120 /2019  العدد42 –  السنة/ مجلة االدارة واالقتصاد
ISSN : 1813-6729 http://doi.org/10.31272/JAE.42.2019.120.1

 دراسة استطالعية في- تأثير االقتدار المعرفي في تعزيز االستشراف المستقبلي
وزارة التخطيط




انسام حسون حربي

د سماح مؤيد المولى.أ

المستخلص
 ويهدف البحث الى اختبار مستوى تأثير االقتدار,يساهم المتغيرين ليشكال االطار الفكري والفلسفي لهذا البحث
 وتجلت االهمية في ردم الفجوة المعرفية بين الطروحات الفكرية,)المعرفي في تعزيز االستشراف المستقبلي
. هدف التعرف على اقتدار المدير المعرفي واثره في تعزيز االستشراف المستقبلي، القائمة وإمكانية التطبيق
 والبحوث العلمية, بمحدودية إدراك المدراء إلثار االقتدار في مستوى االعمال المعرفية,وتمثلت مشكلة البحث
وتم اختيار تسعة دوائر.  والتي تؤهلهم بان يكونوا منظمة ذات قيمة معرفية مرتفعة,المنجزة داخل المنظمة
 استعملت االستبانة,) مديرا114(  بلغ عددهم,عاملة في وزارة التخطيط مجتمعا للبحث وتمثل عينته بالمدراء
 وتم اختبار عالقات االرتباط والتأثير وإمكانية تنفيذها في,كأداة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالبحث
 وتوصلت الباحثتان من خالل التحليل واالختبار الى مجموعة استنتاجات فكرية نظرية واخرى,بيئة التطبيق
 اذ تبين ان مؤهالت االقتدار داخل الوزارة بمستوى,تطبيقية شخصت الواقع المعمول به في بيئة التطبيق
،مقبول لما تمتلكه من مستويات علمية عالة تشغل المناصب االدارية التي تساهم في االستشراف المستقبلي
وتركزت التوصية االساس في تقديم مجموعة من المقترحات العلمية على وفق االمكانيات المتاحة والممكنة
 وتشخيص العقبات,والتي تصب نحو زيادة انجاز الوزارة لخططها من خالل االستشراف المستقبلي الصحيح
.التي تقف امام تحققها
.  المدراء، االستشراف المستقبلي، االقتدار المعرفي:الكلمات المفتاحية
The Effect of Knowledge Ability in Enhancing Future Prospects: An Exploratory Study in
the Ministry of Planning
Abstract
The two variables contribute to form the intellectual and philosophical framework of this
research, and the research aims to test the level of the impact of cognitive competence in
promoting future foresight), and the importance of bridging the knowledge gap between the
existing intellectual propositions and the applicability, aiming to identify the ability of the
knowledge manager and its impact in promoting future foresight. The research problem was
limited by managers' awareness of the effects of competence in the level of cognitive work, and
scientific research carried out within the organization, which qualifies them to be an
organization with high knowledge value. Nine departments working in the Ministry of
Planning were selected as a research community. The questionnaire was used as a tool for
collecting data and information related to research. The correlation and impact relationships
were tested and implemented in the application environment. It turns out that the
qualifications of competence within the ministry at an acceptable level because of its high
scientific levels occupy the administrative positions that contribute to the future foresight, and
the recommendation focused mainly in the provision of a set of scientific proposals according
to the available and possible possibilities, which aim towards increasing the ministry's plans
through future prospective correct, and diagnose obstacles to their achievement.
Keywords: cognitive competence, forward-looking, managers.
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المقدمة-:
إن التراكماات المعرفياة ادت الى امكاانياة انجااز العادياد من العملياات الماادياة والاذهنياة وبكفااءة تفو كثيرا
كفاءة المقدرة البشارية ،وهو ما يشاار اليه باالقتدار المعرفي الذي يعد من االمكانات التي تتميز بساهولة امتالكها
او الحصاول عليها من المنافساين وال سايما بعد التطورات الهائلة التي شاهدتها بيئة االعمال ،ما يؤدي بدوره الى
الحصاول على الميزة التنافساية ،فًاال عن ذلأ فأن االقتدار يرتبط ارتباطا قويا مع االساتشاراف المساتقبلي من
حيث امكانية الوصاول الى تصاور المساتقبل ووااع االساتراتيجيات بناء على اساة واااحة ومحددة مسابقا ،اذ
يرتبط باالمقادرات الكاامناة في عقول المورد المقتادر معرفياا ذي الفكر الخال والعمال المبادي الاذي يعاد قااعادة
االبتكار واالبداي في المنظمات وهي ما تمثل بدورها مصدر النجاح االستراتيجي للمنظمات.
اذ يعد االسااتشااراف المسااتقبلي مهارة علمية تهدف السااتقراء التوجهات العامة في حياة البشاارية التي تؤثر
بطريقة او بأخرى في مسارات الحياة.
وبهذا المنطلق مثل لنا متغيرا اساااتراتيجيا ينبغي ان يؤخذ بنظر االعتبار كمنهام عمل في اعمال المنظمات
والساااايماا البيئاة العراقياة التي تتمتع باامتالكهاا مجموعاة من مقادرات المورد المقتادر معرفياا المتمثلاة باالمادراء
والخبراء فًااال عن اسااتعمالها لمجموعة من ادوات االسااتشااراف المسااتقبلي التي توفر مجموعة من االمكانات
التي تساااهل عملها .وتتكامل الصاااورة في ابراز مقدرات المورد المقتدر معرفيا وكيفية تعزيز االساااتشاااراف
وج اءت هيكلياة البحاث متمثال اوال بمادخال
المسااااتقبلي باأبعاادهاا في الوزارة المبحوثاة لتحقيق القيماة للوزارة ،ا
البحث المنهجي والمتمثل بالمبحث االول لتحقيق اهداف البحث ،ووااااع االساااة الفلسااافية لمؤهالت االقتدار
المعرفي واالساتشاراف المساتقبلي بالمبحث الثاني وايجاد العالقة والتأثير بينهم وعرت وتحليل النتائا واختبار
الفرايات والمتمثلة في المبحث الثالث ،وصوال الى االستنتاجات والتوصيات والمقترحات في المبحث الرابع.

((المبحث االول)) منهجية البحث
اوال :مشككةلة البحث :ان المشااكلة االساااسااية للبحث تدور في معالجة القصااور ومحدودية إدراك المدراء لمؤهالت
االقتدار في مساااتوى االعمال المعرفية والدراساااات العلمية المنجزة داخل الوزارة والتي تؤهلهم بان يكونوا منظمة
ذات قيمة معرفية مرتفعة ,فًال عن اعف الرؤية إلشارات االنذار البيئية.
وبناء على ذلأ يمكن إظهار مشكلة البحث بشكل أكثر واوحا من خالل إثارة عدد من التساؤالت وكما يأتي-:
 ما مستوى إدراك الوزارة المبحوثة بأهمية تعزيز مؤهالت االقتدار المعرفي للمدراء؟ ما مستوى إدراك الوزارة المبحوثة بأهمية استقراء المستقبل من خالل توافر مميزات االستشراف المستقبلي؟ هل توجد عالقة ارتباط وتأثير ذي داللة معنوية بين ,وفي كل من االقتدار المعرفي وتعزيز االساتشاراف المساتقبلي؟
إن التسااؤالت المذكورة ننفا تظهر أن المشاكلة ااسااساية باالقتدار المعرفي ,واالساتشاراف المساتقبلي هي ليسات في
وجودهاا ,أو عادم وجو دهاا في الوزارة المبحوثاة ،وإنماا تكمن في وجود التكاامال او عادماه بين المتغيرات داخال
الوزارة ,ومسااتويات اإلفادة منها في تحقيق منظمة تتميز باالسااتشااراف المسااتقبلي ,واالسااتفادة القصااوى من مناها
االستشراف ,وتحقيق اافًل لية للوزارة فحسب وإنما للمجتمع واالقتصاد الوطني .
ثانيا :أهمية البحث-:تتحدد االهمية في مستويين هما -:
 -1المساااتوى النظري :يتمثل في حداثة الموااااوي والذي تناول الربط بين متغيراته ،ومن ثم فدنه يعد محاولة إلثارة
االهتمام بموااوي تعزيز االساتشاراف المساتقبلي في إطار التكامل بين مؤهالت االقتدار المعرفي ,وهو ما يدعو إلى
ارورة الخوت التجريبي في دراسة العالقة االرتباطية ,والتأثيرية بينهما وفيهما.
 - 2المسااتوى العملي :ان البحث طبق في احدى الوزارات المهمة والفاعلة في البلد ،والتي تًاام نخبة من الكفاءات
الذين يقدمون نتام بحثي ومعرفي ممكن أن يرفع مساااتوى اداء الجهاز الحكومي ،والسااايما ما تبديه من دراساااات
مساااتقبلية تهدف الى النهوت بواقع الوزارات االخرى من خالل تطوير التنمية الوطنية الشااااملة ,ولها القابلية على
المسااهمة في أجراء التحوالت واإلصاالحات االقتصاادية ،واالجتماعية المطلوبة لتحقيق التنمية المساتدامة .من خالل
توافر كفااءات إدارياة تتحلى بمؤهالت المادير المقتادر معرفياا ،والاذي من خاللاه تتمكن من تحقيق االسااااتثماار اامثال
والتكيف بسارعة واالتصاال بفاعلية لتنفيذ االساتراتيجيات وإمكانية تعزيز االساتشاراف المساتقبلي وبشاكل يزيد من
كفاءة وفاعلية أداء الوزارة .
ثالثا :أهداف البحث-:
-1تشخيص تأثير تميز المدير بمؤهالت االقتدار المعرفي ودوره في تعزيز االستشراف المستقبلي.
-2بيان وتحديد مستوى عمل الوزارة المبحوثة بمتغيرات البحث ،واستثماره الموجودات والعناصر المعرفية .
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المساااااهم ة في تعزيز
ا
 -3الكشااااف عن االنجاازات الخااصااااة باالوزارة ولفات االنتبااه اليهاا ,التي تؤدي بادورهاا الى
االستشراف المستقبلي بشكل متفو .
-4محاولة تقديم حلول للمشاكالت التي تعاني منها الوزارة المبحوثة ،السايما في كيفية تعزيز االساتشاراف المساتقبلي،
فًاال عن تقديم المؤشارات التي تسااعد في تبني منها مؤهالت االقتدار المعرفي ,من قبل المديرين ,ليكونوا قادرين
على إنجاز اافًل في بناء الوزارة .
رابعا :منهج البحث-:
تبنت الباحثتان في البحث الحالي االساالوا التحليلي وفي ذات الوقت اعتمدتا على االساالوا التطبيقي او التجريبي
فًال عن
انه يعتمد اسااساا على االفكار النظرية المطروحة من قبل ( )Nonaka et al,1996وما اشاير اليه ساابقا ،ا
امكانية التطبيق في البيئة العراقية خصااوصااا انها قد طبقت في بيئة الدول المتقدمة ،هذا من جانب ،ومن جانب اخر
كونه يحقق بيانات ومعلومات حول نراء ااشاخا وتوجهاتهم ساواء أكان مساحا مكتوبا (االساتبانة) أم شافويا ،وهو
منها مالئم للدراسات التي تتوخى الوصول إلى العالقة بين المتغيرات وتأثيرات تلأ العالقة .
خامسا :أنموذم البحث االفترااي وفراياته-:
المتغير المعتمد

المتغير المستقل

شكل -1-أنموذم البحث
• فرايات االرتباط
الفرااية الرئيساة االولى :توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين االقتدار المعرفي وتعزيز االساتشاراف المساتقبلي
وتتفري عنها الفرايات الفرعية اآلتية -:

( )1-1توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين االنتقاء وتعزيز االستشراف المستقبلي.
( )2-1توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التعويض وتعزيز االستشراف المستقبلي.
( )3-1توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التعظيم وتعزيز االستشراف المستقبلي .
• فرايات التأثير
الفرااية الرئيساة الثانية :توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لالقتدار المعرفي في تعزيز االساتشاراف المساتقبلي
وتتفري عنها الفرايات الفرعية اآلتية-:
( )1-2توجد عالقة تأثير ذو داللة معنوية لالنتقاء في تعزيز االستشراف المستقبلي .
( )2-2توجد عالقة تأثير ذو داللة معنوية للتعويض في تعزيز االستشراف المستقبلي .
( )3-2توجد عالقة تأثير ذو داللة معنوية للتعظيم في تعزيز االستشراف المستقبلي .
سادسا :مجتمع البحث- :
اختيرت وزارة التخطيط العراقية لتطبيق الجانب العملي من البحث ,وفي تعريف مبساااط عن الوزارة ،إذ تأساااسااات
بموجب القرار ( )18في  2009/10/5وتًااام الوزارة تساااعة دوائر علمية متخصاااصاااة ,تهدف إلى تحقيق التنمية
االقتصااادية واالجتماعية وتحقيق االسااتعمال االمثل للطاقات واالمكانات المادية والبشاارية وتطوير مساايرة التنمية
االدارية بما يرفع كفاءة اداء الجهاز الحكومي .وان أسباا اختيار وزارة التخطيط العراقية مجتمعا للبحث .
(أوال) الدراسااات االسااتشاارافية وواااع االسااتراتيجية الساانوية والخمسااية لخطط التنمية الشاااملة وتنفيذها
ومتابعتها التي تنجزها الوزارة بالتعاون مع باقي اجهزة الدولة ,فًاال عن اعداد واقتراح براما وخطط تساهم
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في بنا القدرات المؤسااسااية وتطوير العنصاار البشااري ,اذ يعد اداة ومحور تحقيق التنمية ,مما يلفت االنتباه إلى
االقتدار المعرفي الذي تطمح إليه الوزارة.
(ثاانياا) توافر العقول في الوزارة المبحوثاة ،إذ أن نسااااباة ليساااات باالقليلاة هم من حملاة شااااهاادات المااجسااااتير
والدكتوراه ،فًال عن نتاجهم البحثي والمعرفي.
(ثالثا) للمعرفة خصااوصااية وااااحة في عمل هذه الوزارة ودوائرها وإن اسااتثمار هذه المعرفة وبشااكل كفوء
سيعود بالفائدة الوطنية في دعم إمكانات وزارات الدولة ااخرى وقطاعات المجتمع.
سابعا :عينة البحث-:
تتاألف العيناة من الجزء الذي يمثال مجتمع البحاث بالكاامل نظرا للادور االساااااسااااي في نجااح البحث مما ينبغي تحديد
اساااالوا المعاايناة من اجال الادقاة والموثوقياة في تمثيال المجتمع (, )Adams et al,2007:87لاذا تم تبني اساااالوا
المعاينة الغرااية المقصاودة التي يتم اختيار العينة بشاكل متعمد بغية الوصاول الى الهدف المنشاود وتمثيل خصاائص
المجتمع تمثيال صااحيحا ( )Gill & Johnson, 2002 :101في اااوء ذلأ اختارت الباحثتان تسااعة دوائر علمية
معنية بتطوير الساياساات والخطط والبراما التنموية للوصاول الى تنمية شااملة مساتدامة وفي موقعها الكائن في الباا
الشاارقي .وتم حصاار عدد المديرين العامين ,ومعاونيهم ,ومديري ااقسااام ,ورؤساااء الشااعب ,وللدوائر التسااعة التي
اختيرت للبحث .بلغ عدد المدراء ( )156مدير ,اكتفت الباحثتان بمسااتوى اإلدارات العليا والوسااطى ،كون متغيرات
البحث في جزء منها ذات طابع إدراكي ولها عالقة مباشاارة بمتخذي القرار النهائي حصاارا ,بلغت عدد االسااتمارات
المساتلمة والصاالحة لالساتفادة منها ( )114اساتبانة ،أي بعدد ( )8اساتمارة مفقودة ،وبالتالي أصابح حجم العينة ()114
مديرا .
ثامنا :أدوات البحث-:
أ-الجانب النظري :تم االسااتناد في تغطية الجانب النظري إلى كل من المصااادر العربية  ،وااجنبية من حيث الكتب،
والتقارير ،والدوريات ،والرسائل وااطاريح ،وأيًا تمت االستفادة وبشكل مكثف من الشبكة الدولية لالنترنت ،التي
وفرت جانبا كبيرا من أحدث المقاالت وأورا المؤتمرات العلمية .
ا -الجانب التطبيقي :تم االستناد في هذا الجانب الى كال من-:
• المقابالت الشاخصاية :نظرا لطبيعة البحث ومتغيراته ،فقد تم اعتماد المقابالت الشاخصاية لبيان التشاخيص
الحقيقي للمشااااكلاة ،والبيئاة المتوافقاة ،واحتيااجااتاه ،فقاد أثرى السااااادة المسااااؤولين في وزارة التخطيط بارراء
ومالحظات أغنت البحث بشكل موسع ،وفتحت نفا لبيان مدى االستفادة منها .
* الوثائق والساجالت الرسامية :تم الحصاول على بعض الوثائق الخاصاة بوزارة التخطيط ,والدوائر المرتبطة بها في
منطقة الباا الشاارقي التي أفادت في وصاافها وتأشااير بعض المعلومات الخاصااة بها ومنها الدوريات والنشاارات
التي تصدرها هذه الوزارة.
• االسااتبانة :يعد االسااتبيان أداة مالئمة للحصااول على بيانات ،ومعلومات ،وحقائق مرتبطة بواقع معين ,فهو
عبارة عن مجموعة من ااسااائلة يتم بواساااطتها جمع البيانات ،والمعلومات ،حول ظاهرة أو مشاااكلة بحثية
.وتًاااامنات االسااااتبااناة جزئين ,وكماا مبين في الملحق(, )1اذ غطى الجزء ااول الفقرات المتعلقاة بمتغير
(االقتدار المعرفي) ,في حين غطى الجزء الثاني الفقرات المتعلقة بمتغير (االسااااتشااااراف المسااااتقبلي) .وتم
صااياغتها وفق مقياس (ساابيرمان) العشااري وهذا المقياس يتألف من احد عشاار حقال يتوزي من أعلى وزن
وهو الحقل الحادي عشر ,والذي يتمثل بحقل اإلجابة (مطبق بنسبة  )%100إلى أوطأ وزن وهو الحقل ااول
الذي يتمثل بحقل اإلجابة (مطبق بنسابة )%0وبينهما تساعة أوزان أخرى هي (,40% ,30% ,20%, 10%
 .)90% ,80% ,70% ,60% ,50%اماا المقاايية المعتمادة لمتغير االقتادار المعرفي كاانات وفق تصاااانيف
(حجاازي 1994,و جااساااام  )2014 ,والمتمثال في ثالثاة أبعااد رئيسااااة هي (االنتقااء ,التعظيم ,والتعويض)
باعتباره متغيرا مستقال في البحث الحالي .
وفيمااا يتعلااق باالستشراف المستقبلي ,فقد تم االعتماد في جزء منه على تصنيف ()Blagg et. al, 2001
و ( )Davis,2002و(جمال ,)2013,بما يتوافق وأهداف البحث ,باالستفادة من الطروحات .
* اساليب تحليل البيانات:
االهمية النسبية)(Percentage الوسط الحسابي الموزون)(Weighted Arithmetic Mean االنحراف المعياري ((Standard Deviation معامل االختالف ))Coefficient of Variation معامل االرتباط الخطي البسيط بيرسون )(Simple Correlation Conefficient4
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 االنحدار الخطي البسيط )(Simple Liner Regression معامل التحديد )R2 :(The Coefficient of Determination -إختبار)(Fواختبار )(T

((المبحث الثاني))
 -1االقتدار المعرفي
- Cognitive Competenceأوال  :مفهومه:
حتى نجلي بوااوح داللة مفهوم االقتدار المعرفي نورد التواايح اللغوي واالصاطالحي لالقتدار اذ بين
تعالى في تنزيله الكريم الكثير من االسااماء الحساانى التي تحمل صاافاته الجليلة ومنها القادر والقدير والمقتدر كما في
قوله تعالى "ان على كل شاايء قدير" (البقرة )20:و ساابحانه مقدر كل شاايء وقاااايه وجاء في معاجم اللغة
العربياة ان القاادر اساااام فااعال من قادر –يقادر والقادير فعيال مناه وهو للمباالغاة والمقتادر اي التاام القادرة الاذي ال يمتنع
عليه شايء وال يحجز عنه بمنعة وقوة ووزنه مفتعل من اقتدر وهو مصادر اسام االقتدار فهو ابلغ واعم انه يقتًاي
االطال ويادل على القوة والتمكن وجااء في قولاه تعاالى "فاأناا عليهم مقتادرون" (الزخرف ( ,)42:ابن منظور 2010,
:م.)193-7
اما في اللغة االنكليزية ()Competenceتعني كفاءة ,مقتدر ,مؤهل ,ومختص (البعلبكي.)89 :2008,
اما اصاااطالحا فقد اشاااار العديد من الباحثين الى مفهوم االقتدار ,اذ اكد( ) Weinert, 2001:25بانه يتمثل بتساااعة
مداخل هي القدرة المعرفية العامة ,المهارات المعرفية المتخصاصاة ,انموذم اداء القدرة ,انموذم اداء القدرة المعدل,
اتجااهاات الميول نحو العمال ,مفااهيم ذاتياة ومواااااوعياة ,القادرة على العمال ,مفتااح الاق درة ,وتنوي القادرات .فهو
القدرات االدراكية الوظيفية ,االجتماعية ,والنفسااااية التي يمتلكها الفرد, (Achtenhagen ,2005:197).في حين
بين كال من) ( Decoi& Olmedilla, 2006:2ان االقتادار هو انموذم ثالثي االبعااد يتمثال البعاد االول باالبراعاة
(, )Proficiencyوالبعد الثاني متمثل بالساايا (, )Contextوالبعد الثالث المتمثل بالكفاءة ( )Competencyعلى
اعتباار ان الفرد لكي يكون مقتادرا البد ان يكون بارعا في انجااز ساااايااقات االعمال المتنوعة وبكفاءة عالة .وعرفه (
) Pagon et al ,2008:2بانه قدرة الفرد على تفعيل واساااتعمال وربط المعارف المكتسااابة والقدرات ااخرى في
حااالت معقادة ومتنوعاة وغير متوقعاة إلنجااز العمال و تحقيق الهادف والاذي يشاااامال المعاارف والخبرات والمهاارات
والصفات الشخصية والسلوكية ،المعتقدات والدوافع والقيم.
اما المعرفة فتعود بداياتها الى بداية خلق االنساان اذ خلق تعالى االنساان على الفطرة ثم علمه وهداه السابيل
وتبين ذلأ من قوله تعالى "وعلم ندم االساماء كلها" (ساورة البقرة )31:وفي اللغة العربية اقترن مفهوم المعرفة بالعلم
"ال ذين اتينااهم الكتااا يعرفوناه كماا يعرفون ابنااءهم وان فريقاا منهم
ويقوم العلم مقاام المعرفاة كماا جااء في قول العزيز ا
ليكتمون الحق وهم يعلمون" (سااااورة البقرة )146:والمعرفاة لغاة مشااااتقاة من الفعال (عرف) عرفاه عرفااناا ومعرفاة
الشيء :علمه والمعرفة :ادراك الشيء على ما هو عليه (المنجد.)98 :1986,
وفي اللغاة االنكليزياة فاان المعجم عرفهاا باانهاا عملياة العلم باالشاااايء اعتماادا على الوعي والحكم اي تقييم المعلوماات
وانتقاء المفيد ,اذ ان كلمة ) (Knowledgeتعني المعرفة ,العلم ,واالطالي وهي مشاااتقة من الفعل ( )Knowبمعنى
(يعرف-يعلم) (البعلبكي.)65: 2003,
اما اصااااطالحا يشااااير( (Davenport&Prusak,1998:55ان المعرفة هي المزيا من الخبرة والقيم والمعلومات
وبصاااايرة الخبرة التي تزود باااطااار عااام لتقييم وتكاااماال الخبرات والمعلومااات وتطبيقهااا في عقاال العااارف بهااا
.ويرى ))Alter,2002:70باانهاا مزيا من المواهاب واالفكاار والقواعاد واجراءات تقود االفعاال والقرارات .فهي
مزيا من الخبرات والمعلومات وتتًاامن عوامل بشاارية وغير بشاارية مثل الحقائق والمعتقدات والرؤى والمفاهيم
واالحكاام والتوقعاات والمهاارات). (Lynette ,2009:35كماا اشاااااار (الجااموس )31: 2013 ,باانهاا تركياب من
البيااناات والمعلوماات التي تزياد من قادرة المنظماة على العمال الفعاال وهي عباارة عن مزيا من الخبرة والتعلم
التراكمي والمعلوماات المنظمااة والتي تم تحليلهااا ليتم تطبيقهااا في موقف قراري محاادد .وفي ذات االطاار اكادت
(المولى  (83 :2014,بانها انماط لية لها شكل محدد وال يمكن واعها في إطار واحد تقوم المنظمة بتقديم جزء من
معرفتها من خالل منتجاتها وهو الجزء القابل للتجديد والنقل .
وبعاد عرت مفهوم كال من االقتادار والمعرفاة ممكن الخوت في مفهوم االقتادار المعرفي اذ يعاد من المفااهيم
الحديثة التي نالت اهتمام الباحثين والكتاا وتجلى واوح تلأ االهمية في اواخر العقد االخير من القرن المااي من
خالل المسااهمات المعرفية المحدودة للباحثين وتسااري نمو المعرفة البشارية ساواء التطور التقني او العلمي فاصابح
بناء االقتدار المعرفي الًااامانة االبرز لمتطلبات بناء المساااتقبل وانطلقت بذور عصااار االقتدار المعرفي القائم على
5
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كفااءة العلم المسااااتادام وكفااءة توظيف الطااقات الذهنية على يدي( )Seligman,1998رئية الرابطاة االمريكياة لعلم
النفة فاطلق تيار حديث في علم النفة يركز على توفير وسااائل بناء االقتدار الذاتي عند الكبار والصااغار والشااباا
على مختلف مسااااتويااتهم الاذهنياة والمعرفياة فكاانات بادايتاه محصاااالاة للتفكير االيجاابي او الواقعي (حجاازي :1994,
.)327
وفي ذات االتجاه حاول (ساااالمان  )687 :2005,ان يقدم نظريته لمسااااتقبل الموارد البشاااارية وامكانية المنظمة في
تحويال هاذه الموارد الى موارد ذات قادرات معرفياة تحقق اهادافهاا وقاابليااتهاا في البقااء من خالل التاأكياد على قادرة
الموارد البشارية الموجودة في المنظمة واساتعمال المعرفة ساواء كانت اامنية او صاريحة وصاوال الى تحقيق الهدف
المطلوا .كماا بين ( )Medveš،2006:308ان البيئاة التنظيمياة لهاا تاأثير هاائال على تطوير االقتادار المعرفي من
التجاارا والخبرات على المسااااتوى الوظيفي ,ويشاااامال كال من (التفكير التبااعادي ،التفكير النقادي ،اإلباداي ،حال
المشااااكل ،التفكير االساااتراتيجي ،المهارات التحليلية ،والقدرات العددية) .كما اشاااار ايًاااا (نايف )13:2008,ان
مؤهالت االقتدار المعرفي لدى الموارد البشااارية المعرفية هو نتام تطور العولمة وقيام المنظمات بتسااامية مواردها
الفكرية من خالل الذكاء التنظيمي والميزة التنافساية وتعزيز التعاون الذي يسااعد في تحقيق اساتراتيجيات عديدة منها
ما يخص بالمراجعة السااانوية لكل عًاااو في المنظمة على اسااااس اساااهاماته الكمية والنوعية بالمعرفة في قاعدة
المعرفة وتشجيع العاملين على االبداي والتكيف مع التغير البيئي من خالل فر العمل المستندة الى المعرفة ,في حين
اكد (الربيعي  )18 :2010,ان المعرفة حصايلة تفاعل لمفهوم االقتدار المعرفي لدى الموارد البشارية حيث تنشاا من
الخبرة والتجارا الواقعية والعقلية التي يعيشااها افراد المجتمع والحصااول على هذه الدراسااات واالبحاث العلمية مما
جعلها مصاادر قوة ودافع نحو التقدم واالرتقاء وتوليد راس المال وتسااهم في فتح االسااوا للمنافسااة وتحقيق التنمية
البشارية .اما (جاسام  )49 :2014,تنظر الى االقتدار المعرفي بانه الكفيل االساتراتيجي المًامون لكافة الموجودات
المعرفية والتي تمثل التراكم المعرفي الذي يمنع الفرد من الوقوي في مساااارات الخطأ المتكرر ,في حين نوه (عباس
 ) 37 :2015,بااناه مجموعاة من العملياات العقلياة المتراكماة والمعقادة التي تمكن الفرد من معاالجاة مادى واسااااع من
المواقف وبصورة دقيقة .
من خالل رصاادنا لعدد من التعريفات لمفهوم االقتدار المعرفي نسااتطيع القول ان االقتدار المعرفي "هو تمكن راس
المال الفكري من اسااتعمال الرصاايد المعرفي المسااتحصاال من قبل اشااكال االنتام الفكري المختلفة (سااواء البحوث
,الدراسااات ,مشاااريع التطوير وغيرها) في اداء المهام المعقدة االساااسااية عن طريق العمليات المعرفية المتقنة التي
تعتماد على القًاااااياا المفااهيمياة والنتاائا التجريبياة .اذ ترى البااحثتاان ان االقتادار المعرفي منها يمثال كفااءة القادرات
المعرفية في توظيف الطاقات الذهنية والمهارات واالساتراتيجيات في مبادرات معرفية تزيد من احتمال حدوث نتائا
مرغوبة ويعمل على حل المشاااكل وفهم وجهات نظر االخرين وتفسااير اإلشااارات والمعايير الساالوكية وصااياغة
االساتنتاجات وحسااا احتمالية حدوثها والقدرة من خالل تنشايط المهارات المعرفية للمورد البشاري وتحقيق افًال
النتائا .
ثانياً :مؤهالت االقتدار المعرفي
تبااينات اآلراء حول مؤهالت االقتادار المعرفي وطرح المفكر االداري (حجاازي  )469 :1994,عادد من مؤهالت
االقتادار اطلق عليهاا ثالثياة االقتادار المعرفي والمتمثلاة بااالنتقااء ,التعويض ,والتعظيم واتفق معاه ايًااااا عادد من
الباحثين اذ تمثل عمليات اسااس في قياس االقتدار المعرفي ومنهم (مًاية (, )2: 2009,جاسام  )54 :2014,وهذا
ما اعتمدته ايًااا الباحثتان لقياس المتغير في الجانب العملي .وفيما يأتي توااايح لمؤهالت االقتدار المعرفي التي
تم اعتمادها في مقياس هذه البحث وهي-:
-1االنتقاء  :Selectionان اختيار االهداف والموارد البشرية التي تتميز بالمهارات والقدرات والخصائص ستكون
داعماة ومعززة للعمال المنظمي المعروف بااإلباداي والقادرة على تحويال االفكاار والمعرفاة التي يمتلكهاا االفراد الى
منتجات وعمليات وانظمة جديدة لصاااالح المنظمة واصاااحاا المصاااالح ()Lawson &Fadden ,2013 :384
.وان حساان االنتقاء يحقق االسااتفادة من الموارد البشاارية والنشاااط المعرفي للمنظمة واسااتثمار الطاقات الذهنية
واالبداعية وتوظيف تلأ القوة الذهنية في البحث والتحليل واختيار الهدف ومحاولة الوصاااول اليه لجعل المنظمة
تكتسااب موقعا تنافساايا قويا ويسااهم في تحقيق النجاح والتفو على المنافسااين()tuominen et al ,2005 :290
.كما ان التطورات التي غيرت الكثير من نواحي الحياة االنسانية ومنها االستعمال الواسع لهذه الشبكات االلكترونية
في جميع المجاالت وال سايما في االعمال االدارية التي ساهلت التواصل بين االدارات الثالثة واختصرت في الوقت
والتكلفة والجهد في انجاز االعمال بأسااااليب الكترونية معاصااارة ونتيجة لالساااتعمال المتزايد بشااابكات االعمال
الداخلية والخارجية من قبل المنظمات شااهدت االنشااطة المعرفية االنسااانية قفزة عظيمة في التراكم المعرفي الذي
6
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يمثال ميزة تناافسااااياة تواااااح مادى اقتادار االفراد والمنظماات في مواجهاة التحادياات واللحاا ببعض المعلوماات
والثورة التكنولوجية فًااال عن سااوء انتقاء اسااتغالل الموارد المتوفرة للمنظمة والتي تؤثر على مسااتوى كفاءتها
وبقائها في بيئة االعمال ( .)wank ,2015:267
وال يتجلى االقتادار هناا من وجهاة نظر البااحثتاان في االختياار بين ما هو ساااايي وما هو جياد ،او بين ما هو حق وما
هو باطل ,لكنها تكمن في التمييز واالنتقاء بين جيد وأجود ،او بين سايء واساوأ .وان انتقاء اافًال او الوصاول إلى
الحكم الصا حيح لألمور ،ال يعني بالًاارورة انه يساااوي تحقيق أفًاال النتائا من القرار ،فهنالأ الكثير من الحاالت
التي فشااالت فيها القرارات التي تبدو جيدة بسااابب المصااااعب الداخلية المترافقة مع تنفيذ االفكار الجديدة ،وبسااابب
محدودية ديناميكيات التوافق مع التغيير ،واعف القدرة على التصور المستقبلي .
 -2التعظيم  :Venerationان العادياد من الجهود المباذولاة والرامياة الى تعظيم قيماة المنظماة المترتباة من
اسااااتعماالهاا لكاافاة امكاانااتهاا ومواردهاا الماادياة والبشاااارياة والماالياة لغرت تحقيق عوائاد وتعزيز موقعهاا السااااوقي
وقيمتهاا ,ويتم ذلاأ من خالل تفعيال وتنظيم وتطوير وتنمياة مهاارات االفراد فبعاد ان يتم االنتقااء االمثال لألهاداف
وتحقيق النجاح البد من التوساع والتطوير لخلق معارف جديدة وتدريب العاملين على اساتعمال اداة العصاف الذهني
وتشاااجيع التنافة بين العاملين في ابراز االفكار والمقترحات وتنمية االبداي الذي يخلق التجديد والتنمية في قدراته
االبداعية (المولى . )92: 2014,ان القدرات التي يمتلكها المورد البشااري والتي تنعكة على مسااتوى ادائه يمكن
تحسااينها عن طريق التدريب والتطوير فالفرد يتحدد بأداء الجماعة ويتكامل معها (ابراهيم . )49: 2013,وادراك
اهمية االقتدار المعرفي كسااالح اسااتراتيجي للحصااول على ميزة تنافسااية قائمة على اساااس مجموعة من االفكار
والخبرات واالمكانات التي لها صالة بعمليات المنظمة ووظائفها وتكون مساؤولية كل فرد في المنظمة لرفع ادائها,
ولكي تتمكن المنظمة من بناء قاعدة معرفية مقتدرة البد ان تعظم قدرتها في اااافة القيمة في سات قدرات اسااساية
هي القادرة على االبتكاار ,االباداي اباسااااتعماال المعرفاة ,القادرة على التوقع من خالل رؤياة الصااااورة الكلياة للواقع,
القادرة على التعلم من الخبرات الاداخلياة ,وتعظيم الحركياة والتعلم والتطوير (العمري. )25: 2009,وقاد اختلفات
وجهاات النظر حول تعظيم االقتادار المعرفي في المنظماات من خالل زياادة عادد القوى العااملاة من ذوي الكفااءات
والخبرات او من خالل التركيز على الموارد البشارية الموجودة وتوسايع عمليات التعليم والتطوير ,فهناك من يرى
ان زياادة عادد الموظفين يمكن من تعزيز الساااالوك االباداعي كون الموظفين االاااااافيين يكونوا مصاااادرا للميزة
التنافساااية ,ويرى فريق اخر أن الزيادة في احجام الموارد البشااارية له اثار سااالبية  ,فالموظف الزائد يعني تكاليف
ااافية في الرواتب واالدارة والتدريب (. )Davis ,2011 :290
وترى الباحثتان ان قدرة المنظمات بتعظيم مكانتها يكمن بوجود تراكم معرفي لدى الفرد يساااهم بشاااكل فعال في
تفو ادائها وتعمل على استغالل الطاقات والمواهب في تحسين المهام الموكلة اليهم وتوسيع فر االبتكار واالبداي
في المنظمة الذي من شاأنه التوساع في ارباحها .وللوصاول الى القدرة على التصادي للمتطلبات البيئية ترى الباحثتان
ان المنظمة بحاجة الى افراد ذوي بصيرة نافذة تمكااانها من التطلع الى مديات المستقبل والتثبت منها ،وهذا ما دفاااع
الى ان يعد االقتدار المعرفي ساابيالأ أمثل للوصااول الى القرارات التي يحتام اليها المدراء وإلدامة ذلأ يحتام اولئأ
القاادة الى تعزيز قادراتهم لادخول االبتكاارات الجاديادة ،أذ توفر لهاا وبشااااكال متزاياد ومتراكم المتطلباات والموارد
االسااساية المكملة المطلوبة لتدفق االفكار لنيل الربح والنجاح لذا تقترنان بشاك نل منطقي ن مع الكيفية التي ينبغي لها ان
يكون عليها االداء المنظمي.
-3التعويض  :Compensationهو التفكير المبدي والخال المتمثل بابتكار بدائل مختلفة عند مواجهة المشااكالت
وتقييم تلاأ البادائال وتحادياد االحتيااجاات والساااالبياات وفقاا لمعاايير محاددة للتقييم وعملياة التنبؤ باالنتاائا المترتباة عن كال
باديال وتقليص عادد البادائال بعاد اهماال البادائال التي ال تحقق الحاد االدنى من المعاايير المواااااوعاة وفهم البادائال التي
تحتوى على مجموعاة من النتاائا االكثر قبوال في تحقيق االهاداف المطلوباة ويتم اختياار الباديال الاذي يكون االنسااااب
بين البدائل والذي يختاره متخذ القرار باساتعمال قدراته وخبراته ومهاراته في رسام صاورة للمساتقبل (قاسام 2011,
. )55:ومن جااناب اخر فاان الكفااءة المعرفياة لمتخاذ القرار تكمن باالقادرة على جمع او مشاااااركاة المعلوماات بطر
تسااهم في توليد االفكار االبتكارية التي تقابل الحاجات المدركة وتحساين عملية صانع القرار من خالل جعل كل فرد
في المنظمة مساااؤول عن حل المشاااكالت والتحساااين المساااتمر ويمكن المنظمات المتعلمة من التحساااين والتجريب
باسااااتمرار والتعويض بين البدائل وهذا ما يزيد من قدراتها على التعلم والنمو وتحقيق اهدافها ,فتشااااكل شاااابكة من
التفاعالت فيما بينها لتًاامن المرونة والتعويض في خططها واهدافها لمواجهة البيئات المًااطربة ( Daft, 2010
. ):50ويرى ( )Lloyd, 2005:75الذي يزيد إلى ما سابق رأيا مفاده ان احدى انعكاساات عملية التعويض بحد ذاتها
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هي محااولاة التعرف على ماا تم خزناه من المعرفاة ،ومثال ذلاأ ماا اتجهات الياه كتااباات ( )Johnson, 2006: 16التي
تشااااير بان المعرفة يمكن تنميتها عن قصااااد مما يسااااتدعي ان ال ندي ذلأ الى الحم ،والتنمية ممكنة عبر التعرت
المقصاااود للتأثيرات الصاااحيحة ،وترسااايا الممارساااات الصاااحيحة ،وان االقتدار ما هو إال امر يمكن القيام به وان
المؤسااسااات العاملة في التعليم العال يمكن ان تساااعد في خلق اقتدار معرفي ،قد يسااعى التعويض الى انشاااء معرفة
جديدة ويعتمد على المعرفة الشاااديدة الصااالة بالرؤى الذاتية وبالقدرات الحدساااية ،وبتفاعالت العاملين في المنظمة.
ويحر على االحاطة بالطبيعة المعقدة والمتنوعة للتعلم ،بما يسااعد ويقود الى تحقيق االهداف ويساتهدف كذلأ الى
تغيير ثقاافاة المنظماة واسااااااااااااالوا اإلدارة فيهاا ،بماا يحفز على التعلم في البيئاة المعقادة غير المسااااتقرة( Jayvee
.)&Williamson, 2002: 84
في ااااوء ما تقدم ترى الباحثتان ان قدرة المدير على اتخاذ قرار مدروس وتشاااخيص المشاااكلة ومعالجتها يلبي
طموحات المنظمات وتعويًااها عن خسااائر قد تنتا بساابب قرارات خاطئة تؤدي الى االنحراف في تحقيق االهداف
المخطط لها مسااتقبال ويًااعف فر التوسااع والنمو واالسااتمرارية ان النجاح االداري في االعمال يسااتدعي قدرة
معرفية مميزة رغبة في أن تكون المنظمة قادرة على المجازفة وتحمل المخاطرة ومبادرة إلى ان تكون من االوائل،
من خالل امتالكها شاعور حدساي عن ما سايحصال مساتقبال ،وان تكون لديها اساتجابة ساريعة للتطورات الجديدة ومن
المنظمات الصانعة للفر االستراتيجية من خالل ما تمتلكه من افراد مميزون بمهاراتهم ومعارفهم .

((المبحث الثاني))
 -2االستشراف المستقبلي
 -The Foresight Futureأوالً  :مفهومه-:
بغية اإلحاطة بماهية االسااااتشااااراف المسااااتقبلي ،فقد عمدت الباحثتان إلى تحديد الداللة اللغوية ومن ثم الداللة
االصاطالحية .اذ ان اآليات القرننية واالحاديث النبوية قد حثت االنساان على االهتمام بالمساتقبل واالعداد والتقديم
للغد واالهتمام به .فجاءت لفظة االساااتشاااراف في القرنن الكريم بقوله تعالى "يأيها الذين نمنوا اتقوا ولتنظر
نفة ما قدمت لغدن ،واتقوا إن َ خبير بما تعملون"(سورة الحشر :نية .)18
اما في اللغة العربية يقصد به تحديد النظر الى الشيء بشكل يجعل الناظر اقوى على استدراكه واستبيانه كالنظر
من مكان مرتفع لإلحاطة بالشاايء والتدقيق في ماهيته (المنجد  .)1065 :1986,وهو من الفعل اسااتشااراف أي
عال وانتصااب .وجاء في لسااان العرا :تشاارف الشاايء واسااتشاارافه وكذلأ هو االسااتقصاااء والتوقع أو التحري
واالستكشاف والتصور والتنبؤ (ابن منظور . ) 171 :1998 ,
االن كالايازيااة تاعابار عاناهااا بااالامصااااطالاحااات االتايااةforeseeing ,prospective ,outlook :
وفاي الالاغااة ا
.,Anticipation ,project ,Estimation ,Expectation ,Prediction Forecasting
وفي اللغة الفرنساية ساادت عند دارساي المساتقبل دراساة ثالثة مصاطلحات هي planification ,propective :
( ,previsionالمنهل. )896:1987,
اما مفهوم االستتشتراا المستتقبلد قد ا تم العديد من العلماا والباحثين من اجل وصتر صتورة واصتحة لع ا يعد عملية تتصتمن
المحتاولة المنممتة للنمر الا المستتتتتقبتل علا االمد الذويل وك ل النمر الا التكنولوجيا داالقتصتتتتاد مالبي ة والمجتمر بهدا
تعريا التقنيات المتولدة ) . (Daivd,2002:3وبين ) (maccoby,2004:3بانع رؤية الفرد للمستتارات المستتتقبلية من ل
اجراا مستتتل للعوامل الديناميكية اد الوقت الرا ن الكتشتتتاا الع قة المستتتتقبلية بين االشتتتياا والنمم الكلية والنمم الفردية
ويتناول المشا د المستقبلية واعادة قرااة الواقر بكل جوانبع السياسيةد االقتصاديةد واالجتماعية .اهو ان وعلم لترقب المستقبل
يستت دمع رجال االعمال والمستتثمرين والم ترعين والعلماا والستياستيين ومير م وتستت دم الصتور المستتقبلية لوصتر ال ذذ
والتأكيد علا التفكير العميق والمتكامل ). (Loveridge, 2008: 20واشتتارا كل من ) )Finlayso& Quan,2011 :5الا
انع جهد منمم يهدا لصتتتتيام ة التنبؤات التد تشتتتتمل وصتتتتر مجتمر معين او مجموعة مجتمعات ل مدة معينة من ل
المتغيرات التد ممكن تغيير تا او التكيا معهتا عبر صتتتتنر القرارات .امتا االمهتد ,د )16 :2013يرى انتع اجتهتاد انستتتتتاند
ت بعد.
الستتتذ ا احداا المستتتقبل مستتتهداا تحديد احتمال وقوعها حيا يتناول احداثا لم تقر بعد اهد تشتتير الا نمن لم يأ ب

فيتًح مما سبق ما يأتي -:
-1يتطلب االستشراف وجود الذهن الواعي والخيال االبتكاري وما يحمله من ابداعات لرسم الصور وتحديد المخاطر
المتوقعة التي قد تهدد المنظمة قبل حدوثها وما هي الفر التي ستحصل عليها في المدى البعيد.
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-2تبين لنا ان تحقيق النجاح من خالل االسااتشااراف المسااتقبلي يعتمد على االبتكار والتقييم االسااتراتيجي والتشااكيل
االسااتباقي للمسااتقبل كون المسااتشاارف قادرا على اعطاء بدائل واحتماالت المسااتقبل المتوقعة في مجال ما ,ثم يقوم
متخذ القرار اختيار احد البدائل في حين ان المخطط االستراتيجي مهمته واع خطة لتحقيق ذلأ المستقبل.
ومن خالل ما تقدم تساتطيع الباحثتان ان تقدما مفهومهما حول االساتشاراف المساتقبلي بأنه علم وفن شاامل ومناهجه
متعددة التخصصات يسلأ مسارات مفتوحة لدراسة المستقبل والتطلع المنظم على احداثه لغرت التحديد الوااح
ثانياً :مميزات االستشراف المستقبلي
من بين السامات المهمة لالساتشاراف هي القابلية على معرفة الموااايع الجديدة التي تحدث ,ومن مميزاتها االتي
)Leigh,2011: 5(- :
-1يسااعد االساتشاراف على دعم وتشاجيع الحكم الشاامل من خالل النظر في القًاايا المعقدة اي صاعوبة رسام صاورة
للظروف القادمة بالطر التقليدية ومنها رأس المال االجتماعي ,االبتكار ,والعولمة.
-2اسااتعمال السااياسااات االقتصااادية الكلية من اجل التنبؤ بالدورة االقتصااادية على امل السااماح للمنظمات للتحرك
بسرعة والحد من االنخفات اذ ان اغلب المنظمات غير قادرة على التركيز في عمليات االستشراف المستقبلي .
-3ينبغي االخاذ بنظر االعتباار اولوياات الحكوماة الماالياة والتوقعاات البيئياة واالقتصااااادياة واالتجااهاات االجتمااعياة
والجدوى السياسية لتحقيق النتائا المعنية .
-4الحاجة المتزايدة لمصاادر المعلومات بشاكل مساتمر عن وااع الكفاءات العلمية وعمل المنظمات والحكومات في
جميع انحاء العالم.
اذ ان المدراء الناجحين هم الذين يفكرون بالكيفية التي تمكنهم من ان يكونوا المساتشارفين المساتقبليين ،المنظمين،
المتحكمين ،والدؤوبين .الن التخطيط يتطلب من المدراء ان يكونوا قادرين على التنبؤ بالمسااتقبل ،ولكن اسااتشااراف
المستقبل في حقيقة االمر صعب بطبيعته ،فًال عن كونه عراة للخطأ). (Blagg et. al, 2001:1
كما اشااار (الكبيسااي )13 :2005 ،الى أن من الممكن االسااتشااراف بما ساايؤول اليه المسااتقبل قبل وقوعه ما دامت
الظواهر الحالية قد تم تفسايرها ،وحللت ،وصانفت ،وذلأ في ااوء العالقة الساببية بين المتغيرات ،بعد اساتحًاار
واستشراف االحتماالت المتوقعة.
ومن خالل ما طرح من مميزات لالستشراف المستقبلي تستطيع الباحثتان ان تصنفاها في اوء االتي وباالستناد الى
ما ذكره بعض البااحثين في سااااياقات مختلفة ومنهم (سااااعداوي ,)67:2016 ,و(الحدراوي ومحمد, )268:2011,
)(Awad & Ghaziri , 2004: 40وغيرهم من الباحثين اهم مميزات االسااتشااراف المسااتقبلي يمكننا تحديدها
بشكل موحد وايرادها على النحو االتي :
-1االنتباه :يعد احدى العمليات العقلية المساتعملة في االساتشاراف التي تعتمد على درجة االنتباه التي يوليها الفرد إلى
المثيرات أو المواقف ،وكلماا كاانات الادرجاة كبيرة كاان إدراك الفرد للمثيرات أفًاااال ,وباالتاالي قادرة التركيز على
المؤثرات الخارجية ومن ثم تساجيلها .ويغطي كل الجهود لمعرفة المساتقبل ويتم اساتعمال المعلومات لوصاف الطر
العلمية لالساتشاراف المساتقبلي ومتابعة عدد من المتغيرات وتتبع االتجاهات الحالية باالعتماد على البيانات الساتغالل
الفر او ابتكار الفر واتخاذ قرارات افًال .اذ يتم التركيز على ااحداث الرئيساة وعلى العالقات الساببية وعلى
النقاط الحرجة وتحديد ااولويات لمتخذي القرار .وتتلخص أهداف االسااتشااراف في عرت االحتماالت واإلمكانات
والخيارات البديلة التي تنطوي عليها التطورات المستقبلية (عبد العظيم .)182 :2012,
 -2الحدس والبصاايرة :يعد الحدس والبصاايرة من العوامل المهمة فهما يمثالن موجهات للبنى العقلية التي تشااارك في
تحقيق الفهم لألحاداث القاادماة  .اذ اشااااار ) (Albert&Lillie ,2009 :3الى أناه معرفاة فطرياة بادون اسااااتعماال
العمليات العقالنية ويشاااير أنه نمط غير متسلسل لمعالجة البيانات يشمل كلتا العناصاااااار اإلدراكيااااااة والعاطفيااااااة
ويااااؤدي إلااااى المعرفة المباشاارة ,وهي سمة شخصية تساهم في بناء التراكم المعرفي في عقول المديرين في مجال
العمل وعمل العقل بمستوى نخاار لم يستغل سابقا .ويعتمد الحدس باعتباره المقوم االول لالستشراف المستقبلي علااى
الخباارة الذاتية في ااساس ،وتاارى (العاازاوي )41: 2008،إن المدراء البااد إن يتمتااعوا بالبصيرة لتعزيز قدراتهم
فااي االستشااراف المستقبلي هي عوامل مهمة جاادا لنجاح القاارارات التااي يقومون بصااناعتها من خالل معاارفتهم
بالمساااااااتقبل .فانهم يسااعدون المنظمات على إدراك كيف أن عملهم يجد مكانه في بيئة االعمال ,كون البصايرة هي
نتام للتجارا والعمليات الخالقة .واشااار (الحيوليد  (3:2009أن الفرد يسااتطيع حل مشاااكله بنجاح ,من خالل
اسااتبصااار عناصاارها المختلفة واكتشاااف العالقات المتبادلة بينها ثم إعادة ترتيبها بما يكفل له الوصااول إلى الحل
الصحيح لهذه المشكلة.
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-3التنبؤ والترابط :هما بمثابة دالة الحتماالت المسااااتقبل وكلما زادت خبرة الفرد بالوقائع المسااااتقبلية ،زادت قدرته
على التعامل مع الوقائع وتحليلها وفهمها .وبناء التنبؤات المساتقبلية يعتمد على تنقيب البيانات ليوفر للمنظمة القدرة
على اساتكشااف المعرفة والتركيز على أهم المعلومات والمعارف في قواعد البيانات واساتكشااف السالوك واالتجاهات
المساتقبلية ,مما يسامح بتقدير القرارات الصاحيحة واتخاذها في الوقت المناساب (الطاهر.( 142:2012 ,وتقسام عملية
التنبؤ بصفة عامة إلى قسمين هما( التوقع والتدبير( ويعبر التوقع عااان أقاااوال أو أراء بماااا يمكااان أن يحااادث فاااي
المسااتقبل وتكااون غامًااة أو مبهمااة ,اما التدابير فهو نراء متفااق عليهااا تقااوم علااى أساااس سلساالة ماان الفرايات
العلمية محددة بوااااوح ،ويمكن قياس الترابط بيها باساااتعمال االسااااليب العلمية الكمية لغرت معرفة مدى التأثير
المتبادل وبيان العالقاة باين المتغيارات(سعداوي.)67 :2016,
 -4التصاور :القدرة على تخيل ووصاف تفاصايل دقيقة ومعقدة من الواقع االفتراااي المساتقبلي ووااع نظرة مساتقبلية
للتصورات البديلة ,ان هذه المرحلة تساهم بعملية تكوين او تطوير صورة اافق المستقبلي الاااااذي يجاااااب ان ياااااتم
وصافه وتحدياد التطاورات المحتملاة لكال العوامال الرئيساة  .اذ إن الهدف من التصورات المستقبلية لية فقط إيجاد
تصور واحد ذي ارجحية اكبااار بل ايًا إيجاد الصاااور البديلاااة والمحتملاااة التاااي باإلمكاااان استعمالها لتمكاااين
الساايناريوهات ماان وصااف نافااذة الفرصااة بشااكل تااام .ولعمل صااورة مستقبلية مطابقة فأن تطابق كل التصورات
يتم تقييمه ،وكاال المجموعااات الممكنااة يااتم تفحصها وتس ااامى حزم اااة التصااورات وباإلمك اااان استعمال برمجيااات
الساايناريو للمساااعدة فاي هااذه العمليااة (الحدراوي ومحمد.) 268-267 :2011,
-5الرؤية :القدرة على تصاور وتقييم االمكانيات بصاورة شااملة ,إذ إنها وبشاكل مساتمر قادرة على نقل المنظمة إلى
مساتويات أعلى نوعية وبميزة تنافساية مساتدامة ) (Awad & Ghaziri , 2004: 40بياااااان الرؤياااااة تصااااااور
الغااارت االساااتراتيجي للمنظمة وتركاااز على الطاقاااات والماااوارد لاااتحقياااق المساااتقبل المرغاااوا .اذ ان الرؤية
المشتركة تخلق اهتمامات يمكن أن تبعااااد الموظفااااون عاااان ملل العماااال اليااااومي وتًعهم بعالم جديد من الفر
والتحديات ). (Fred, 2009: 43ويشير مفهوم الرؤية إلااى استكشاااف المسااتقبل والمسار لتحقيق النجاح الذي يتعلق
بالتساؤل حول ما ماادى النجاااح الااذي حققتااه المنظمااة فااي اتسا من قيمتها ,وتعد إحدى المهام االساسية للمدراء
كونها شكال من أشكال القيادة التي يؤديها بالمنظمة ونمطا من قيم المنظمة ذات أبعاد فريدة تتعلق بمستقبلها (العمري
ونخرون. )309: 2010,
من خالل التأمل لالسااتشااراف المسااتقبلي يظهر بواااوح بأنه يمثل اداة يصاال بها االدراك الى مرامه في اسااتجالء
المساتقبل  ،وان االساتشاراف لن يصال الى مبتغاه في رصاد ما يًامره المساتقبل وتدنيته واساتيعابه ما لم يرتكز الى
سلسلة من المميزات المدركة المقصودة وهذا ما سنعراه في الجانب العملي لقياس االستشراف المستقبلي.

((المبحث الثاني))
-3العالقة النظرية بين االقتدار المعرفي واالستشراف المستقبلي
لقاد اشاااااار (حويرا )2 :2016,إن االقتادار المعرفي الاذي يعاد قماة المعرفاة يشااااكال منصاااااة تجمع نخباة من
المتخصاصاين وصاناي القرار والخبراء ،لمناقشاة نليات االساتشاراف المساتقبلي ودوره في عملية اتخاذ القرار ،وتحديد
الوساائل المساتخدمة والتوجهات المساتقبلية لتحقيق االهداف من خالل اساتثمار المعرفة المتاحة للمنظمة .ويوااح لنا
الشاكل( )13أنموذم (  )Clarke&Rollo,2001:210ألذي أظهرا فيه مساتويات مختلفة للتراكم الفكري والمعرفي
لبلوغ الحكمة من خالل التدرم الهرمي ,والذي يتًاامن البيانات وهي أكثر المسااتويات أساااسااا وهي واقعية تأتي في
صاااايغاة مالحظاات ومقاايية خاام ،وأماا المعلوماات فهي مجموعاة من البيااناات التي تم ربطهاا مع بعًااااهاا البعض
وتحويلها إلى صااايغة جديدة ،يمكن االساااتفادة منها بشاااكل مباشااار .بينما المعرفة تقوم بربط مجاميع المعلومات مع
بعًاها ،لكي يحصال على مجموعة من االساتنتاجات التي توظف لغرت تحقيق أهداف محددة ,وهي تًامن المعرفة
الواااحة التي تركز على التعلم والفهم واالتصاال لتمثل صاورة لالقتدار المعرفي الذي يعد حصايلة تراكم المعارف
والخبرات والمهارات التي تًاامن للمقتدر الوصااول الى االسااتشااراف الذي يمثل الوعي بالمعرفة من أجل تقييمها
واقعيا والتنفيذ الفعال للخطط االسااتراتيجية ،اذ إن نساابة نجاح الخطط االسااتراتيجية يكون مبنيا على االسااتشااراف
المسااتقبلي .والمدير المقتدر معرفيا قادر على اعطاء بدائل واحتماالت للمسااتقبل المتوقع في مجال ما ،ويقوم باختيار
احدى تلأ البدائل ،وواااع خطة لتحقيق ذلأ المسااتقبل ,وصااوال إلى الحكمة التي تتًاامن المقدرة على اسااتعمال
المعرفة بفاعلية .اذ ان التدرم الهرمي ال يتم اال من خالل وجود ادارة ناجحة تسااتطيع ادارة المنظمة بحكمة وهي ما
تساامى في عالم االعمال بالمنظمات المتعلمة التي تركز على المعرفة والحكمة في الوصااول اهدافها االسااتراتيجية
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وتساااعدها على البقاء واعية للتغيرات البيئية عبر فترات زمنية واسااعة والصااادرة عن البيئتين الداخلية والخارجية
للمنظمة  .والشكل ( )13يواح هذا اانموذم:

الحكمة
االستشرا
ف
المعرفة

الواضحة
المعلومات
البيانات

االدارة
التفكير
التفسير
المعالجة
الجمع

شكل ( )2انموذم ()Clarke &Rollo
Source: Clarke, Thomas and Rollo ,Christine,(2001),corporate initiatives in knowledge
management , journal of education training , vol.43,no.4,p:206 .
ولما كان مفهوم دراساااتنا الحالية والمعنية باالقتدار المعرفي وهي القدرة على اساااتعمال التراكم المعرفي في رسااام
الخطط واالسااتراتيجيات لتحقيق عوائد ناجمة عن اسااتعمال المعرفة بالطريقة المثلى واالسااتعمال اامثل لألصااول
المعرفية مقابل استشراف المستقبل اذ أن المنظمة تعمل على توقع التهديدات المحتملة والفر المتاحة أمامها لتكون
أكثر فاعلية ,باستقطاا المعلومات والمعرفة من البيئة المحيطة بها.
اخيرا تساهم كل من (المعرفة الواااحة) التي صاورناها باالقتدار المعرفي ,و(االساتشاراف) والتي عبرنا عنها
باالستشراف المستقبلي في وصول المنظمة للنتيجة النهائية وهي تحقيق قيمة مًافة للمنظمة.

((المبحث الثالث))
نتائج تحليل البيانات
 وصف اإلجابات لمتغيرات البحث-يتم وصااف اإلجابات للمتغيرات المبحوثة وتفساايرها في اااوء البيانات والمعلومات التي تم اسااتحصااالها عن
طريق اساتمارة االساتبيان  ,لمعرفة نتائا اساتعمال ااسااليب اإلحصاائية الوصافية (ااوسااط الحساابية  ,االنحرافات
المعيارية  ,معامالت االختالف) .وتم اساتعمال مقياس (سابيرمان) العشاري ,وهو يتألف من احد عشار حقال يتوزي
من أعلى وزن وهو الحقال الحاادي عشاااار والاذي يتمثال بحقال اإلجااباة (مطبق بنسااااباة  )%100إلى أوطاأ وزن وهو
الحقل ااول والذي يتمثل بحقل اإلجابة (مطبق بنسابة  )%0وبينهما تساعة أوزان أخرى هي ( 30% , 20%, 10%
 , )90% , 80% , 70% , 60% , 50% , 40% ,بذلأ يكون وسطه الفراي هو (.)0.5
 -1وصف مستوى اإلجابات وتقييمها عن متغير االقتدار المعرفي الستمارة االستبيانة الرئيسة.
تتركز أهمية هذه الفقرة في وصاف مساتوى إجابات مجتمع البحث ومناقشاتها باساتعمال الوساط الحساابي ,واالنحراف
المعيااري ,ومعاامل االختالف لألساااائلاة المتعلقاة بالمتغير المسااااتقال (االقتادار المعرفي) ,و يتًاااامن ثالثة مؤهالت
كاآلتي:
أ -االنتقاء :تًامنت االساتبانة الخاصاة بالبحث على سات فقرات تخص هذا المؤهل وكما موااح في الجدول ( .)1إذ
حقق االنتقاء وساطا حساابيا بلغ ( )5.1681وبانحراف معياري ( )0.7265ولما كان الوساط الحساابي الفرااي هو
( )5فان ذلأ يشاير إلى ان هناك حالة وساطية في اساتثمار المدراء للطاقات الذهنية واالبداعية التي تمتلكها الوزارة.
إما عن معامل االختالف فقد بلغ (. )%47
وقاد حققات فقرة (توجياه النشاااااط المعرفي لتحسااااين عملياة اختياار وتحادياد االهاداف) أعلى وسااااط حسااااابي إذ بلغ
( )6.8070وبأقل تشاااتت في اإلجابات إذ بلغ االنحراف المعياري ( . )1.4926إما عن اقل وساااط حساااابي ساااجلته
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النتائا فانه يعود إلى التساااؤل االتي يتم اختيار االهداف التنظيمية بالتوافق مع القدرات الذاتية الحقيقية لألفراد) بلغ
مقداره ( )3.8158وهو اقل وسط حسابي ظهر في الجدول ,مما تشكل مشكلة كبيرة تواجه المدراء في الوزارة.
ا -التعظيم :اظهر هذا المؤهل المقاس بستة فقرات مستوى جيد من اإلجابات مقارنة باإلبعاد االخرى باالعتماد على
الوسااط الفراااي كمعيار ,إذ كان الوسااط الحسااابي جيد إلجماليه بلغ ( )5.3406وبمسااتوى ااائيل من التباين في
االسااتجابات عكسااه االنحراف المعياري البالغ ( ,)0.5943وهذا يدل على اهتمام عينة البحث بمؤهل التعظيم بشااكل
خا  ،إما عن معاامل االختالف لهاذا المؤهل فقد بلغ ( )%49وهي نساااابة جيدة تؤكد على التجانة بين أفراد العينة
المبحوثة في االستجابة له ومدى اهتمام المدراء بزيادة قيمة الموارد المساهمة بتفو اداء المنظمة من خالل استغالل
الطاقات والمواهب واساتثمارها من اجل تعظيم المعرفة لدى االفراد .وقد حصالت الفقرة (تساهم التكنلوجيا المساتخدمة
في الوزارة بزيادة المعرفة وتعظيمها) على أعلى وساط حساابي من مجموي الفقرات الساتة إذ بلغ( )6.6053وبأدنى
تشااااتت إذ بلغ ( )1.3542وهذا يدل على اتفا المدراء عينة البحث بشااااكل كبير حول أهمية هذه الفقرة إما عن اقل
وسااااط حسااااابي متحقق فقد كان من نصاااايب فقرة (االعتراف بدنجازات موظفيها من خالل نظم مناساااابة للحوافز
والمكافرت) إذ بلغ ( )3.6316وبأعلى تشتت في اإلجابات بلغ (.)1.6254
جااا -التعويض :تم قياس هذا المؤهل من خالل ست فقرات ،وتبين فيها مستوى إجابات بحدود المتوسط بالمقارنة مع
الوساط الفرااي البالغ ( )5إذ بلغ الوساط الحساابي االجمالي ( )5.3012وبانحراف معياري بلغ ( ,)0.6607اما عن
معامل االختالف فقد بلغ ( )%48وان أعلى وسط حسابي حصلت عليه الفقرات كان من نصيب فقرة (امكانية توفير
الموارد المادية والبشارية والطبيعية التي يحتاجها كل بديل) بلغ ( )6.5614وبأقل انحراف معياري إذ بلغ))1.3438
وحصال (مواكبة التطور الحاصال في تكنلوجيا المعلومات حين تفقد الوساائل الحالية فاعليتها في االساتعمال)على اقل
وسط حسابي ( )3.9825والذي أكده انحرافه المعياري ااعلى في الجدول.
وأخيرا بلغ اجماالي االقتادار المعرفي ( )5.2700وباانحراف معيااري عاا نل بلغ( )0.3988وبمعاامال اختالف(,)%48
مما يعكة لنا مستوى مقبول.
جدول ( )1مستوى اجابات عينة البحث عن فقرات مؤهالت االقتدار المعرفي
درجة االستبانة
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بأحدث المعارف في مجال اختصاصهم.

0

تستثمر الوزارة االموال الالزمة والطاقات
واالفكار المبدعة ودعم القدرات الذاتية.

0

6

3

15

29

19

30

12

0

0

114

5.6667

1.5666

52

0

2

5

8

24

23

32

20

0

0

0

114

5.0789

1.4703

46

تسهم التكنلوجيا المستخدمة في الوزارة
بزيادة المعرفة وتعظيمها .

0

0

0

0

4

21

32

29

18

7

3

114

6.6053

1.3542

60

تحسين اداء الموظفين بدكسابهم مهارات
جديدة تدعم تحقيق االهداف.

0

0

2

6

10

17

29

27

23

0

0

114

6.0877

1.5201

55

يتم تصميم براما تدريبية متخصصة
إلكساا الموظفين المهارات وتطوير
قدراتهم.

0

0

0

23

27

25

17

13

9

0

0

114

4.9737

1.5427

45

االعتراف بدنجازات موظفيها من خالل
نظم مناسبة للحوافز والمكافرت.

0

7

27

23

25

16

8

8

0

0

0

114

3.6316

1.6254

33

5.3406

0.5943

49

االجمالي
ثالثا :التعويض
تهتم بحل المشكالت االستراتيجية الهامة
بدال من االهتمام والتركيز على المشكالت
التقليدية اليومية.

0

0

1

4

30

22

27

20

10

0

0

114

5.4912

1.4095

50

مواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيا
المعلومات حين تفقد الوسائل الحالية
فاعليتها في االستعمال.

0

9

16

27

25

7

13

17

0

0

0

114

3.9825

1.8433

36

تمتع المدراء بحرية البحث عن البديل
االفًل من بين البدائل .

0

0

15

14

18

11

27

20

9

0

0

114

5.0263

1.8742

46

امكانية توفير الموارد المادية والبشرية
والطبيعية التي يحتاجها كل بديل.

0

0

0

0

6

21

29

29

19

10

0

114

6.5614

1.3438

60

واع معايير واساليب كمية لتقييم البدائل
وفق اهميتها .

0

0

11

9

14

22

20

24

14

0

0

114

5.3947

1.8174

49

يتم اختيار البديل اافًل وااكثر تحقيقا
للهدف المنشود على وفق معايير اقتصادية
وفنية.

0

0

0

16

19

26

24

20

9

0

0

114

5.3509

1.4992

49

المصدر  :إعداد الباحثتان باالعتماد على نتائا الحاسبة االلكترونية .
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يتًح من خالل اإلجابات على متغير االقتدار المعرفي ما يأتي :
 -1حصاال كل من بعدي التعظيم والتعويض على مسااتوى أعلى من المتوسااط مقارنة بالوسااط الفراااي البالغ
( , )5وبانحراف معياري قليل لكل من البعدين والبالغ ( )0.6607 ,0.5943على التوالي .
 -2اما االنتقاء فقد حقق مسااتوى قريبا من المتوسااط مقارنة بالوسااط الفراااي ذاته اذ بلغ ()5.1681وهذا ما
يعكسه االنحراف المعياري العال الذي بلغ (. )0.7265
 -3بالاغ اجامااالاي ماؤهاالت االقاتاادار الاماعارفاي( )5.2700وباااناحاراف ماعاياااري بالاغ( )0.3988وباماعاااماال
اختالف( ,)%48مما يعكة لنا مستوى مقبوال.
 -4تدرجت مراتب ترتيب مؤهالت االقتدار المعرفي على النحو اآلتي ,وكما تظهر في الجدول()2ادناه.
جدول ( )2ترتيب فقرات مؤهالت االقتدار المعرفي بحسب معامل االختالف لكل منها
ت

االبعاد الفرعية

معامل االختالف

الترتيب

1

التعظيم

%11.1

ااول

2

التعويض

%12.5

الثاني

3

االنتقاء

%14.1

الثالث

المصدر  :إعداد الباحثتان باالعتماد على نتائا الحاسبة االلكترونية .
 -2وصف مستوى اإلجابات وتقييمها عن متغير االستشراف المستقبلي الستمارة االستبانة الرئيسة :
تتركز أهمية هذه الفقرة بوصااف مسااتوى إجابات إفراد عينة البحث ومناقشااتها باسااتخرام ااوساااط الحسااابية
واالنحرافات المعيارية ومعامالت االختالف المتعلقة بالمتغير التابع حيث يتًامن متغير االساتشاراف المساتقبلي
خمسااااة محااور كال منهاا تتًاااامن ثالث فقرات ,المحور ااول هو (االنتبااه) .اماا المحور الثااني هو (الحادس
والبصيرة) والمحور الثالث (التنبؤ والترابط) ,اما المحور الرابع (التصور) وأخيرا المحور الخامة (الرؤية).
وقد أظهرت مسااتوى اسااتجابات متوسااطة اذ بلغ الوسااط الحسااابي اإلجمالي ( ,)5.1468وهو بحدود الوسااط
الفراااي البالغ ( )5ويؤشااره االنحراف المعياري الًاائيل المتحقق والبالغ ( )0.4101وبنساابة مئوية موزونة
(. )%47إما أعلى وسااط حسااابي من بين فقرات المحاور فقد حصاال عليه )التنبؤ والترابط) اذ بلغ(,)5.3450
وهو أعلى من الوسااط الفراااي .في حين ان أدنى وسااط حسا ابي تم تسااجيله قد كان لحساااا )الرؤية) ,وبأعلى
تشتت حصلت عليه وبمقدار ( ,)1.0401والجدول ()3واح ذلأ.
يتًح من خالل اإلجابات عن متغير االستشراف المستقبلي ما يأتي :
جدول()3مستوى اجابات عينة البحث عن فقرات االستشراف المستقبلي
درجة االستبانة
ااسئلة

0%

10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

90
%

80
%

100%

N

الوسط الحسابي

االناااحاااراف
المعياري

النسااااباة المئوياة
الموزونة

اوال :االنتباه
تااارحاااب بااااآلراء
واافكاار الجاديدة وان
باادت غاريابااة مانااذ
الوهلة ااولى.

0

0

7

10

29

27

13

22

6

0

0

114

5.0439

1.5931

46

تشااغل تفكيرك دائما
بالمساتقبل الساتشارف
االحتماالت المثيرة.

0

0

0

13

24

16

31

20

10

0

0

114

5.4474

1.4998

50

تتعاااماال بجااديااة مع
البيااناات والمعلوماات
الناقصااة والغامًااة
وحتى غير المترابطة
لالسااااتفاادة منهاا في
رساااااام تااوقااعااات
المستقبل

0

0

0

13

19

39

14

18

0

11

0

114

االجمالي

5.3333

1.4674

48

5.2749

0.8228

48

ثااااناااياااا :الاااحااادس
والبصيرة
تاااجاااناااد قااادراتاااأ
لإلحساااس بالتغيرات
الاماهامااة فاي بايائااة
الااماانااظاامااة والااتااي
تاتاطالااب تاغايايارات
داخلية.

0

0

0

13

18

30

27

26

0

0

0

114

5.3070

1.2976

48

اماتالااأ الاقاادرة عالاى
التعاااماال مع حاااالت
الالتااكاد البيئي الاذي

0

6

11

10

8

15

20

13

11

13

7

114

5.7105

2.5581

52
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يتساااام بااالمخاااطرة
العالة .
كاثايارا مااا تاعاتامااد
الااااوزارة عاااالااااى
الاتاوقاعااات بشااااااان
المسااااتقبل في غياا
المعلومات الكاملة

0

0

17

17

24

31

25

0

0

0

0

114

االجمالي

4.2632

1.3571

39

5.0936

0.9901

46

ثاالثاا :التنبؤ والترابط
(التحليل واالدراك)
تسااااتالام الاماعالاومااات
الخاصاااة بدشاااارات
اإلنااذار الاامااباااكااار
وبأساالوا منظم يزيد
ماان دقااة تاانااباائااأ
بالمستقبل.

0

تشااجيع الموظفين
عالاى الاتاناباؤ بامااا
سااااايااحاادث ماان
مواقف وتصرفات
مستقبلية .

0

اساتقرى المساتقبل
باااتاجاااه تاطاويار
اساااااتاراتاياجايااات
الوزارة في االماد
البعيد .

0

19

0

0

13

0

0

23

3

10

17

14

11

28

19

20

14

20

25

0

29

24

0

0

14

15

9

15

0

0

0

114

114

114

3.5614

6.3947

1.6511

1.6273

32

58

6.0789

1.6783

55

االجمالي

5.3450

0.9876

49

تسااااتبق اآلخرين
فااااي واااااااااع
تصاااااورات إزاء
المواقف المختلفة.

0

5.8596

اتعامل مع الفر
الاخااارجايااة الاتاي
تااااتااااواءم مااااع
القادرات التنظيمياة
.

0

اهاتام باتشااااخاياص
التعقياادات البيئيااة
ذات الاااتاااأثااايااار
الاماباااشاااار عالاى
المساار المساتقبلي
للوزارة.

0

رابعا :التصور
0

0

0

8

27

0

14

26

8

9

31

18

10

16

20

25

14

28

23

0

25

9

14

0

0

0

15

2

0

0

114

114

114

االجمالي

3.6842

2.0819

1.3124

53

33

5.7807

1.4680

53

5.1082

0.9711

46

خامسا :الرؤية
تحااول تولياد بدائال
متعددة تساااعد في
اتاخاااذ الاقارارات
المهمة.

3

3

8

7

12

23

6

18

13

12

9

114

5.8509

2.6010

53

اعتمد االستشراف
الااماانااهااجااي فااي
تشااااااااخاااايااااص
التحديات البيئية.

0

0

0

0

20

25

23

22

19

5

0

114

6.0877

1.4788

55

اعتمد على رؤيتي
الامسااااتاقابالايااة فاي
اتاخاااذ الاقارارات
المنظمية الصااائبة
.

2

2.7982

1.4153

25

20

28

34

15

9

6

0

0

0

0

114

االجمالي

4.9123

1.0401

45

اجمالي االستشراف المستقبلي

5.1468

0.4101

47

المصدر  :إعداد الباحثتان باالعتماد على نتائا الحاسبة االلكترونية .
يتًح من خالل اإلجابات عن متغير االستشراف المستقبلي ما يأتي :
 -1حصاال كل من المحاور االربعة على مسااتوى أعلى من المتوسااط مقارنة بالوسااط الفراااي البالغ (,)5
يعكسااااه االنحراف المعياري القليل لكل من المحاور والبالغ ( )0.9711 ,0.9876 ,0.9901 , 0.8228على
التوالي
 -2تدرجت مراتب ترتيب محاور االستشراف المستقبلي على النحو اآلتي والمثبت في الجدول (.)4
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جدول( )4ترتيب ابعاد متغير االستشراف المستقبلي بحسب معامل االختالف لكل منها
ت

االبعاد الفرعية

معامل االختالف%

الترتيب

1

االنتباه

15.6

االول

2

التنبؤ والترابط

18.5

الثاني

3

التصور

19.0

الثالث

4

الحدس والبصيرة

19.4

الرابع

5

الرؤية

21.2

الخامة

المصدر  :إعداد الباحثتان باالعتماد على نتائا الحاسبة االلكترونية.
ثانيا :العالقة بين االقتدار المعرفي واالستشراف المستقبلي:
تتًاااامن هذه الفقرة اختبار فراااااية البحث االولى التي مفادها "توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين االقتدار
المعرفي وتعزيز االسااتشااراف المسااتقبلي " ,وللتأكد من صااحة قبول الفراااية الرئيسااة ,البد من اختبار الفرااايات
الفرعية اوال ,يعرت لنا الجدول ( )5النتائا االحصائية الخاصة بعالقة االرتباط المشار اليها-:
جدول ( )5قيم االرتباط بين مؤهالت االقتدار المعرفي وتعزيز االستشراف المستقبلي
مؤهالت االقتدار المعرفي

االستشراف المستقبلي

االنتقاء

-0.237

التعظيم

**0.501

التعويض

**0.591

االقتدار المعرفي

**0.577

(*)عند مستوى معنوية ( )**(,)0.05عند مستوى معنوية ()0.01
المصدر  :اعداد الباحثتان باالعتماد على نتائا الحاسبة االلكترونية.
الختبار الفرضية الفرعية االولى المنبثقة من الفرضية الرئيسة االولى التي مفادها
توجاد عالقاة ذات داللاة معنوياة بين االقتادار المعرفي باأبعااده (االنتقااء ،التعظيم ،التعويض) مع
()1-2
االساااتشاااراف المساااتقبلي (االنتباه ،الحدس والبصااايرة ،التنبؤ والترابط ،التصاااور ،الرؤية) ,نتابع النتائا
االحصائية التي اظهرها الجدول(.)5
 ساجلت قيمة معامل االرتباط لالنتقاء بأجمالي االساتشاراف المساتقبلي( )-0.237وهي عالقة عكساية ااعيفةوغير دالة معنويا .اذ ان االنتقاء يهدف الى توفير طاقة استشرافية تسمح للمدير بتعدد خياراته واالرتقاء بخبراته
العملية لتعزيز االساتشاراف المساتقبلي والتوجيه نحو تحقيق االهداف االساتراتيجية للمنظمة وهذا ما يتوافق مع
ما جاءت به دراسة ( .)Quarmby,2003وقد تفسر تلأ النتيجة رفض الفراية على المستوى الفرعي .
وعلياه تصاااااغ الفراااااياة الجاديادة على النحو االتي "ال توجاد عالقاة ارتبااط ذات داللاة معنوياة بين االنتقااء وتعزيز
االستشراف المستقبلي(االنتباه ،الحدس والبصيرة ،التنبؤ والترابط ،التصور ،الرؤية)".
والختبار الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة من الفرضية الرئيسة االولى التي مفادها
( )2-2توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التعظيم وتعزيز االستشراف المستقبلي (االنتباه ،الحدس والبصيرة،
التنبؤ والترابط ،التصور ،الرؤية) ,نتابع النتائا االحصائية التي اظهرها جدول (.)5
 ساااجلت قيمة معامل االرتباط بين التعظيم وتعزيز االساااتشاااراف المساااتقبلي ( )0.501وهي قيمة موجبةودالاة ،عناد مسااااتوى داللاة ) ،)0.01وهاذا يعني أن هنااك عالقاة ارتبااط طردياة ذات داللاة معنوياة بين التعظيم
وتعزيز االستشراف المستقبلي .
في اااوء التحليل السااابق للمعطيات االحصااائية يمكن قبول الفراااية الفرعية الثانية كاملة لتحققها إحصااائيا اي
"توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التعظيم وتعزيز االساااتشاااراف المساا تقبلي (االنتباه ،الحدس والبصااايرة،
التنبؤ والترابط ،التصور ،الرؤية) .
والختبار الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة من الفرضية الرئيسة االولى التي مفادها
( )3-2توجاد عالقاة ارتبااط ذات داللاة معنوياة بين التعويض وتعزيز االسااااتشااااراف المسااااتقبلي (االنتبااه ،الحادس
والبصيرة ،التنبؤ والترابط ،التصور ،الرؤية) ,نتابع النتائا االحصائية التي اظهرها جدول (.)5
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 في اااوء التحليل السااابق للمعطيات االحصااائية االجمالية بين التعويض وتعزيز االسااتشااراف المسااتقبليوالبالغة ( )0.591يؤشااار عالقة قوية ومعنوية إحصاااائيا على مساااتوى )، )0.01وعليه يمكن قبول الفرااااية
الفرعية الثالثة كاملة اي "توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التعويض وتعزيز االسااتشااراف المسااتقبلي
(االنتباه ،الحدس والبصاايرة ،التنبؤ والترابط ،التصااور ،الرؤية)  .ويسااتدل لنا من النتائا االحصااائية ان وزارة
التخطيط تمتلأ خبرات تتميز بأنماط تفكير يمكنها من بناء مسااااارات مسااااتقبلية والبحث عن طر واساااااليب
التعرف على بدائل لوااع الخطط وفقا لذلأ وهي السامة االسااساية لوزارة التخطيط باساتشاراف المساتقبل لما له
من اهمية في مواكبة التغيرات .
اخيرا سااجلت قيمة معامل االرتباط ()0.577وهي قيمة موجبة عالة ودالة ،عند مسااتوى داللة( )0.01وهذا يعني أن
هناك عالقة ارتباط قوية وطردية ذات داللة معنوية بين االقتدار المعرفي وتعزيز االسااااتشااااراف المسااااتقبلي على
المستوى االجمالي ,وعليه تقبل الفراية الرئيسة االولى.
وهاذه النتيجاة جااءت مطاابقاة لادراسااااة ( )Maccoby et al ,2004حول اقتادار المادراء معرفياا ونجااحهم بتطوير
قدراتهم وبفًال اسااليب االساتشاراف المساتقبلي تنتقل من الحااار الى توقع المساتقبل المرغوا فيه بدقة والتعامل
معها واعتماد السيناريوهات بتقديمها وصفا احداث مستقبلية بديلة,
ثالثا :عالقة تأثير االقتدار المعرفي في تعزيز االستشراف المستقبلي.
تتًااامن هذه الفقرة اختبار فرااااية البحث الثانية التي مفادها (توجد عالقة تأثير ذي داللة معنوية لالقتدار المعرفي
في تعزيز االستشراف المستقبلي) وتتفري عنها الفرايات الفرعية اآلتية-:
()1-2توجد عالقة تأثير ذي داللة معنوية لالنتقاء في تعزيز االستشراف المستقبلي.
()2-2توجد عالقة تأثير ذي داللة معنوية للتعظيم في تعزيز االستشراف المستقبلي.
()3-2توجد عالقة تأثير ذي داللة معنوية للتعويض في تعزيز االستشراف المستقبلي.
ويعرت لنا الجدول ( )6النتائا االحصااااائية والخاصااااة بعالقات التأثير للمتغيرات الرئيسااااة والفرعية في المتغير
المعتماد اباسااااتعماال أنموذم الخطي اللوغارتمي الرتبي فًااااال عن معرفة اي المتغيرات المسااااتقلة اكثر تأثيرا في
المتغير المعتمد.
جدول ( )6اختبار تأثير مؤهالت االقتدار المعرفي في االستشراف المستقبلي
قيمة الثابتa

معامل بيتا β

معامل التحديدR2

قيمة  Fالمحسوبة

التأثير

2.200

4.663

%46

8.002

يوجد تأثير

التعظيم

االستشراف

0.971

1.925

%36

5.450

يوجد تأثير

التعويض

المستقبلي

0.399

3.405

%40

7.455

يوجد تأثير

4.221

0 .732

%19

3.33

يوجد تأثير

المتغيرات المستقلة

المتغير المعتمد

االنتقاء

االجمالي

قيمة  Fالجدولية تحت مستوى داللة ( (0.05ودرجة الحرية (3.09 = )1,112
قيمة  Fالجدولية تحت مستوى داللة ( )0.01ودرجة الحرية (4.82= )1,112
المصدر  :اعداد الباحثتان باالعتماد على نتائا الحاسبة االلكترونية
.1أظهرت النتائا وجود تأثير لمؤهل االنتقاء في المتغير المعتمد وهو االساتشاراف المساتقبلي ,عند مساتوى داللة(,
,(0.05ودرجة حرية( )1,112كما وبلغت قيمة معامل التحديد  )%46(R2ليدلل ذلأ على ان نساابة مساااهمة االنتقاء
بمقدار ( )%46في تفسير المتغير المعتمد االستشراف المستقبلي  ،فيما بلغت قيمة معامل بيتا  )4.663( βوهي قيمة
موجبة وهذا يعني عند زيادة وحدة واحدة في االنتقاء ساااوف يكون هناك زيادة بمقدار ( )4.663في االساااتشاااراف
المسااتقبلي وتواااح قيمة Fالمحسااوبة ( )8.002وهي اكبر من القيمة الجدولية عند مسااتوى داللة ( ,)0.05وهذا ما
يثبت الفراية الفرعية االولى المنبثقة من الفراية الرئيسة الثانية.
.2هناك تأثير لمؤهل التعظيم في المتغير المعتمد وهو االسااتشااراف المسااتقبلي عند مسااتوى داللة, (0.05),ودرجة
حرية( )1,112كما وبلغت قيمة معامل التحديد  )%36(R2ليدلل ذلأ على ان نسابة مسااهمة التعظيم بمقدار ()%36
في تفسااير المتغير المعتمد االسااتشااراف المسااتقبلي ،فيما بلغت قيمة معامل بيتا  )1.925( βوهي قيمة موجبة وهذا
يعني عند زيادة وحدة واحدة في التعظيم سااوف يكون هناك زيادة بمقدار( )%192.5في االسااتشااراف المسااتقبلي,
ونالحم ان هذا البعد حقق تأثيرا معنويا في الوااوح االساتراتيجي ,اذ كانت قيمة Fالمحساوبة ( )5.450وهي اكبر
من القيمة الجدولية عند مساتوى داللة ( ,)0.05وهذا ما يثبت الفرااية الفرعية الثانية المنبثقة من الفرااية الرئيساة
الثانية.
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.3هناك تأثير لمؤهل التعويض في المتغير المعتمد وهو االساتشاراف المساتقبلي عند مساتوى داللة, (0.05 (,ودرجة
حرياة( )1,112كماا وبلغات قيماة معاامال التحادياد  )%40(R2ليادلال ذلاأ على ان نسااااباة مساااااهماة التعويض بمقادار
( )%40في تفساير المتغير المعتمد االساتشاراف المساتقبلي ،فيما بلغت قيمة معامل بيتا  )3.405( βوالتي تشاير الى
ان التغيير الذي يحصال للتعويض بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة في االساتشاراف المساتقبلي بمقدار (,)3.405
وكانت قيمة Fالمحسوبة ( )7. 455وهي اكبر من القيمة الجدولية عند مستوى داللة ( ,)0.05وهذا ما يثبت الفراية
الفرعية الثالثة المنبثقة من الفراية الرئيسة الثانية.
تشاااير النتائا االحصاااائية والمثبتة في الجدول ( )6الى تأثير اجمالي مؤهالت االقتدار المعرفي في االساااتشاااراف
المسااتقبلي ،اذ تبين ان هناك تأثيرا معنويا ,عند مسااتوى داللة (, (0.01ويفساار االقتدار المعرفي ما نساابته ( )%19من
التباين الحاصال في االساتشاراف المساتقبلي ،وهذا ما اوااحته قيمة معامل التحديد( ،)R2كما تشاير قيمة معامل بيتا ()β
التي بلغات) )0.732وهي قيماة موجباة وهاذا يعني عناد زياادة وحادة واحادة في مؤهالت االقتادار المعرفي سااااوف يكون
هناك زيادة بمقدار ( )0.732في االساتشاراف المساتقبلي .ومن المعطيات االحصاائية الساابقة يمكن قبول الفرااية الرئيساة
الثاانياة و التي مفاادها (توجد عالقة تأثير ذي داللة معنوية لمؤهالت االقتادار المعرفي (االنتقااء ،التعظيم ,والتعويض) في
االساتشاراف المساتقبلي .وحقق االنتقاء أقوى تأثير في متغير االساتشاراف المساتقبلي مقارنة باابعاد االخرى ،والجدول
( )7يواح ترتيب أولويات تأثير متغير االقتدار المعرفي بدجمالها وأبعادها في االستشراف المستقبلي.
جدول ) (7ترتيب أولويات تأثير مؤهالت االقتدار المعرفي بدجمالي أبعادها في االستشراف المستقبلي
مؤهالت االقتدار المعرفي

ت

الترتيب

1

االنتقاء

ااول

2

التعويض

الثاني

3

التعظيم

الثالث

المصدر :من اعداد الباحثتان باالعتماد على نتائا التحليل االحصائي

((المبحث الرابع))
 االستنتاجات والتوصيات -ركز هاذا المبحاث على عرت النظرياة الفلساااافياة والجواناب التطبيقياة لنتاائا البحاث معبرا عنهاا بمجموعاة من
االستنتاجات ،وبناء تصورات ومفاهيم حول مدى تطبيق مخطط البحث الفراي في وزارة التخطيط ،الذي يعبر عن
االهداف المنشودة وفق استنتاجات وفلسفة البحث ،وكاالتي:
االستنتاجات
اوال :االستنتاجات الخاصة بمستوى متغيرات البحث في وزارة التخطيط-:
مستوى متغيرات االقتدار المعرفي
.1إن تميز مدراء الوزارة وتساالحهم بمؤهالت االقتدار المعرفي تساااعدهم في توظيف خبراتهم التي تتيح لهم امكانية
صناعة قرارات فاعلة تمكنهم من واع الخطط االستشرافية المستقبلية .
.2تحقق مؤهالت االقتدار المعرفي تكامال بين مهام وأنشااطة الوزارة المختلفة مما يسااهم في تحقيق أهدافها وااامان
نجاحها المستقبلي .
 .3االهتمام بالمجال المعرفي يؤثر في االداء وتساااعد في اعداد قدرات معرفية جديدة تسااهم في الوصااول الى موارد
بشرية محترفة ومبدعة وذات قيمة مًافة للمنظمات وتكسبها ميزة تنافسية مستدامة .
.4ان لمؤهالت االقتدار المعرفي التي تسمى بثالثية االقتدار المعرفي المتمثلة با(االنتقاء ،التعظيم ،والتعويض) الدور
االسااس في تمكين المورد البشاري باعداد طاقات معرفية قادرة على اساتثمار ما تملكه من معرفة في تحقيق حالة من
النًااوم السااريع وتكامل معرفة المدراء وخبراتهم وتجاربهم ااامن منظور تفاعلي على مسااتوى الوزارة بالكامل
وصوال الى مرحلة التجاوز الذاتي وتعميم المعرفة بين دوائرها المختلفة.
 .5غياا اهتمام الوزارة بتوفير منظومة تشااااركية للمرؤوساااين في وااااع االهداف من خالل دعم واساااناد االبداي
والمبدعين وممارساة سالوكيات فعالة في التعامل مع المرؤوساين وتشاجيع افكارهم وان كانت بسايطة والتعامل معهم
بشفافية وواوح واالخذ بنظر االعتبار المسؤولية االجتماعية للمنظمة
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 .6تمتلاأ الوزارة خزيناا معرفياا جيادا من خالل مادرائهاا والاذين اغلبهم من حملاة الشااااهاادات العلياا ذوي االعماار
المتوساطة والكبيرة في مختلف االختصااصاات مما يشاير الى تراكم الخبرة والمعرفة المترتبة على التحصايل الدراسي
عال المستوى.
مستوى متغيرات االستشراف المستقبلي
.1يتم التعامل بجدية مع البيانات والمعلومات الناقصااة والغامًااة وغير المترابطة لالسااتفادة منها شااكل عملي في
استشراف المستقبل .
 .2ااااعف اساااتالم المعلومات الخاصاااة بدشاااارات االنذار المبكر اذ ان اغلب الوزارات في حالة تعسااار بسااابب
المخصاصاات المالية مما يجعلها تعيا اساوء سايناريوهات وهذا يتطلب من وزارة التخطيط وااع سايناريوهات بديلة
لتستبق المواقف المختلفة.
.3حظي االساتشاراف المساتقبلي باهتمام واساع في الوزارة اذ نلحم ان النظرة االساتشارافية تكمن اهميتها في الدور
الذي يلعبه في تحسين قدرتها لحل المشاكل وتحديد نطا االحتماالت والخيارات المتًمنة في حركة المستقبل.
.4اخذت الوزارة على عاتقها اسااتشااراف مسااتقبل الوزارات االخرى وذلأ ادراكها اهمية االسااتشااراف في مجال
االعمال ورؤية مستقبلها من خالل ابحاثها ودراساتها في هذا المجال.
.5تبين ان الوزارة تدرك اهمية االستشراف المستقبلي في زيادة مقدراتها على جميع المستويات ،لكن لديها محدودية
في اعتماد االسااة العلمية والنماذم االخرى اذ لم تسااتخدمها بالشااكل االمثل في اعمالها ،مما يؤكد نمو دور كل من
مقادرات المورد المعرفي وامكااناات تكنولوجياا المعلوماات في التاأكياد على/وموثوقياة النظرة المسااااتنادة على الموارد
بتحقيق اهداف الوزارة ،ما يمكن من تعميم النتائا على مجتمع البحث.
.6اساتخلص من طروحات تفساير االساتشاراف المساتقبلي انه يمكن أن يكون رصايدا إساتراتيجيا قيما ،كونه نلية من
نليااات بنااائهااا المعرفي في الوزارة ،وتعزيز عالقتهااا بااالجهااات االخرى وتطوير عملياااتهااا ،مع تكوين نظرات
اساتراتيجية مساتقبلية ،ومواجهة التغيرات البيئية بنجاح واقتنا فرصاها ،فًاال عن كونه من مقومات الشاخصاية
االساااتراتيجية للمدراء ،في ااااوء عملهم في بيئة غاا عنها االساااتقرار ،مع تقييمهم للتهديدات الحالية والمساااتقبلية
المحيطة بمنظماتهم ،وبما يعزز فاعلية عمليات صناعة القرار وجودة القرارات المتحققة.
ثانياً :االستنتاجات الخاصة باختبار عالقات االرتباط بين متغيرات البحث في وزارة التخطيط-:
.1ان اهمياة مؤهال ت االقتادار المعرفي في الوزارة كاان بنسااااب جيادة ،اذ ان اجماالي اجااباات افراد العيناة عن جميع
الفقرات المتعلقاة بهاذا المتغير كاانات تتفق بصااااورة جيادة ،وجميعهاا تعبر عن وجود مؤهالت االقتادار المعرفي في
الوزارة اذ كلما زادت المبادرات المعرفية للمدراء اتجاه الخطط االسااااتراتيجية قاد ذلأ الى ارتفاي مسااااتوى اهتمام
المدراء حول توفير التفكير المبدي والتراكم المبدي وكذلأ االختيارات الصاائبة لألهداف للوصاول الى مرحلة تحقيق
نتائا كفوءة .
.2تبين النتائا ااعف انتقاء المدراء لألهداف التي ممكن أن تعزز االساتشاراف المساتقبلي لخلق بيئة معرفية تسااهم
في نجاح خطط الوزارة ،واقتصر اهتمامهم حول توظيف خبرات مدرائهم في صناعة القرارات المستقبلية.
 .3كلما زاد تركيز المدراء على ابتكار بدائل تعويًااااية كلما زاد تميز الوزارة المبحوثة تفكير توفير المسااااتلزمات
ااسااساية للرفع والبحث عن مصاادر الحصاول عليه والتفكير وبشاكل جدي حول امكانية زيادة رفع تلأ الموجودات
المعرفية إلاافة قيمة على مستوى الوزارة.
.4يؤشاااار لنا المدراء في الوزارة ادراكهم بأن االنتام االبداعي ينمي الساااالوك االبتكاري ويكساااابهم الخبرات لدعم
االهداف الموااوعة مسابقا من اجل تعزيز االساتشراف المستقبلي في ظل الظروف والمتغيرات غير المستقرة وعليه
يجدون مبررا في العالقة .
ثالثاً :االستنتاجات الخاصة باختبار باتجاهات التأثير بين متغيرات البحث في وزارة التخطيط-:
 .1ان المدراء عينة البحث يدركون ويقيمون أهمية توافر ثالثية االقتدار المعرفي وتأثيرها في تعزيز االساااتشاااراف
المستقبلي من خالل اهتمامهم بمصادرها وصوال الى رفع قيمة الوزارة ,اذا كلما كان اختيار المورد المعرفي من قبل
المدير في ااوء مؤهالت (االنتقاء ,التعويض ,والتعظيم) الذي يمكن من توظيف هذه المعرفة وتساخيرها بشاكل يزيد
من الفاعلية في العمل والدعم لألفكار الجديدة التي تساااااند عملية صاااانع القرارات ,كلما كان له تأثير في وصااااول
المدراء الى النظرة االستشرافية المستقبلية ,وعدم االكتفاء فقط بمرحلة االنتباه.
.2اسااتطاعت ثالثية االقتدار المعرفي ( االنتقاء ،التعويض ،التعظيم ) االسااهام في احداث المزيد من نجاحات االداء
وقدرتها في تعزيز االسااتشااراف المسااتقبلي ,وهي نتيجة تراها الباحثتان منطقية اذ ساااهمت هذه المتغيرات في انجاز
العمل بشااكله الصااحيح والمقرون بالمعرفة مما جعل نجاحه مسااتداما غير معني بفترة ما فقط ،وهذا ما يثبت صااحة
اختيار المتغيرات
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التوصيات
.1نشاااار مفهوم االقتدار المعرفي واعتماده في عمل المدراء وتطوير مقدراتهم المعرفية وايجاد ذوي الخبرة والكفاءة
للعمل اااامن المواقع الوظيفية لالساااتفادة المثلى من معرفتهم و تعزيزها بفعل اتخاذ القرارات التي تًااامن تحقيق
القيمة للوزارة.
.2توفير قاعدة شااااملة من البيانات والمعلومات المتعلقة باازمات التي تواجه عمل الوزارة بصاااورة عامة لالعتماد
عليها في اتخاذ القرارات الالزمة لمعالجة تلأ االزمات مستقبال ومنع تكرارها.
.3البد من اطال العنان لترساايا مفهوم االنتقاء للمدراء من حيث حساان اختيار االهداف ومحاولة تحسااين الموقف
التشااركي للمعرفة الصاريحة واالكثر اهمية من خالل شابكة االتصااالت فًاال عن ترميز هذه المعرفة قدر االمكان
لالستفادة منها الحقا من دون الرجوي الى الخبير او المستشار.
 .4ااارورة التشااجيع على اكتساااا المعرفة التي تخص االسااتشااراف المسااتقبلي بشااكل مسااتمر عبر اقامة دورات
تادريبياة داخلياة وخاارجياة ،والتركيز على الادورات الخاارجياة( خاارم القطر) من اجال مواكباة التطورات العاالمياة في
ميدان الدراسات المستقبلية او واع السيناريوهات لالزمات المحتملة.
.5منح الموظفين مساااتوى جيدا من المشااااركة بهدف تعزيز مقدراتهم ذاتيا على االنجاز والتعلم ان وزارة التخطيط
تتعامل بالجوانب االستراتيجية لذا يتطلب العمل فيها الى مرونة كبيرة لمواجهة التحديات .
.6التأكيد على أهمية اكتساااا الخبرات فيما يخص االدوات المسااتخدمة في االسااتشااراف المسااتقبلي ومن المصااادر
الداخلية والخارجية ،وعدها منهاجا السااتنفار الطاقات نحو قراءة المسااتقبل ،وعلى النحو الذي يظهر اهمية دراسااة
الفر والتهديدات ومن خالل مناها علمية معتمدة .
.7بناء فر عمل تجمع الموظفين مع الخبراء والمساتشاارين لتعلم واكتسااا الخبرات والمهارات الفنية التي ال يمكن
اكتسابها اال من خالل التفاعل المباشر.
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ملحق ()1
الجامعة المستنصرية
كلية اإلدارة واالقتصاد
قسم ادارة االعمال
استمارة االستبانة الرئيسة
عزيزي المدير االداري المحترم ...........................
تحية طيبة....
نًااااع بين أيديكم االسااااتبانة التي أعدت لقياس متغيرات البحث الموسااااومة (تاثير االقتدار المعرفي في
تعزيز االساتشاراف المساتقبلي) دراساة اساتطالعية في وزارة التخطيط وهي جزء من متطلبات نيل شاهادة ماجساتير
علوم ادارة االعماال ،وبماا أنكم المعنيون بااامر ،ولكونكم ااقادر من غيركم ،نرجو منكم اإلجااباة على فقراتهاا بكال
دقة ومواوعية.
وأرجو التفًل بقراءة المالحظات اآلتية:
 -1إن إجاباتكم سوف لن تستخدم ،إال اغرات البحث العلمي.
 -2رأيكم المواوعي الدقيق هو المطلوا ،إذ لية هناك إجابات صحيحة أو خاطئة.
 -3ستجد أمام كل فقرة ( )11بديل  ،نرجو منكم واع عالمة (√) أمام واحدة منها والتي تعبر عن وجهة نظركم.
 -4الرجاء االستعانة بالباحثتان لإلجابة عن أية استفسارات عن فقرات االستبانة ،إذ ستتواجدا بينكم وقتما تشاءون.
وردت مصاطلحات (االقتدار المعرفي ،واالساتشاراف المساتقبلي) في االساتبانة ،وسايجري تواايح المقصاود منها قبل
الولوم في فقرات االستبانة.
ننتهز هذه الفرصة لنعرا لكااام عن وافر تقديرنا واحترامنا آلرائااااكم وتعاونااكم
متمنين لكم دوام التوفيق ،ولوزارتكم التألق والنجاح...
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الباحثة االستاذ المساعد

الباحثة طالبة الماجستير

د .سماح مؤيد المولاى

انسام حسون حربي
الجامعة المستنصرية\كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية\كلية االدارة واالقتصاد
قسم ادارة االعماال

االقتدار المعرفي

االستشراف المستقبلي

المعلومات التعريفية
1

2
3
4
5
6
7

النوي االجتماعي

قسم ادارة االعمال

منها يمثل كفاءة القدرات المعرفية في توظيف الطاقات الذهنية والمهارات واالستراتيجيات في مبادرات
معرفية يعمل على حل المشاكل وتفسير اإلشارات وصياغة االستنتاجات وحساا احتمالية حدوثها من خالل

تنشيط المهارات المعرفية للمورد البشري وتحقيق افًل النتائا .
هو علم وفن شامل ومناهجه متعددة التخصصات يسلك مسارات مفتوحة لدراسة المستقبل والتطلع المنظم
على احددداثدده لغرت التحددديددد الواضدددددددد للفرت والتهددديدددات للتةيف او التحةم فيهددا من خالل رسدددددددم
االستراتيجيات بالشةل الصحيد .

ذكر

أنثى

أقل من 40

العمر
بكالوريوس
المؤهل العلمي
 15سنة فأقل
مدة الخدمة
مدير عام
الموقع االداري
نعم
هل شاركت بدورات تدريبية في مجال عملأ؟
1
إذا كان الجواا عن الفقرة السابقة (بنعم) ،فما عددها:
المحور االول :االقتدار المعرفاي :Cognitive Competence

49-40

59-50

دبلوم عال
20-16
مدير قسم
ال
3 -2

 60فأكثر

ماجستير
25-21
مدير شعبة

اخرى

دكتوراه
اكثر من 26

 4فأكثر

أوال -:االنتقاء :حسن اختيار االهداف والنشاط المعرفي بشةل دقيق واالستفادة من الموارد البشرية التي تستثمر الطاقة الذهنية واالبداعية.
اع عالمة (√ ) واحدة تحت النسبة التي تجدها أكثر مالئمة ومنسجمة للسؤالين المطروحين للرقم واحد ,وهكذا.....
ت
1
2
3
4
5
6

الفقرات
بصاااافتاأ مادير لعملياة تحادياد واختياار ااهاداف فهال تراعي كال من
الفقرات اآلتية وتهتم بها ؟
توجيه النشاط المعرفي لتحسين عملية اختيار وتحديد ااهداف.
تعمل الوزارة على واع االهداف حسب رؤية المرؤوسين.
تًع الوزارة اهدافها وفق رؤيتها االستراتيجية للمستقبل .
تحر الوزارة على جعال خبرات المادراء متساااااوياة من خالل دعم
واسناد االبداي والمبدعين .
يتم اختياار االهاداف التنظيمياة باالتوافق مع القادرات الاذاتياة الحقيقياة
لالفراد.
توظف الوزارة خبرات مادراءهاا في صاااانااعاة القرارات المؤثرة في
مستقبلها.
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ثانيا -:التعظيم :وجود تراكم معرفي لدى الفرد يسهم بشةل فعال في تفوق ادائها وتعمل على استغالل الطاقات والمواهب في
تحسين االداء ,أي زيادة قيمة الهدف الحقيقية من خالل زيادة قيمة الموارد الداخلة في تحقيقه.
الرجاء اع عالمة (√ ) في المربع المناسب لوجهة نظرك  ,ولكل العبارات اآلتية الموجودة في الجدول ادناه .

ت
1

الفقرات
ماا مادى اتفااقاأ حول توافر القادرات والمهاارات التي تعظم مواردك
لتحقيق التفو في االداء؟
اعتمااد خططاا متجاددة لتزوياد الموظفين باأحادث المعاارف في مجاال
اختصاصهم.
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تسااااتثمر الوزارة االموال الالزماة والطااقاات واالفكاار المبادعاة ودعم
القدرات الذاتية.
تسهم التكنلوجيا المستخدمة في الوزارة بزيادة المعرفة وتعظيمها .
تحسين اداء الموظفين بدكسابهم مهارات جديدة تدعم تحقيق االهداف.
يتم تصااميم براما تدريبية متخصااصااة الكساااا الموظفين المهارات
وتطوير قدراتهم.
االعتراف باادنجااازات موظفيهااا من خالل نظم مناااساااابااة للحوافز
والمكافرت.

ثالثا -:التعويض :التفةير المبدع والخالق المتمثل بابتةار بدائل مختلفة عند مواجهة المشةالت وتقييم تلك البدائل ,اي
خلق بدائل تعويضية عن بعضها.
الرجاء اع عالمة (√ ) في المربع المناسب لوجهة نظرك ,ولكل العبارات اآلتية الموجودة في الجدول ادناه .
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الفقرات
ما مدى قدراتأ للعمال على تحاديد البادائل المحتملاة ااخرى لتحقيق الهادف
المحدد ؟
تهتم بحل المشااكالت اإلسااتراتيجية الهامة بدال من االهتمام والتركيز على
المشكالت التقليدية اليومية.
مواكباة التطور الحااصاااال في تكنولوجياا المعلوماات حين تفقاد الوسااااائال
الحالية فاعليتها في االستعمال.
تمتع المدراء بحرية البحث عن البديل االفًل من بين البدائل .
امكانية توفير الموارد المادية والبشرية والطبيعية التي يحتاجها كل بديل.
واع معايير واساليب كمية لتقييم البدائل وفق اهميتها.
يتم اختيار البديل اافًال وااكثر تحقيقا للهدف المنشاود على وفق معايير
اقتصادية وفنية.
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المحور الثاني :االستشراف المستقبليForesight of Future
بصفتأ مديرا لوزارتأ  ،حدد ما هي درجة اتفاقأ مع كل من العبارات اآلتية التي تخص وزارتأ
ت
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المتغيرات

االنتباه
ترحاب بااآلراء واافكاار الجاديادة وان بادت غريباة مناذ
الوهلة ااولى.
تشااغل تفكيرك دائما بالمسااتقبل السااتشاارف االحتماالت
المثيرة.
تتعااامال بجاادياة مع البياااناات والمعلوماات الناااقصاااااة
والغامًة وحتى غير المترابطة لالستفادة
منها في رسم توقعات المستقبل .
الحدس والبصيرة
تجناد قادراتاأ لإلحسااااااس باالتغيرات المهماة في بيئاة
المنظمة والتي تتطلب تغييرات داخلية.
امتلأ القدرة على التعامل مع حاالت الالتاكد البيئي الذي
يتسم بالمخاطرة العالة .
كثيرا ما تعتمد الوزارة على التوقعات بشاااان المساااتقبل
في غياا المعلومات الكاملة
التنبؤ والترابط (التحليل واالدراك)
تسااااتلم المعلومااات الخاااصاااااة باادشاااااارات اإلنااذار
المبكر•وبأسلوا منظم يزيد من دقة تنبئأ بالمستقبل.
تشااااجيع الموظفين على التنبؤ بما ساااايحدث من مواقف
وتصرفات مستقبلية .
اسااتقرى المسااتقبل باتجاه تطوير اسااتراتيجيات الوزارة
في االمد البعيد .
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•إشارات اإلنذار المبةر  :أو ما تعرف باإلشارات الضعيفة وهي معلومات توقعيه وأسبقية تنبه المدير وتحسسه بان شيئا ً هاما ً سيحدث في بيئة المنظمة  ،هذا الحدس هو
نابع من معلومات التي تم الحصول عليها.
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التصور
تساااتبق اآلخرين في وااااع تصاااورات إزاء المواقف
المختلفة.
اتعاامال مع الفر الخاارجياة التي تتواءم مع القادرات
التنظيمية .
اهتم بتشااااخيص التعقيدات البيئية ذات التأثير المباشاااار
على المسار المستقبلي للوزارة.
الرؤية
تحااول تولياد بادائال متعاددة تساااااعاد في اتخااذ القرارات
المهمة.
اعتمد االساااتشاااراف المنهجي في تشاااخيص التحديات
البيئية.
اعتمااد على رؤيتي المسااااتقبليااة في اتخاااذ القرارات
المنظمية الصائبة .

عزيزي المدير اإلداري المحترم :
نتمنى من سايادتكم تثبيت بعض من التوصايات أو المقترحات والتي تجدونها مناسابة للعرت بهدف تحقيق اافًال
للوزارة .........................................................................................................
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