدراسة منام :
& (Tushman & Anderson, 1986) ; (Romanelli
;)Tushman, 1985); (Sancheze et al, 1996
& (Nahapiet & Ghoshal, 1998); (Levinthal
& March, 1993); (McGrath, 2001);( Benner
(;)Tushman, 22002); (Atuahene & Gimo, 2003
Mc fadyan & Cannellla, 2004) ;(Jansen, et al,
2005); (Jang, 22007) ;(Jansen et al, 2006);( He
& Wang, 2004);( Mueller, et al, 2013) ;(Popadic,
;)et al, 2015); (Schamberger, et al, 2013
(Vanwak, 2013);( Gonzalez & demer, 2018).
أ .االداء االبداعي االستكشافي
االبداع االستكشتافي ذتو ابتداع جتذري يتضتمن تقتديم منتجتال
وخدمال جديدة لتلبية احتياجتال الابتاقن الجتدد واألستواق الناشت ة
ويترلب مغادرة المعرفة اليالية للمنذمة واليصتول علتى معرفتة
أخري جديدة ،وذذا المعاوم لجبداع االستكشتافي يتعتق متع رحته
كل من)(Hong et al, (Benner& Tushman, 2003: 243
 2018: 6);( Tawen,2005: 17واخترون غيترذمو وقبتل ذتذا
النتتوع متتن االبتتداع ضتتروري لبقتتاء المنذمتتة واستتتمرارذا كونتته
يعاع من قدراتاا على التعامل مع التغيرال المتقرع التي تيصتل
في البي ة الخارجيةو
ويعتقتتد  )Popadic, et al, 2015: 114بتتين االبتتداع
االستكشافي ذو ابتداع تكنلتوجي ياتدف التى التدخول التى مجتاالل
سوقية جديدة بما يمكن من ايجاد فرل جديدة والتيول الى متتار
تكنلتتوجي جديتتدو امتتا  )Vanwak, 2013: 934فقتتد بتتين أن
االبتتتداع االستكشتتتافي ينضتتتوي علتتتى تقتتتديم منتجتتتال وختتتدمال

وعمليال جديتدة ،وذتو انيتراف عتن المعرفتة الموجتودة وتترلتب
معرفة جديدة وقدرال يتتم ترويرذتا فتي مختلتف المجتاالل ،وذتو
ضتتروري لتلبيتتة مترلبتتال الابتتاقن او االستتواق الجديتتدة وتعايتتا
ادخال تكنلوجيا جديدة في المنتجال والخدمال والعمليتال التتي لتم
يتم تشغيلاا بعد )Gonzalez & de Melo, 2018: 387و
ب .االداء االبداعي االستثماري
يتضتتمن أنشتترة االستتتثمار  Exploitationتوةيتتف المعرفتتة
التتتتي تمتلكاتتتا المنذمتتتة لتمكيناتتتا االستتتتجابة لمترلبتتتال األستتتواق
والابتتاقن اليتتاليين ،وان ممارستتة ذتتذل األنشتترة يتتتاعد المنذمتتة
علتتى صتتقل مقتتدراتاا الياليتتة وتيتتتين معرفتاتتا وكتتذل منتجاتاتتا
وخدماتاا وعيادة كعاءة منافذذا التتويقية ) (Clark, 1985: 5و
ويشتتير ) (March, 1991: 85التتى ان أنشتترة االستتتثمار
تركتتا علتتتى صتتتقل المقتتتدرال الياليتتتة للمنذمتتتة وتيقيتتتق الكعتتتاءة
واالختيار والتنعيتذ والتركيتا علتى توستيع المقتدرال والتكنولوجيتا
ونمتتاقج االعمتتال الياليتتة للمنذمتتة ،ويصتتعاا & (Leviathal
) March, 1993: 105باناا أنشرة إبداعية تدريجية مامة لتلبية
احتياجتتال األستتواق والابتتاقن اليتتابيين ،وذتتو قال المعنتتى التتذي
قدمه) (Lubatkin, 2006: 649بالقول اناا أنشترة تركتا علتى
توةيف المعرفة اليالية التي تعاع قدرة المنذمتة علتى االستتجابة
للمترلبتتال الياليتتة للبي تتة بمتتا فتتي األستتواق والابتتاقن اليتتاليين)و
واالبتتداع االستتتثماري ذتتو ابتتداع وماتتم لتلبيتتة احتياجتتال األستتواق
والابتاقن اليتاليين )، (Benner & Tushman, 2003: 243
ويقتتتوم علتتتى توستتتيع المعرفتتتة والماتتتارال الياليتتتة التتتتي تمتلكاتتتا
المنذمتتة وتيتتتين التصتتاميم الياليتتة للمنتجتتال والختتدمال الياليتتة
وعيادة كعاءة قنوال التوعيتع الياليتة أيضتا ،وبالتتالي فتان االبتداع
االستثماري يتتتند التى البنتاء علتى المعرفتة الياليتة والعمتل علتى
تنقيتتة الماتتارال والعمليتتال والاياكتتل الياليتتة &(Abernathy
)Clark, 1985: 5و
ويصف ) (Van de Top, 2010: 4االبداعال االستتثمارية
باناا تيتينال ميدودة على منتجال وخدمال المنذمة وعملياتاتا
بمتتا يتتتمح لاتتا بالعمتتل بكعتتاءة اعلتتى وتتتتليم قيمتتة اعلتتى للابتتاقن،
ويتيقتتق قل ت متتن ختتالل إدارة المتتوارد والقابليتتال التتتي تمتلكاتتا
المنذمتتة لتيتتتين تصتتاميم المنتجتتال والختتدمال التتتي تقتتدماا التتى
الابتاقن اليتاليين او تعايتا عالقاتاتا متع عباقناتا (Siren et al:
)2012: 20و
والاتتدف متتن ذتتذل االبتتداعال ذتتو ضتتمان استتتجابة المنذمتتة
للذروف البي ية اليالية متن ختالل اجتراء تيتتينال فتي العمليتال
والتكنولوجيتتا لتيقيتتق الكعتتاءة ،تخعتتيض التكتتاليف وتيقيتتق رضتتا
الاباقن الياليينو )(Kollmann & Stockmann, 2012: 4و
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ويتتري ) (Meller, et al, 2013: 1607ان الاتتدف متتن
استراتيجيال االبداع االستثماري تبنتى علتى التيتتينال للعمليتال
والماتتارال الياليتتة وتقتتود علتتى تغيتترال تدريجيتتة علتتى المنتتتج او
الخدمة والتي تتتادف بالدرجة األسال اختراق األسواق الياليتةو
ومثل ذتذا النتوع متن االبتداع تكتون مخرجاتته مشتاباة لمخرجتال
المنذمال اإلبداعية وعباقناا ،اق تضمنت قدرا اقل متن المختا رة
حيب اناا تتند الى الخبترة والمعرفتة والمقتدرال وروابت التتوق
اليالية ،وألناا غالبا ما تمتل قدرا عاليا من التداؤبيتة متع ميعذتة
المنتجتال الياليتتة للمنذمتة فتتان اقتصتاديال اليجتتم والنرتاق تايتتد
من ذامش الربيية وبالتالي تنعكس ايجابيتا علتى متتتوي األربتاح
والكعاءة التشغيليةو
وأوضتح ) (Gonzalez & de Melo, 2018: 3نقتال عتن
) (Holmqvist, 2004ان كال من االبداع االستكشتافي واالبتداع
االستتتتثماري يترلتتتب ذياكتتتل تنذيميتتتة وعمليتتتال واستتتتراتيجيال
و اقتتال ورقافتتال مختلعتتة جتتذريا ،اق يترلتتب االبتتداع االستكشتتافي
ذياكتتل تنذيميتتة عضتتوية  ،أنذمتتة مرنتتة ،االرتجتتال واالستتتقاللية،
بينما يترلب االبداع االستثماري ذياكل تنذيمية ميكانيكيتة ،أنذمتة
مقيتتدة ،وروتينيتتتال وإجتتتراءال ميتتتددة ،رقابتتتة متتتتتمرة ودرجتتتة
كبيرة من البيروقرا يةو

االطار العملي
اوالً  :الوصففففف االحصففففائي  :عففففرا نتففففائج اسففففتجابات عينففففة
الدراسة
يتعلتتتق ذتتتذا المبيتتتب بتيليتتتل استتتتجابال أفتتتراد العينتتتة حتتتول
المتغيتترال الرقيتتتة وأبعادذتتا وتعتتتيرذاو ويتضتتمن ذتتذا المبيتتب
علتتتى جتتتاقين تنتتتاول األول مناتتتا تعلتتتق تيليتتتل استتتتجابال عينتتتة
الدراسة حول متغير المرونة االستراتيجية والمتغير الثتاني االداء
االبداعي وتضمن الجاقين عرضتا للمتوسترال اليتتابية لعقترال
االستتتتتبانة وانيرافاتاتتتتا المعياريتتتتة ومتتتتتتوي االجابتتتتة واالذميتتتتة
النتبيةو
اعتمتتدل الباحثتتان فتتي تيديتتد متتتتويال المقارنتتة للع تتال علتتى
رأي ) (Dewberry, 2004: 15التذي اشتتار التى أنتته فتي حالتتة
اعتماد مقيال ليكرل الخماسي اتعق تمامتا – ال اتعتق تمامتا) فتين
ذنتاة خمتس ف تال تنتمتي لاتتا المتوسترال اليتتابيةو وتيتدد الع تتة
من خالل ايجاد ول المدي (4) =1-5ومن رم قتمة المتدي علتى
عدد الع ال ) ،(0.80 = 5 \ 4) (5وبعد قل يضاف ) (0.80الى
اليد االدنى للمقيال ) (1أو يررح من اليد االعلى للمقيال )،(5
وتكون الع ال كما في الجدول  ) 2االتي :

الجدول  ) 2تصنيف ف ال الوصف االحصاقي
تتلتل الع ة

الع ال

المتتوي

1

1.80 – 1

منخعض جدا

2

2.60 – 1.81

منخعض

3

3.40 – 2.61

معتدل

4

4.20 – 3.41

مرتعع

5

5.00 – 4.21

مرتعع جدا

 .1المرونة االستراتيجية
تضتتمن ذتتذا المتغيتتر بعتتدين ذتتي المرونتتة االستتتباقية والمرونتتة
االستجابية) وكما ييتي:
 بُعد المرونة االستباقية
يذار الجدول ) (2البيانال الخاصة بالوصف االحصتاقي لبعتد
المرونة االستباقية ضمن مقيتال المرونتة االستتراتيجيةو اق يذاتر
ذذا الجتدول بتين العقترة ) (4الخاصتة بت( نيتاول استتخدام تقنيتال
جديتتتدة لوضتتتع معتتتايير جديتتتدة للعمتتتل) قتتتد حصتتتلت علتتتى اعلتتتى
المتوسرال اليتتابية بلته ) (3.73وبتانيراف معيتاري )(1.254
يبين انتجام اجابال االفراد عينة الدراسة ،وضمن متتتوي اجابتة
"مرتعتتتع "و فتتتي حتتتين حصتتتلت العقتتترة ) (3الخاصتتتة بتتت( نعمتتتل
باستتتمرار علتتتى خلتتق خيتتتارال للنمتتتو والتوستتع فتتتي الميافذتتتال
القريبة) على ادنى المتوسترال اليتتابية بلته ) (3.34وبتانيراف
معياري بله ) (0.627يبتين انتتجام وتنتاغم اجابتال االفتراد عينتة
الدراسة تجال ذذل العقرة وضمن متتوي اجابة "مرتعع جدا"و
ووفقا لمتا تقتدم ،فتين المعتدل العتام لبعتد المرونتة االستتباقية بلته
) (3.46وبانيراف معياري بله )(0.574و وقتد حصتل ذتذا البعتد
على متتتوي اجابتة "مرتعتع " وكينتت االذميتة النتتبية لاتذا البعتد
مقارنتتة متتع االبعتتاد االختتري لمتغيتتر المرونتتة االستتتراتيجية فتتي
التتلتتتل )(2و ويذاتتر الوصتتف الختتال ب جابتتال افتتراد العينتتة
حول بعد المرونة االستباقية أن ذناة توجته متنام لتبنتي التغيترال
التي تيدس في كليتاتام فاتم يعملتون علتى ايجتاد البتداقل وعمليتال
التوسع في فتح االقتام التابعتة لكليتاتام بنتاء علتى الياجتة اليقيقتة
لاا في المنا ق المتتادفة كما تتمتع ذذل النخبة بماارال استخدام
التقنيتتال التتتي تمكتتنام متتن خلتتق أ تتر جديتتدة للعمتتل تالقتتم بيعتتة
التغيرال التي تيدس في بي ة العمل الخال بام وذذا يشكل فارقة
حقيقة لتيقتيقام التميتا فتي مجتال عملاتم فتي كليتاتامو ويؤكتد قلت
الشتتكل  ) 1الختتال بتمثيتتل اجابتتال العينتتة حتتول فقتترال البعتتد
المذكورو
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الجدول )(2المتوسرال اليتابية واالنيرافال المعيارية ومتتوي االجابة واالذمية النتبية لبعد المرونة االستباقية
) (N= 269موععين على  )38فريق
ل

العبارة

1

نتصتترف احيانتتا كتتوكالء رقيتتتيين للتغيتتر فتتي ميتتدان 3.34
عملنا

0.780

2

غالبا متا نرتور استتراتيجيال ال يمكتن التنبتؤ باتا علتى 3.42
اسال التجارب التابقة

0.826

مرتعع

3

نعمل باستمرار على خلق خيارال للنمتو والتوستع فتي 3.34
الميافذال القريبة

0.627

معتدل

4

4

نيتتاول استتتخدام تقنيتتال جديتتدة لوضتتع معتتايير جديتتدة 3.73
للعمل

1.245

معتد

1

.574

مرتعع

2

M

المعدل العام

3.46

S.D.

متتتتتتتتتتتتتتتوي االذميتتتتتتة
النتبية
االجابة
معتدل

3
2

شكل  )1تمثيل اجابال عينة الدراسة حول فقرال بعد المرونة االستباقية

3.8
3.7
3.6
3.5

سلسلة1

3.4
3.3
3.2
3.1
الفقرة االولى

الفقرة الثانية

الفقرة الثالثة

 بُعد المرونة االستجابية
يذار الجدول  )3البيانال الخاصة بالوصف االحصاقي لبعد
المرونة االستجابية ضمن مقيال المرونة االستتراتيجيةو اق يذاتر
ذذا الجدول بين العقرة ) (4الخاصة ب( تنخر كليتنا في التخري
الذي يتتند على التريتب لمعرفتة متا ستييدس متتتقبال ننتذتر رتم
نتري) قتد حصتتلت علتى اعلتى المتوستترال اليتتابية بلتته )(4.52
وبانيراف معيتاري ) (0.506يبتين انتتجام اجابتال االفتراد عينتة
الدراسة ،وضمن متتوي اجابتة "مرتعتع جتدا"و فتي حتين حصتلت

الفقرة الرابعه

العقرة ) (3الخاصة ب( نعمل على استثمار العرل التي تنبثق متن
الخرتتت التتتتي نرورذتتتا لمواجاتتتة التغييتتتر البي تتتي) علتتتى ادنتتتى
المتوستتتترال اليتتتتتابية بلتتتته ) (3.50وبتتتتانيراف معيتتتتاري بلتتتته
) (0.506يبين انتجام وتناغم اجابال االفراد عينة الدراسة اتجتال
ذذل العقرة وضمن متتوي اجابة "مرتعع "و
ووفقا لما تقدم ،فين المعدل العام لبعد المرونتة االستتجابية بلته
) (4.17وبانيراف معياري بله )(0.390و وقتد حصتل ذتذا البعتد
على متتتوي اجابتة "مرتعتع " وكينتت االذميتة النتتبية لاتذا البعتد
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مقارنتتة متتع االبعتتاد االختتري لمتغيتتر المرونتتة االستتتراتيجية فتتي
التتلتتتل )(1و و يذاتتر الوصتتف الختتال ب جابتتال أفتتراد العينتتة
للدراستتة الياليتتة حتتول بعتتد المرونتتة االستتتجابية أن أعضتتاء فتتي
مجالس الكليال عينة الدراسة يتعاملون برترق فنيتة متع الذتروف

التي تعصف بالكليال والتتي تمتتاع بعتدم التيكتد فضتال عتن وجتود
بداقل استراتيجية للتعامل متع أغلتب اليتاالل التتي تعتترض عمتل
الكليال ومن خالل اقتنتال العترل التتي تلتوح بتاألفق فتي البي تة
التعليميةو والشكل  ) 3يعكس الصورةو

الجدول  )3المتوسرال اليتابية واالنيرافال المعيارية ومتتوي االجابة واالذمية النتبية لبعد المرونة االستجابية )(N= 269
موععين على  )38فريق
ل

العبارة

1

تركا خررنا االستتراتيجية علتى التعامتل متع حتاالل 4.21
الركود لكي نتتريع مواكبة الذروف أو االحداس غير
المتوقعة

0.874

2

نيختتذ بنذتتر االعتبتتار مجموعتتة متتن اليتتاالل الرارقتتة 4.44
عند تروير استراتيجيال الكلية

0.724

مرتعع جدا

3

نعمتتل علتتى استتتثمار العتترل التتتي تنبثتتق متتن الخر ت
التي نرورذا لمواجاة التغيير البي ي

3.50

0.506

مرتعع

4

4

تنختتر كليتنتتا فتتي التخرتتي التتذي يتتتتند علتتى التريتتب 4.52
لمعرفة ما سييدس متتقبال ننتذر رم نري)

0.506

مرتعع جدا

1

4.17

0.390

مرتعع

1

M

المعدل العام

S.D.

متتتتتتتتتتتتتتتوي االذميتتتتتتة
النتبية
االجابة
مرتعع جدا

3

2

شكل  )3تمثيل اجابال عينة الدراسة حول فقرال بعد المرونة االستجابية

5
4.5
4
3.5
3
سلسلة1

2.5
2
1.5
1
0.5
0
الفقرة االولى

الفقرة الثانية

الفقرة الثالثة

ويشتتير الجتتدول  ) 4التتى مخلتتب االبعتتاد لمتغيتتر المرونتتة
االستتتراتيجية وكتتذل المعتتدل العتتام للمتغيتتر فيمتتا يختتب المتوست
اليتابي واالنيراف المعيتاري ودرجتة االجابتة واالذميتة النتتبية

الفقرة الرابعه

فضال عن أن الشكل  ) 4يوضح نتب االتعاق حول ابعاد متغيتر
المرونة االستراتيجية وكما ييتي:
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الجدول  )4المتوسرال اليتابية واالنيرافال المعيارية ودرجة االجابة واالذمية النتبية لجبعاد الرقيتة لمتغير المرونة االستراتيجية
) (N= 269موععين على  )38فريق
البعد الرقيتي

المتوس
اليتابي

االنيراف
المعياري

درجة

االذمية النتبية

االجابة

المرونة االستباقية

3.46

0.574

مرتعع

2

المرونة االستجابية

4.17

0.390

مرتعع

1

المعدل العام لمتغير
المرونة االستراتيجية

3.81

0.407

مرتعع

شكل  )4مثيل اجابال عينة الدراسة حول ابعاد متغير المرونة االستراتيجية

4.5
4
3.5
3
سلسلة1

2.5
2
1.5
1
0.5
0
المرونة االستباقية

ويالحظ من خالل عرض بيانال الجتدول أعتالل والشتكل )4
بتين المرونتتة االستتجابية قتتد حققتتت المرتبتة األولتتى بينمتا حتتل بعتتد
المرونة االستباقية بالمرتبة الثانية وأن المتغير بشكل عتام وأبعتادل
حقتتتتق متتتتتتوي استتتتتجابة مرتعتتتتع ممتتتتا يؤكتتتتد تيقتتتتق المرونتتتتة
االستراتيجية في الكليتال المدروستة وفقتا إلجابتال عينتة الدراستة
اعضاء مجالس الكليال)و
 .2متغير االداء االبداعي
تضتتتمن ذتتتذا المتغيتتتر بعتتتدين رقيتتتتين ذمتتتا االداء االبتتتداعي
االستكشافي واالداء االبداعي االستثماري) وكما ييتي:

المرونة االستجابية

أ .بُعد االداء االبداعي االستكشافي
يشتتتتير الجتتتتدول ) (5التتتتى المتوستتتت اليتتتتتابي واالنيتتتتراف
المعياري وأدنى وأقصى اجابة ومتتوي االجابة واالذمية النتتبية
الستتتتجابال االفتتتراد عينتتتة الدراستتتة اتجتتتال بعتتتد االداء االبتتتداعي
االستكشتتتتافي ،اق يالحتتتتظ فتتتتي ذتتتتذا الجتتتتدول بتتتتين العقتتتتترة )(1
الخاصتتة تيديد استتواق جديتتدة وفتترل عمتتل جديتتدة) قتتد حصتتلت
علتتتى اعلتتتى المتوستتترال اليتتتتابية فقتتتد بلتتته ) (4.55وبتتتانيراف
معياري ) (0.601يبين تناسق وتناغم اجابال عينة الدراسة اتجتال
ذذل العقرة ،وضمن متتوي اجابة "مرتعع جدا"و في حين حصتلت
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العقتترة ) (3الخاصتتة استكشتتاف مجتتاالل تكنولوجيتتا جديتتدة)على
أدنتتى المتوستترال اليتتتابية بلتته ) (3.97وبتتانيراف معيتتاري بلتته
) (0.853يبتتين انتتتجام اجابتتال االفتتراد عينتتة الدراستتة وضتتمن
متتوي اجابة "معتدل"و
ووفقتتتا لمتتتا تقتتتدم ،فتتتين المعتتتدل العتتتام لبعتتتد االداء االبتتتداعي
االستكشافي بله ) (4.28وبانيراف معيتاري عتام بلته )(0.520و
وقد حصتل ذتذا البعتد علتى متتتوي اجابتة "مرتعتع جتدا " وكينتت

االذمية النتبية لاذا البعد مقارنة مع االبعاد االخري لمتغير االداء
االبداعي في التتلتل )(1و ويتبين متن ختالل العقترال المرروحتة
أن العينتتة لتتدياا قناعتتة باذتمتتام القتتاقمين بالتوجتته لليصتتول علتتى
تكنلوجيا جديدة تخب مجاالل عملام وأنام يرون أن ذناة توجته
جيتتد متتن قبتتل كليتتاتام لتوستتيع اعمالاتتا وتيقيتتق نقتتا ايجابيتتة فتتي
مجال الدخول بمشاريع جديدة من ختالل فتتح اختصاصتال جديتدة
وغيرذاو ويوضتح قلت ايضتا الشتكل  )5حتول نتتب اتعتاق عينتة
الدراسة على فقرال بعد االداء االبداعي االستكشافيو

الجدول )(5المتوسرال اليتابية واألنيرافال المعيارية ومتتوي االجابة واالذمية النتبية لبعد االداء االبداعي االستكشافي =(N
) 269موععين على  )38فريق
ل

العبارة

S.D.

متتتتتتتتتتتتتتتوي االذميتتتتة
النتبية
االجابة

1

تيديد اسواق جديدة وفرل عمل جديدة

4.55

0.601

مرتعع جدا

1

2

دخول اسواق جديدة

4.34

0.780

مرتعع جدا

2

3

استكشاف مجاالل تكنولوجيا جديدة

3.97

0.853

معتدل

3

4.28

0.520

مرتعع جدا

1

M

تمكنت الكلية خالل التنوال الثالرة االخيرة-:

المعدل العام

شكل  )5تمثيل اجابال عينة الدراسة حول فقرال بعد االداء االبداعي االستكشافي

4.6
4.5
4.4
4.3
4.2

سلسلة1

4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
الفقرة االولى

الفقرة الثانية

ب .بُعد االداء االبداعي االستثماري
يبين الجدول) (6المتوسرال اليتابية واالنيرافال المعيارية
ومتتوي االجابة واالذمية النتبية الستجابال عينة الدراسة اتجتال
بعتتد االداء االبتتداعي االستتتثماري ،اق يشتتير ذتتذا الجتتدول التتى أن
العقرة )  (2الخاصة تخعيض تكاليف عملياتاا وأنشرتاا المختلعة)

الفقرة الثالثة

على اعلى المتوسرال اليتابية بله ) (3.31وبتانيراف معيتاري
) (0.933يبتتين انتتتجام اجابتتال عينتتة الدراستتة تجتتال ذتتذل العقتترة،
وضمن متتتوي اجابتة "معتتدل"و متن جانتب أختر حصتلت العقترة
) (3الخاصة عيادة قدرتاا االستيعابية لتلبية رغبال الرلبتة) علتى
ادنتتى المتوستترال اليتتتابية بلتته ) (2.97وبتتانيراف معيتتاري بلتته
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) (0.853يؤكتتد أنتتتجام اجابتتال االفتتراد عينتتة الدراستتة وضتتمن
متتتتوي اجابتتة "معتتتدل"ووفي ضتتوء متتا تقتتدم  ،فتتين المعتتدل العتتام
لبعد االداء االبداعي االستثماري بله ) (3.18وبتانيراف معيتاري
بله )(0.669و وقد حصل ذذا البعد على متتتوي اجابتة "معتتدل"
وكينتتت االذميتتة النتتتبية لاتتذا البعتتد مقارنتتة متتع االبعتتاد االختتري
لمتغير االداء االبداعي في التتلتل )(2و

التكتتتاليف المتعلقتتتة بمترلبتتتال تنعيتتتذ البتتترامج التعليميتتتة  ،كمتتتا أن
الكليال عينتة الدراستة تتتعى الستتيعاب الايتادة فتي اعتداد الرلبتة
المقبتتتولين ممتتتا يتتتتيح فتتترل اكثتتتر لع تتتة الشتتتباب لليصتتتول علتتتى
الشتتاادال والماتتارال التتتي ييتاجوناتتاو كمتتا يوضتتح الشتتكل ) 6
نتتتتب اتعتتتاق عينتتتة الدراستتتة حتتتول فقتتترال بعتتتد االداء االبتتتداعي
االستثماريو

تشير اجابال عينتة الدراستة التى أن ذنتاة تيتتن فتي نوعيتة
الخدمال المقدمة للرلبة فضال عتن ستعي الكليتال الجتاد لتخعتيض
الجدول ) (6المتوسرال اليتابية واألنيرافال المعيارية ومتتوي االجابة واالذمية النتبية لبعد االداء االبداعي االستثماري =(N
) 269موععين على  )38فريق
ل

العبارة

S.D.

متتتتتتتتتتتتتتتتوي االذميتتتتتتتتتتتتتتة
النتبية
االجابة

1

تيتين جودة خدماتاا وبرامجاا التعليمية

3.26

0.723

معتدل

2

2

تخعيض تكاليف عملياتاا وأنشرتاا المختلعة

3.31

0.933

معتدل

1

3

عيادة قدرتاا االستيعابية لتلبية رغبال الرلبة

2.97

0.853

معتدل

3

3.18

0.669

معتدل

2

M

تمكنتتت الكليتتة ختتالل التتتنوال الثالرتتة االخيتترة
من-:

المعدل العام

شكل  )6تمثيل اجابال عينة الدراسة حول فقرال بعد االداء االبداعي االستثماري

3.4
3.3
3.2
سلسلة1

3.1
3
2.9
2.8
الفقرة االولى

الفقرة الثانية

ويشتتير الجتتدول  )3والشتتكل  )7التتى مخلتتب االبعتتاد لمتغيتتر
االداء االبداعي وكذل المعدل العام للمتغير فيمتا يختب المتوست
اليتابي واألنيراف المعياري ودرجة االجابة واالذميتة النتتبية،
اق يذار أن بعد االداء االبداعي االستكشافي احتل المرتبة األولتى

الفقرة الثالثة

متتن ابعتتتاد المتغيتتر بينمتتتا كتتين بعتتتد االداء االبتتداعي االستتتتثماري
بالمرتبتتة الثينيتتة متتن حيتتب االذميتتة حتتتب تيليتتل اجابتتال عينتتة
الدراسة اق جاءل جميع االبعاد ضمن متتوي مرتعع جدا ومعتتدل

45

رشيد وحميد و مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية و المجلد  )9العدد 53-34 )1029 – )3
وذتتذا يشتتير التتى تتتوافر متغيتتر االداء االبتتداعي ضتتمن بي تتة عمتتل

الكليال عينة الدراسة وضمن متتوي مرتعع وذو مؤشر جيدو

الجدول ) (7المتوسرال اليتابية واألنيرافال المعيارية ودرجة االجابة واالذمية النتبية لجبعاد الرقيتة لمتغير االداء االبداعي
) (N= 269موععين على  )38فريق
البعد الرقيتي

المتوس
اليتابي

االنيراف
المعياري

درجة

االذمية النتبية

االجابة

االداء االبداعي
االستكشافي

4.28

0.520

مرتعع جدا

1

االداء االبداعي
االستثماري

3.18

0.669

معتدل

2

المعدل العام لمتغير االداء
االبداعي

3.73

0.469

مرتعع

شكل  )3تمثيل اجابال عينة الدراسة حول ابعاد متغير االداء االبداعي

4.5
4
3.5
3
سلسلة1

2.5
2
1.5
1
0.5
0
االداء االبادعي االستكشافي

االداء االبداعي االستثماري

ثانيا  :اختبار الفرضيات
يعتتد مبيتتب اختبتتار العرضتتيال النقرتتة االخيتترة التتتي يتتتعى
الباحثان من خاللاتا التى تجتتيد فرضتياته ضتمن الواقتع التربيقتي
لمعرفتتة متتدي تتتوافر عالقتتال التتتيرير بتتين متغيتترال دراستتته ومتتا
يشار اليه باذا الصدد أن المخر العرضتي التذي يتتعى الباحثتان
الختبارل اق يتكون من نوعين من المتغيرال ذي المتغيتر المتتتقل
ممتتتتثال بتتتت( المرونتتتتة االستتتتتراتيجية) والمتغيتتتتر المعتمتتتتد األداء

اإلبداعي ) ويختب ذذا المبيب الختبار عالقال التتيرير المباشتر
وغير المباشر بين متغيري الدراسة وكاالتي:
ثانيا ً  :اختبار الفرضية الرئيسة :
تتتنب العرضتتية الرقيتتتة ا علتتى يوجتتد تتتيرير قو داللتتة معنويتتة
إيجابيتتتة بتتتين المرونتتتة االستتتتراتيجية ببعتتتدياا واالداء االبتتتداعي)
وتذار نتاقج الجداول االتي-:
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اوال -:إن قيمتتة  )Fالميتتتوبة لجنمتتوقج المقتتدر بلتته )34.941
عنتتد متتتتوي داللتتة  ، )0.01و بنتتاء عليتته تقبتتل العرضتتية وذتتذا

يعنتتي وجتتود تتتيرير قو داللتتة إحصتتاقية معنويتتة لمتغيتتر المرونتتة
االستراتيجية على االداء االبداعي وبدرجة رقة )%99و

جدول  )8قيمة  Fالميتوبة لعالقة التيرير بين متغير المرونة االستراتيجية واالداء االبداعي  )38 = Nفريق
ANOVAa
Model Sum

Sig.

F

Mean
Square

df

of
Squares

.000b

34.941

7.138

1

7.138

1 Regression

0.204

36

7.354

Residual

37

14.492

Total

a. Dependent Variable: performance
b. Predictors: (Constant), Flexibility
رانيتتا :قيمتتة معامتتل التيديتتد  )R²بلغتتت  )0.493أي أن متغيتتر
المرونتتة االستتتراتيجية يعتتتر متتا نتتتبته  )%49.3متتن التغيتترال

التي تررأ على االداء االبداعي ،والنتتبة الباقيتة  )%50.7تتتام
باا متغيرال أخري غير داخلة بالنموقجو

جدول  )9قيمة  R2الميتوبة لعالقة التيرير بين متغير المرونة االستراتيجية واالداء االبداعي  )38 = Nفريق
Model Summary
of the
Estimate

Error

R Adjusted R Std.
Square
Square

0.45198

0.493

0.478

R

Mode
l

0.702a

1

a. Predictors: (Constant), Flexibility
رالثتتتا :بلغتتتت قيمتتتة معامتتتل الميتتتل اليتتتدي  ،)0.837 )βأي أن
الايادة في متتوي المرونة االستراتيجية بمقدار وحتدة واحتدة متن
االنيرافتتال المعياريتتة ستتيؤدي إلتتى عيتتادة االداء االبتتداعي بنتتتبة

 )% 83.7متتن وحتتدة انيتتراف معيتتاري واحتتد وبمتتا أن عالقتتة
التيرير معنوية عليه تقبل العرضيةو

جدول  )20قيمة  Bالميتوبة لعالقة التيرير بين المرونة االستراتيجية واالداء االبداعي  )38 = Nفريق
Coefficientsa
Sig.

t

.001

1.013

.000

5.911

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Beta

0.702

Model

Std. Error

B

0.577

0.585

(Constant
)

0.142

0.837

Flexibilit

1
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y
a. Dependent Variable: performance
وتنبثق من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية االتية :
2و الفرضفففية الفرعيفففة االولففف  -:يوجفففد تفففوثير ةو داللفففة معنويفففة
للمرونففة االسففتراتيجية االسففتباقية فففي ايففادا االداء االبففداعي
فففي مجففالك الكليففات عينففة الدراسففة وتذاتتر نتتتاقج الجتتدول
 )20ما ييتي :

اوال -:إن قيمتتة  )Fالميتتتوبة لجنمتتوقج المقتتدر بلتته )37.514
عنتتد متتتتوي داللتتة  ، )0.01و بنتتاء عليتته تقبتتل العرضتتية وذتتذا
يعنتتتي وجتتتود تتتتيرير قو داللتتتة إحصتتتاقية معنويتتتة لبعتتتد المرونتتتة
االستتتتراتيجية االستتتتباقية فتتتي بعتتتد االداء االبتتتداعي وبدرجتتتة رقتتتة
)%99و

جدول  )22قيمة  Fالميتوبة لعالقة التيرير بين بعد المرونة االستراتيجية االستباقية واالداء االبداعي  )38 = Nفريق
ANOVAa
Model Sum

Sig.

F

Mean
Square

df

of
Squares

.000b

37.514

7.395

1

7.395

1 Regression

0.197

36

7.097

Residual

37

14.492

Total

a. Dependent Variable: performance
التابع االداء االبتداعي ،أمتا النتتبة البالغتة  )%41.3فتعتاي إلتى
متاذمة متغيرال أخري غير داخلة في نموقج الدراسة

رانيتتتا -:يتضتتتح متتتن ختتتالل قيمتتتة معامتتتل التيديتتتد  )R²البالغتتتة
 )0.587أن بعتتتد المرونتتتة االستتتتراتيجية االستتتتباقية قتتتادر علتتتى
تعتير ما نتبته  )%58.7من التغيرال التتي ترترأ علتى المتغيتر
جدول  )21قيمة  R2الميتوبة لعالقة التيرير بين بعد المرونة االستراتيجية االستباقية واالداء االبداعي  )38 = Nفريق
Model Summary
R Adjusted R Std. Error of
Square
Square the Estimate
0.51674

0.575

0.587

R

Mode
l

0.766a

1

a. Predictors: (Constant), proactive
رالثتتا :يتضتتح متتن ختتالل قيمتتة معامتتل الميتتل اليتتدي  )βالبالغتتة
)0.564و أن عيادة بعتد المرونتة االستتراتيجية االستتباقية بمقتدار
وحدة واحتدة متن االنيرافتال المعياريتة ستيؤدي إلتى عيتادة االداء

االبتتداعي بنتتتبة  )% 56.4متتن وحتتدة انيتتراف معيتتاري واحتتد،
وبما أن عالقة التيرير كانت معنوية عليه تقبل العرضيةو
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جتتتدول  )23قيمتتتة  Bالميتتتتوبة لعالقتتتة التتتتيرير بتتتين بعتتتد المرونتتتة االستتتتراتيجية االستتتتباقية واالداء االبتتتداعي  )38 = Nفريتتتق

Coefficientsa
Sig.

t

.000

4.778

.000

6.125

Model

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Beta

0.714

Std. Error

B

0.368

1.759

(Constant
)

0.092

0.564

proactive

1

a. Dependent Variable: performance
 .2الفرضية الفرعية الثانية -:يوجد تفوثير ةو داللفة معنويفة لبعفد
المرونة االستراتيجية االسفتجابية ففي تعزيفز االداء االبفداعي
فففي مجففالك الكليففات عينففة الدراسففة .وتظهففر نتففائج الجففدول
( )22ما يوتي :
جدول

اوال :إن قيمتتة  )Fالميتتتوبة للنمتتوقج المقتتدر بلتته  )8.495عنتتد
متتوي داللة  ، )0.01وذذا يعني وجود تيرير قو داللة إحصاقية
معنويتتتتة لبعتتتتد المرونتتتتة االستتتتتراتيجية االستتتتتجابية وبعتتتتد االداء
االبداعي وبدرجة رقة )%99و وبناء عليه تقبل العرضية و

 ) 24قيمة  Fالميتوبة لعالقة التيرير بين بعد المرونة االستراتيجية االستجابية واالداء االبداعي  )38 = Nفريق
ANOVAa
Model Sum

Sig.

F

Mean
Square

df

of
Squares

.006b

8.495

2.767

1

2.767

1 Regression

0.326

36

11.725

Residual

37

14.492

Total

a. Dependent Variable: performance
b. Predictors: (Constant), Response
رانيتتتا :قيمتتتة معامتتتل التيديتتتد  )R²بلغتتتت  )0.191أي أن بعتتتد
المرونتة االستتراتيجية االستتتجابية يعتتر متتا نتتبته  )%19.1متتن

التغيتترال التتتي ترتترأ علتتى بعتتد االداء االبتتداعي ،والنتتتبة الباقيتتة
 )%80.9تتام باا متغيرال أخري غير داخلة بالنموقجو

جدول  )25قيمة  R2الميتوبة لعالقة التيرير بين بعد المرونة االستراتيجية االستجابية واالداء االبداعي  )38 = Nفريق
Model Summary
R Adjusted R Std. Error of
Square
Square the Estimate
0.57070

0.168

0.191

R

Mode
l

0.437a

1

a. Predictors: (Constant), Response
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بنتبة  )%70.1من وحدة انيراف معياري واحد وبما ان عالقتة
التيرير معنوية عليه تقبل العرضيةو

رانيتتتا :بلغتتتت قيمتتتة معامتتتل الميتتتل اليتتتدي  ،)0.701 )βأي أن
الايادة بعد المرونة االستراتيجية االستتجابية بمقتدار وحتدة واحتدة
متتتن االنيرافتتتال المعياريتتتة ستتتيؤدي إلتتتى عيتتتادة االداء االبتتتداعي

جدول  )26قيمة  Bالميتوبة لعالقة التيرير بين بعد المرونة االستراتيجية االستجابية واالداء االبداعي  )38 = Nفريق
Coefficientsa
Sig.

t

.002

1.040

.006

2.915

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Beta

0.437

Model

Std. Error

B

1.007

1.047

(Constant
)

0.240

0.701

Response

1

a. Dependent Variable: performance
االستنتاجات
2و أةارل النتاقج أن الكليتال عينتة الدراستة تتمتتع بدرجتة عاليتة
من المرونة االستراتيجية سواء ما يتعلق باالستتجابة للتغيترال
التتتي يمكتتن أن تيصتتل فتتي بي تاتتا الخارجيتتة أو إستتتباق تلتت
التغييتتتترال واالستتتتتعداد للتعامتتتتل معاتتتتا دون أن تشتتتتكلﱢ تلتتتت
التغيرال معاجية غير متوقعةو
1و أةاتترل النتتتاقج أن ذنتتاة متتيال واضتتيا لتتدي أعضتتاء مجتتالس
الكليال االذلية لممارسة األنشترة االستكشتافية وبشتكل ختال
تل األنشرة المتعلقة بتيديد األسواق الجديدة ومياولتة دختول
تل األسواق بادف اليصول على أكبر عدد ممكن متن الرلبتة
لالنتتتتاب التتى تل ت الكليتتال علتتى التترغم متتن أن الايتتادة فتتي
القدرة االستيعابية لتل الكليال ال يتناسب مع قل التوجهو
3و أةاتتتترل النتتتتتاقج أن ذنتتتتاة إمكانيتتتتة للتنبتتتتؤ بمتتتتتتوي األداء
اإلبداعي في الكليال المبيورة في ضوء المرونة االستراتيجية
التي تمتلكاا تل الكليال وبشكل خال المرونة االستباقية الن
ذتتذل المرونتتة تعكتتس رغبتتة تل ت الكليتتال فتتي تقبتتل المختتا رة
وأخذ عمام المبادرة في البيب عن العرل التوقيةو
4و تشير النتاقج الى أنﱢ الكليال االذلية عينتة الدراستة تركتا علتى
المرونتتة االستتتجابية للتعامتتل متتع التغيتترال البي يتتة أكثتتر متتن
تركياذتتا علتتى الجانتتب االستتتباقي ،بمعنتتى أناتتا تيتترل علتتى
استتتتباق تلتتت التغيتتترال بعتتتد حتتتدوراا وبالتتتتالي فيناتتتا تعتمتتتد
استتتراتيجية دفاعيتتة لضتتمان تكيعاتتا متتع البي تتة التتتي تعمتتل فياتتا
وذتتي استتتراتيجية عتتادة متتا تكتتون مالقمتتة للبي تتال التتتي تتميتتا
باالستتتتقرار  ،كمتتتا أةاتتترل النتتتتاقج ان عمليتتتة التخرتتتي فتتتي
الكليتتال المتتذكورة تتتتتند التتى استتتراتيجية التريتتب لمعرفتتة متتا
سييدس والتصرف في ضوء قل و

التوصيات
2و أذميتتة العمتتل علتتى بنتتاء أنذمتتة مترتتورة فتتي مجتتال تكنولوجيتتا
المعلومتتتال وتيتتتديب قاعتتتدة بياناتاتتتا باستتتتمرار بمتتتا يتتتنعكس
ايجابيتتاع علتتى ستترعة ودقتتة القتترارال التتتي تتختتذذا عمتتادال
الكليال لضمان تنعيذ العاعل لخرراا االستراتيجيةو
1و تشجيع أعضاء الاي ة التدريتية في الكليال موضوع الدراسة
على تقديم االفكار الجديدة ومتابعة تنعيذذا بما يتام في تعايتا
االداء االبتتتداعي لتلتتت الكليتتتال متتتن ختتتالل تكتتتريمام ومتتتنيام
المكافآل التي تتناسب والقيمة التي تيملاا تل االفكار لصتالح
العملية التعليمية والتربوية فيااو
3و ضرورة قيام الكليال األذلية بتعايا ايراداتاتا لتيس متن ختالل
االجور الدراسية التي تتقاضاذا من الرلبة المقبتولين فياتا فقت
بل من خالل توةيف االمكانيال البشرية العاملة فياا إلجتراء
البيتتوس التربيقيتتة لصتتالح مؤستتتال الدولتتة والقرتتاع الختتال
بمتتا يتتتام فتتي ايجتتاد اليلتتول للمشتتكالل التتتي تعتتاني مناتتا تلت
المؤستتتتال فتتتي قال الوقتتتت التتتذي تعتتتاع فيتتته متتتن ايراداتاتتتا
االخريو
4و تععيتتل التعتتاون والتنتتتيق متتتا بتتين الكليتتال االذليتتة والكليتتتال
اليكومية المناةرة لاا بادف االستعادة من الخبرال المتراكمة
لدي تل الكليال سواء ما يتعلق مناا بيعتداد المنتاذج والخرت
الدراسية أو في اقامة المؤتمرال والنتدوال العلميتة بمتا يتتاذم
فتتي نشتتر وتقاستتم المعرفتتة فيمتتا بيناتتا بمتتا يعتتاع متتن التتتلوة
االبداعي للعاملين فياا وبالتالي اداءذا اإلبداعي و
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