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ييدف ىذا البحث الى تسميط الضوء عمى موضوعات تتعمق بسمسمة القيمة  ،وبنظرية احتضان

االعمال  ،وبالحركية الالخطية لممنظمات وذلك النيا تسسد احد اوسو التطور في االوضاع التنظيمية
لمختمف منظمات االعمال في ظل تسارع وتيرة التغيير وتعقد االنظمة  ،وقد تم اعتماد أسموب التحميل

العاممي أليساد درسة العالقة المعنوية فيما بين نظرية االحتضان والحركة الالخطية وذلك من خالل
انموذج افتراضي تم اختباره في البيئة العراقية حيث سرى اختيار عدد من المنظمات كموقع السراء البحث

ومن ثم تم اختيار عينة عمدية سرى اختيار افرادىا عمى وفق مدى معرفتيم بموضوع الحاضنات

وتطبيقاتو لضمان التوصل الى تحديد مقارب لمواقع بشان تأثير نظرية االحتضان عمى مستوى كيفية
مساراتيا لمتطمبات التغيير وانعكاس ذلك عمى الفاعمية التنظيمية  ،ومما يمكن االشارة اليو ان مثل ىذا

الموضوع ال يزال يواسو صعوبات اثناء التطبيق عمى وفق تصورات افراد العينة.
Abstract

This study aim's to shed light on value chain, incubation theory and
nonlinear dynamics terms, because they represent one of the organizational
situations at the different organizations through the change hasten and the

systems complexity. In order to find the significant relation between the two

variables (Incubation Theory and Nonlinear Dynamics) Factor analysis was
applied. For this purpose a model was examined in Iraqi environment, Thus a
number of Iraqi organizations was the sample of this study, and it's members
were selected according to their knowledge about incubators and it's
applications.

المقدمة

في ضوء تعقد وتشابك المفاىيم عموماً وبصورة خاصة في حقل االدارة تبرز الحاسة لمعمماّت

فكرية تسيم في حفظ األطر الفمسفية والنظرية كل في موقعيا المفترض بعيداً عن ارىاصات العوامل
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السياسية والتغييرات التي تحدث وما يرتبط بيما من إف ارزات في مسال الثقافة والتغيير لمقيم وبالشكل الذي
يؤدي الى إتباع مناىج واساليب تختمف كميا عن االساليب التقميدية واعادة بناء االفكار وابتداع نظم
مؤسسية قادرة عمى التاثير في تطوير المنظمات القائمة من خالل استخدام نمط لتسارب سديدة التزال

عممية تطبيقيا تعاني من صعوبات في الكثير من الدول النامية وحتى الدول المتقدمة  ،مما ولد دافع ًا قوياً

لمباحثان ألستيداف مفاىيم معينة يعتقدان بأنيا ركائز متينة العادة تصويب االفكار بأتساه اايات
مستيدفة تعنى بالتمسك بالنظرية وبالتالي الحفاظ عمييا من تيديدات تمس بقاءىا  ،لذا كان من الطبيعي

ان يكون البحث عسي اًر واالختيار صعباً ،لكن في ضوء التمسك باالنتماء االكاديمي وعمق التحميل في

مركباتو الرئيسة عبر الوعي وصدق النية إستقر الرأي في إختيار نظرية االحتضان Incubation

 Theoryلتكون بمثابة الدليل والمرشد لمسار بحثي يعتمد تسميط الضوء عمى أسباب عدم إستقرار
المنظمات االدارية بيياكميا ونظميا المتعددة وأستخدام مصطمح الحركية الالخطية

Nonlinear

 Dynamicsلمتعبيرعن االتساىات السموكية لتمك المنظمات بدالً من أستخدام مصطمح التغيير

) (Bergmann and Lichtenstein, 2002,6وتوافقاً مع مرامي ىذا البحث فقد كان المدخل المعرفي
 Cognitive Approachمناسباً لكونو يعتمد المعرفة العقمية التي ليا القول الفصل في التفسير والحكم
وىذا ما إعتمد عميو الفيمسوف ديكارت في طروحاتو.

المبحث االول :االطار المنيجي لمبحث

يتناول الشق االول من ىذا المبحث الموضوعات التي تتعمق بمنيسية البحث مثل ىدف البحث واىميتو
واىدافو والمخطط االسرائي لمبحث والفرضية التي يقوم عمى اساسيا البحث وعينة البحث وحدوده  ،اما
الشق الثاني من ىذا المبحث فقد تناولنا فيو بعض الدراسات السابقة التي ترتبط بموضوع البحث.

اوال :منيجية البحث

 .1مشكمة البحث :بيدف القيام بالبحث فقد تم اختيار عدد من المنظمات العراقية في و ازرات مختمفة
(مثل و ازرة التعميم العالي والبحث العممي وو ازرة النقل والمواصالت وو ازرة التسارة وو ازرة العمل والشؤون
االستماعية وو ازرة الصناعة والمعادن وو ازرة التسارة وو ازرة البمديات واالشغال العامة وو ازرة االسكان

واالعمار) كموقع السراء البحث  ،ولذلك فان مشكمة البحث والمعضمة الفكرية الحالية التي يقوم عمييا
تتمثل بما ياتي:

 مدى امكانية اعتماد فمسفة نظرية االحتضان وتطبيقاتيا كنظرية سديدة في االدارة تسيم في
تسسيد مدى رصانة ىذا العمم وأىميتو اسوة بالعموم االخرى مع االخذ بنظر االعتبار سوىر ىذه

النظرية التي تدعم فكرة التوازن المستمر في التنظيم ومستوى السودة لمق اررات التي تتخذ في
المنظمات.
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 تأثيرات البيئة الداخمية لممنظمات وعدم استقرارىا  ،االمر الذي يوسب إظيار امكاناتيا لمواسية
تمك التأثيرات وىذا ما يعبر عنو بالحركة الالخطية التي تعني درسة المرونة والتكيف ليا من قبل

المنظمات االدارية في ظل تعقد االنظمة التشغيمية المختمفة فييا.

 .2اىمية البحث :البد من االشارة الى أن استخدام ىذا البحث ىو لغرض تسميط الضوء عمى مواضيع
محددة تسيم في فيم اوسع لموضوع البحث واىدافو الرئيسة واعتماداً عمى ىذا التصور فأن اىمية

البحث يمكن ايسازىا بما ياتي:

 تسميط الضوء عمى االىداف الرئيسة لنظرية االحتضان.
 ايضاح عالقة نظرية االحتضان بسوىر الفعاليات االدارية.

 بيان دور نظرية االحتضان في طبيعة الحركية الالخطية لممنظمات .
 كشف االبعاد الفمسفية لنظرية االحتضان عمى وفق معطيات المدخل المعرفي في حقل االدارة في
ظل المعطيات لمبيئة العراقية .

 التأسيس التساه بحثي ييتم بالحفاظ عمى منطمقات وسوىر نظريات االدارة .

 .3اىداف البحث :يسعى البحث الى تحقيق مسموعة أىداف ابرزىا ماياتي:

 مدى امكانية المزج بين مصطمحات متباعدة ألظيار سوىر العوامل الكامنة التي ليا األثر البارز
في معرفة سموك المنظمات في ظل بيئات تنظيمية متغيرة.

 محاولة التوصل الى نمط اداري سديد يعتمد الحداثة في بناء االفتراضات المستقبمية.
 ابراز أثر خصائص نظرية االحتضان في النشاطات االدارية الداعمة التخاذ القرار.

 محاولة تقديم نظرية االحتضان كونيا وسيمة لتحقيق التميز في العمل االداري  ،وفي الوقت نفسو
يمكن ان تطبق ىذه المحاولة في مساالت اخرى ذات طبيعة انتاسية وخدمية.

 .4المخطط االجرائي لمبحث :يمثل المخطط االسرائي لمبحث او أنموذج البحث إطا اًر يضم المتغيرات
المستيدفة (عزام )1988،24،وبذلك فيو من ناحية يسسد المنطمقات النظرية لمبحث ومن ناحية
اخرى يقود الى مسار االختيار الميداني لمتحقق من صحة المنطمقات المشار الييا انفاً  ،لذا كانت

مسألة إختيار مخطط اسرائي ليذا البحث تمثل معضمة ليست باليسيرة بسبب صعوبة التحديد الدقيق

لمكونات متغيرات البحث الرئيسة إضافة الى حداثتيا  ،وفي ضوء ذلك تم التوصل الى المخطط

الموضح في الشكل(.)1
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القيمة

نظرية

الحركية

المضافة

احتضان

الالخطية
لممنظمة

االعمال

المدخل المعرفي

شكل( )1المخطط االجرائي لمبحث
 .5فرضية البحث :ان فرضية البحث تقوم عمى اساس وسود عالقة معنوية بين نظرية احتضان االعمال
(متغير مستقل) وبين الحركية الالخطية لممنظمات (متغير تابع).

 .6عينة البحث :لضرورات تتعمق بإسراء االختبار الميداني لفرضية البحث فقد تم االتصال مع عدد من
االساتذة السامعيين والمديرين العامين الذين ليم ثقافة خاصة في موضوع البحث والذين ىم معنيون
بتطبيق مثل ىذه التسربة في منظماتيم فكانت العينة النيائية وعددىا ( )54شخص  ،والتي تم

االعتماد عمييا متمثمة ب توزيع العينة عمى وفق اعتبارات المؤىل العممي أضافة الى درسة المعرفة
بموضوع حاضنات االعمال كون ىذا السانب يعد رئيساً في الحكم عمى مدى صالحية محاور وفقرات

استمارة قياس متغيرات البحث  ،لذا فقد تم التركيز أوالً عمى مدى توافر المعرفة بثقافة الحاضنات لدى
العينة ومن ثم االنطالق لمتعرف عمى تأثيرىا في المنظمات التي يعممون فييا وكما موضح في

السدول(.)1

جدول( )1عينة البحث
المؤىل

العدد

العممي

درجة االلمام بحاضنات االعمال
جيد

وسط

التوجد

مكان العمل

الدرجة

الوظيفية

دكتوراه

5

4

1

-

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ

دكتوراه

11

6

3

1

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أستاذ مساعد

بكالوريوس

1

-

-

1

وزارة النقل والمواصالت

وكيل وزارة

دكتوراه

3

3

-

-

وزارة الصناعة والمعادن

مدير عام

ماجستير

1

1

-

-

وزارة العمل والشؤون االجتماعية

مدير عام

بكالوريوس

21

3

14

3

وزارة البمديات واالشغال العامة

رئيس قسم

دكتوراه

1

1

-

-

وزارة االسكان واالعمار

مدير مفوض

4

بكالوريوس

11

-

11

-

وزارة االسكان واالعمار

مدير مفوض

بكالوريوس

3

2

-

1

وزارة التجارة

مدير فرع دولي

المجموع

54

21

28
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ثانياً :بعض الدراسات السابقة

 .1دراسة ) :(Gonzales and Lucea,2001تأتي ىذه الدراسة بسوانبيا التطبيقية لتكون متناسقة
مع ماتم الذىاب إليو بخصوص الحركية الالخطية في منظمات االعمال اذ انيا سمطت الضوء عمى

سموك المنظمات التي تتميز بتعقيد االنظمة فييا وتشابك العالقات بين اقساميا المتعددة والكيفية التي
يمكن من خالليا في مثل ىكذا أوضاع تنظيمية اتخاذ أفضل الق اررات  ،حيث أن المنظمات عينة

الدراسة مثمت نسبة ( )%65من منظمات القطاع العام في الدانمارك.

 .2دراسة ) :(Adkins,2001اعتمدت ىذه الدراسة من قبل منظمة االحتضان اليابانية ()TANBO
لكونيا من دراسات المقارنة المرسعية  Benchmarking studiesالتي بحثت عن عوامل النساح

الحاسمة في اكثر من ( )235منظمة حاضنة في اليابان وقد تم التوصل الى ان من اىم اسباب
النساح ليذا النوع من المنظمات ىو توافر عوامل االبداع والتمكين والقيادة االستراتيسية.

 .3دراسة ):(Duff, 2002تعتبر من الدراسات الفريدة بسبب تركيز البحث عمى اكثر عوامل نظرية
االحتضان أىمية في الحفاظ عمى الميزة التنافسية وتعزيزىا لممنظمات العاممة في قطاعي صناعة

السيارات الحديثة وااللكترونيات المتطورة الخاصة بيا وقد اظيرت الدراسة بان نمط االدارة المتطور

وقدرات التفكير االستراتيسي والقدرة عمى أستقطاب الرياديين ىي من اكثر العوامل أىمية في نساح
المنظمات.

 .4دراسة ):(Gans and Stern, 2003ان عمر ىذه الدراسة خمس سنوات قضاىا الباحثان من
خالل العمل الميداني في المنظمات الذكية  smart organizationsالتي تعمل في مسال الفضاء
والذرة والكيمياء البشرية اذ اعتبروا ىذا النوع من المنظمات أفضل االسواق لتوليد وتطوير وتفعيل

االفكار النادرة التي تعتبر المحرك الدافع لسموك العناصر المبدعة التي تعتبر بمثابة أصول فكرية
نادرة التقدر بثمن.

 .5دراسة ) :(Whanhl, 2003ان لنتائج ىذه الدراسة صدى عميق في قطاع الكيرباء االيراني إذ تم
التركيز عمى مستوى القدرة في تصميم أنظمة االبداع  Innovation systemsالتي من شأنيا تعظيم
االستفادة من الطاقة الكيربائية ألضعاف مضاعفة ومن خالل نفس مصادر التوليد باالعتماد عمى

توفير بيئة دعم عالية المستوى ألصحاب الخبرات المتميزة من خالل التحويل الفوري ألفكارىم الى

نتائج ميدانية ويعتبر ذلك اكثر أىمية مقارنة بمصادر التوليد وايرىا التي تقل قيمتيا مع تقادم الزمن

اذا لم يتم التعرف عمى سوىر الطاقة فييا وكيفية مضاعفتو إعتماداً عمى العقول البشرية المبدعة.
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 .6دراسة ) :(Lichtenstein and Thomas,2006تتميز ىذه الدراسة بطبيعتيا الفمسفية البحتة ،
أذ انيا تناولت ظاىرة الحركية الالخطية من خالل نظرية الفوضى او الالاستقرار chaos theory
حيث تقود ىذه النظرية الى البحث في مكامن عدم استقرار االنظمة المختمفة وكيفية ضمان سالمة

اداءىا عند مواسية حاالت الالتاكد  uncertaintyومن السدير باالشارة الى أن أىم ماتوصمت اليو
ىذه الدراسة ىو أن احد المداخل الميمة في االدارة االستراتيسية ىو المدخل الموقفي أو الطاريء

 emergentوبذلك فأن دراسة الحركية الالخطية لممنظمات سوف يكون عامالً ميماً في فيم
تصورات القيادة االستراتيسية في منظمات االعمال الحديثة التي تسودىا حالة من التغيرات السريعة.

 .7دراسة ) :(Swierezky,2009تعتبر ىذه الدراسة متميزة بالمقارنة مع مثيالتيا  ،وذلك لكونيا قد
ركزت في المضامين السوىرية لظاىرة الحركية الالخطية وتأثيرىا عمى السموك البشري في المنظمات
وتم التوصل من خالل البحث في ( )156منظمة وفي قطاعات مختمفة (صناعية واير ربحية

وخدمية) وفي عدة دول أسنبية إلى أن وسود قدرة االبتكار  creativityتعود أصالً ليس الى العوامل

الفطرية فحسب بل الى نتاج عممية التعمم  learningالتي تسيم في بروز امكانات بشرية يكون ليم
الدور المتميز في تقديم اداء عالي المستوى يفوق زمالئيم.

المبحث الثاني :الجانب النظري

تمت االشارة في ىذا المبحث الى نظرية احتضان االعمال  ،والقيمة المضافة  ،والحركية الالخطية
لممنظمات باالضافة الى المدخل المعرفي الذي يعتبر االساس لطبيعة العالقات بين متغيرات البحث.

أوالً  :نظرية احتضان االعمال

يعود االصل في مصطمح االحتضان  Incubationإلى ممارسة دينية قديمة كانت تمارس في

الحضارتين القديمتين اليونانية والرومانية  ،وتسمى  Incubatioوتعني ممارسة تعبرعن رؤية عميقة
مغروسة في أذىان االفراد اولئك في تمك العصور لموقاية أو التخمص من امراض أو اوبئة تفتك بيم
حينذاك  ،ىذه الرؤية لم تأتي من فراغ بل من خالل مافرضو رسال الدين من ضرورة االلتزام بأوامر الو

الطب  Aesculapiusالذي يرمز لو بصورة أفعى كبيرة  ،ويالحظ في عصرنا الحالي عالمة أفعى حول
كأس موضوعة عمى العديد من عمب االدوية  ،التي ترمز الى ذلك األلو لمداللة عمى قوة مصدر الشفاء

وفي ذات الوقت اعتمدت رم اًز لعمم الطب ( )Gorge,2010,27وكان سوىر تمك الممارسة الدينية

القديمة بني عمى اساس قيام االفراد المصابين بحوادث أو امراض بتغطية االسزاء المصابة بقطعة من
سمود طرية لقرابين تقدم أللو الطب  ،ولفترة التتساوز ( )48ساعة حيث االبا ما يحصل بعدىا الشفاء

التام لتمك الحاالت.

وقد قدم عدد من االطباء ( )Vinay, Rasmzi and Stanley,1997,148تفسي اًر عممياً لفاعمية

عممية االحتضان وتسببيا في حدوث الشفاء المطموب  ،ذلك من خالل كون الحامض النووي ()DNA
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يتألف من مكونات ثابتة لسميع البشر ترتبط فيما بينيا بعالقات ربانية معقدة  ،وأذا ما حصل خمل في ىذا
االرتباط ألسباب معينة  ،كالسروح ونقص المناعة  ،فأن من الطبيعي أن تتحفز مكونات السسم البشري
لتقديم الدعم المطموب الى المناطق المصابة ألرساع النظام البشري الى وضعو الطبيعي في حالة عدم

التمكن من تحقيق ذلك إعتماداً عمى القدرة الكامنة في السسم البشري  ،حيث يتم المسوء الى مؤثرات

خارسية لممساعدة عمى التحفيز وىذا ما يتم من خالل السمود الطرية لمقرابين حيث توفر درسات ح اررة

معينة مضافة الى درسة ح اررة السسم البشري الذي يساىم في احداث التنشيط الالزم  activationألعادة

النظام البشري الى طبيعتو واكد ىذا التفسير ( )Rene,1995,838مبيناً بأن عممية التنشيط تعتمد عمى
ركيزتين األولى أستخدام مؤثر خارسي  ،أما الثانية فتتمثل بالوقت الالزم لعممية التنشيط ومن خالل

التناسق بين ىاتين الركيزتين تتكون معادلة متوازنة تحدد النقطة التى تتحقق عندىا أفضل عممية تنشيط ،
وىذا ما يعني أفضل بيئة لمنظام البشري حتى يستمر في العمل بشكل متوازن ومتناسق بين مختمف

مكوناتو.

وبموسب الوصف أنفاً فأن عممية االحتضان تتضمن سانبين رئيسين  ،األول ذو طبيعة منظورة معب اًر

عنو بأعتماد وسيمة معينة والثاني فيو اير منظور ممثالً بالتنشيط في الفعاليات الداخمية لممنظمة  ،كما

ان ( )Arthur,1985,116كان من األوائل الذين أظيرو اىمية ىذه العممية وتاثيرىا في نساح فعاليات

المنظمة واصفاً اياىا بالمنطقة الرمادية  gray areaكونيا اير منظورة وأعتبارىا تمثل نقطة االلتقاء
الحاسمة مابين مرحمتي الصيااة والتنفيذ من سانب  ،اما المتغيرات المتمثمة بالييكل والسياسات

وتخصيص الموارد والقوة الدافعة والقيادة والتي تمثل االدوات االستماعية ليذه العممية فيي تعد تعبي اًر عن

التماسك في المكونات التنظيمية من السانب اآلخر.

ان اكتشاف سوىر عممية االحتضان ساىم في نشوء عمم االحتضان  Incubation Scienceحيث

أرتبط ىذا العمم بنشوء منظمات من طراز خاص ( )Rice,2002,38تسمى حاضنات االعمال
 business incubatorsالتي يتميز سموكيا بتسسيد العوامل السوىرية التي ليا تأثير معين عمى
المخرسات المنظمية ( )Esko,2000,48وبالتالي صيااة االستسابات المناسبة التي تكون عمى شكل

برامج متخصصة تعتمد لضمان ديمومة الفاعمية التنظيمية لمنظمات االعمال  ،إضافة الى إظيار السانب

االستباقي  proactiveألدارات ىذه المنظمات عمى طريق تقديم افضل قيمة مضافة added value

لممستفيدين من سية واعتماد ذلك مؤش اًر ميماً عمى كفاءة أداءىا من خالل أفضل استفادة من قدراتيا

السوىرية من سية اخرى (.)Gonzalez and Lucea،2001,2

لقد كان ألساسيات نظرية االحتضان دو اًر بالغ االىمية في توسع وتنامي منظمات حاضنات

االعمال  )Rustam,1999,230( business incubators organizationsالتي وصل عددىا
ألكثر من ( )4444في مختمف اقطار المعمورة ( )Allen and Meclusky,1992,85حيث ان تمك

االساسيات سسدت مفاىيم سديدة لمسموك المنظمي ولمختمف المنظمات صغيرة كانت ام كبيرة عامة أو
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خاصة ( )Boivert,1998,63وىنا البد من االشارة الى بعض المفاىيم التي تتعمق بيذا السانب وكما
ياتي:

 -1التركيز عمى المعمومات األكثر حسماً وبصورة خاصة اير المرئية منيا التي يصعب عمى االدارات
التقميدية تشخيصيا بسبب االنغماس بالميام اليومية وضعف االستفادة من قدرات التفكير االستباقي

لدييا (.)Lumpkin and Ireland,1988,65

 -2تستثير عممية االحتضان المورد البشري وسموكو في المنظمات  ،الذي يحظى باىتمام خاص وأظيار
العممية التنظيمية معتمدة عمى سموك العاممين المبني عمى اساس الوالء  loyaltyبقصد أن تكون
سمعة العاممين من صميم سمعة المنظمة (.)Nowka and Granthan,2000,128

 -3ضرورة توافر عوامل الخبرة والميارة والمعرفة العميقة المتطورة  ،وما يمثمو ذلك من مزيج يعتمد عمى
االبداع  innovationوالتمكين  empowermentفي استيداف الحداثة والتطور ( Finer and

.)Holberton,2002,24

 -4مواسية التطبيقات السيئة لمبيروقراطية وما يرتبط بيا من عوامل تنظيمية داخمية تمثل احياناً أاطية

ثقيمة تعيق االداء المراوب لممنظمة واضعاف تاثير اصحاب المصالح  stakeholdersفي القرار

التنظيمي (.)Kitchen and Bathmats,1993,180

 -5توزيع االىتمام لسميع القطاعات التنظيمية في المنظمة  ،وعدم استيداف حسم منظمي دون أخر
وىذا مايكون سبباً لتوفير البيئة الداعمة لمتطوير التنظيمي الشامل (.)Swierezky,2009,529

 -6العناية الفائقة بمرونة وتصميم اليياكل وسودة اتخاذ الق اررات وطرائق انتقال المعرفة والحفاظ عمى
القدرات السوىرية وتطويرىا أضافة الى االستفادة المثمى من مورد الوقت (.)Hansen,2008,94

 -7إستم اررية تقييم الخدمات المقدمة من خالل المنظمات وارتباط ذلك بزيادة إحكام تنفيذ االسراءات
العممياتية (.)Lichtenstein and Thomas,2006,44

 -8إستيداف التميز اعتماداً عمى التالؤم مع عصر المعمومات وتمبيتو لمتطمبات الزبائن من خالل تنويع
الخيارات المقدمة الييم (.)Hogan,2004,27

 -9المحافظة عمى الحصة السوقية  market shareوتوسيعيا بأمتالك مزايا السودة وخفض الكمف ،
سرعة االستسابة والمرونة (.)Duff,2002,18

 -14أعتماد الغايات المستمعية أوالً وأعتبار موضوع تحقيق االرباح وسيمة لذلك بدالً من سعل االولوية
لو (.)Whanhl,2003,86

ثانيا :القيمة المضافة
ان القيمة المضافة او تحميل سمسمة القيمة  value chain analysisيستخدم في وصف النشاطات

المختمفة التي يسري تنفيذىا في أعمال معينة ويبين كيفية ارتباط تمك النشاطات داخل المنظمة ويستخدم
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ىذا التحميل في تحديد النشاطات الميمة التي تحقق لممنظمة ميزة تنافسية عن طريق معرفة وتحديد
القدرات االختصاصية األساسية المطموبة ) (Porter,2001,P:74وقد أشار رائد االدارة االستراتيسية
ومبتكر ىذا التحميل ميشيل بورتر ( )Michael Porterفي كتابو (الميزة التنافسية :توليد واستدامة االداء

الفائق) الذي صدر في عام ( )1985إلى أن أساس االستراتيسية ىو انتخاب النشاطات الرئيسة لممنظمة
والتي تستحق االىتمام العالي النيا تحقق التفوق  ،كما أشار إلى أن االستراتيسية ليست حك اًر بيد
مسموعة قميمة من األفراد والمتمثمين باإلدارة العميا بل ينبغي أن تتصف بالعمومية لتشمل سميع الوظائف

داخل المنظمة وتفيم وتنفذ من قبل كل فرد فييا ) .(Jack,2010,P:9وقد تناول معظم الباحثون تحميل
سمسمة القيمة بوصفو تحميل المنظمة إلى مسموعة من النشاطات يمكن تتبعيا من اسل تحديد كل نشاط

ودوره في تحقيق ميزة تنافسية لممنظمة  ،وأشار البعض عمى أنو أسموب تتبع لنشاطات المنظمة وذلك

بغرض فيم أثر ىذه النشاطات في الكمفة الكمية لممنظمة ولعل دور تحميل سمسمة القيمة يتركز في اظيار
وتحديد النشاطات التي من الممكن أن تحقق مزايا تنافسية لممنظمة لذا فقد سرى تعريف تحميل سمسمة
القيمة بانو أداة تستخدم في اختبار مدى مساىمة النشاطات التي تنفذ داخل المنظمة في تحقيق الميزة

التنافسية ) .(Dess, Lumpkin and Eisner,2007,P:79ويمكن تعريف تحميل سمسمة القيمة بأنو
وصف لمنشاطات السارية داخل المنظمة ووصف لمروابط الموسودة بين تمك النشاطات من أسل ان

تحصل المنظمة عمى ميزة تنافسية  ،وفي ظل ىذا التحميل فقد أشار بورتر إلى أن أي منظمة يمكن
تقسيميا إلى سزئين وفقاً لطبيعة النشاطات التي تسري داخميا وكما ياتي)Cuizon,2009,P:7(:

 النشاطات الرئيسة  :primary activitiesوىي النشاطات التي تنفذ داخل المنظمة من أسل توليد

وتسميم المنتوج أو الخدمة وتتضمن خمس نشاطات مترابطة ىي لوسستيات االدخال inbound

 logisticsوىي ال نشاطات التي ترتبط باستالم وخزن وتوزيع المدخالت مثل استالم المواد األولية
ورقابة مخزون المواد الخام واألسزاء األولية والنقل  ،والعمميات  operationsوىي النشاطات
التي تحول المدخالت إلى منتوسات تامة مثل التصنيع والتسميع والتغميف  ،ولوسستيات االخراج

 outbound logisticsوىي النشاطات التي تيتم بخزن وتوزيع المنتسات التامة الصنع وتسميميا
والتسويق والبيع  :marketing and salesىي النشاطات التي تعمل عمى سعل المنتسات

النيائية لممنظم ة في متناول المستيمكين أو المستخدمين وتسيل عمميات البيع مثل اإلعالنات
وترويج المبيعات والخدمة  serviceوىي النشاطات التي تحافظ عمى المنتوج وتعزز في قيمتو.

 النشاطات المساندة  :support activitiesوىي النشاطات التي تساعد في تحسين فاعمية أو
كفاءة النشاطات الرئيسة وتتضمن أربعة مساميع من النشاطات المترابطة ىي البنى التشغيمية

لمشركة infrastructureوىي النشاطات التي تشمل أنظمة التخطيط والرقابة النوعية والمالية
وادارة المعمومات وىي ميمة سداً ألداء النشاطات الرئيسة في أي منظمة  ،وادارة الموارد البشرية

 human resource managementوىي النشاطات التي تنفذىا وحدة الموارد البشرية في
9

الشركة لمتعامل مع األفراد والسماعات في مختمف األقسام داخل المنظمة مثل االستقطاب
والتعيين والتدريب والترقيات  ،والتطوير التكنولوسي  technology developmentوىي

النشاطات التكنولوسية المرتبطة بمعرفة كيف  know-howمثل البحث والتطوير وتحسين نوعية
العممية والنشاطات اإلبداعية في عمميات التشغيل  ،والتدبير  procurementوىي النشاطات
المرتبطة بعمميات طمب الموارد المتنوعة كمدخالت لمنشاطات األساسية في المنظمة مثل شراء

المواد األولية والمكائن والتسييزات المسيمة والمكممة لموسائل اإلنتاسية.

ان سمسمة القيمة المضافة ىو تعبير عن نموذج ذو مستوى عال من الوضوح بشان كيفية استالم االعمال
لممواد االولية كمدخالت ليا وكيفية اضافة القيمة لتمك المواد عن طريق معالسات معينة ومن ثم بيعيا او

تسميميا كمنتسات تامة لزبائن المنظمة  ،ويمكن توضيح نموذج تحميل سمسمة القيمة في الشكل(.)2
البنى التشغيليت للشركت
(االدارة العامة والحسابات والمالية والتخطيط والرقابة)

النشاطاث المساندة

ادارة الموارد االنسانيت
(االستقطاب والتعيين والتدريب والترقية)
التطوير التكنولوجي
(البحث والتطوير وتحسين نوعية العممية والمنتوج)

القيمة المضافة
(ميزة تنافسية)

التدبير
الخدمة


 تبديل

التصميح


 التسعير
 العالقات
اإلعالن

العامة



األولية،التصنيع
خزن المنتجات 
التامة
لمكائن،االختبار
ا 
المعدات
المكممة)..



المواد

تحميل

األولية عمى

المكائن



ضبط

المكائن

لمتشغيل

النشاطات الرئيسة

األجزاء

التسويق والبيع

لوجستيات االخراج (شراء العمميات
اد التجميع
 تسميم المنتوج المو

لوجستيات االدخال

شكل ( )2تحميل القيمة المضافة
)(Dess, Lumpkin and Eisner,2007,P:77
ويالحظ من الشكل السابق ان النشاطات الرئيسة والمساندة تتظافر سميعاً من اسل تحقيق الميزة

التنافسية التي يمكن عدىا قيمة مضافة تقدميا االنشطة التنظيمية كعامل مؤثر في تحديد طبيعة
الحركة الالخطية لممنظمات.
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ثالثاً :الحركية الالخطية

يعود أصل مصطمح الحركية الالخطية  Nonlinear Dynamicsإلى االرتباط مع مفيوم التميز

 Excellenceفي العمل االداري ( )Simon,1993,154وكان ذلك في تسعينات القرن الماضي وفمسفياً
فالغايات العميا لممستمعات يمكن ان تتمثل بالرابة في تحقيق ثنائية (الحضارة-السعادة) وىي العمود

الفقري لممصطمح (ثومبسون .)1997،299،وفي بالد الغرب عمى عكس بالد الشرق ومنيا أرض العرب

إنتشر اعتماد ىذا المصطمح من خالل تأكيد حقيقة فرضية التوافق (التنظيمي-الثقافي) وعالقة ذلك ببناء
االنموذج االداري الخاص بكل مستمع من خالل تسسيد العامل الثقافي المميز لذلك المستمع مع ترابط

التراتيب التنظيمية لذلك االنموذج (عساف )175 ،2443،من سانب أخر فقد إعتبر (االعرسي2445،

 )5،الحركية الالخطية منيساً لمتعامل مع االزمات ولمسارات ظاىرة العولمة واستيعاب تأثيراتيا إداري ًا
وتنظيمياً وذلك لتأكيد سوىرية ىذا المصطمح من سانب  ،وتأطير حيثياتو كونو معممة حديثة في السموك

التنظيمي من سانب أخر.

وقام التقميديون بسيود مثابرة وعميقة بقصد تحديد المباديء العممية التي تحكم وسود ونظام االدارة

التي اعتبروىا ظاىرة  Phenomenonأنذاك ( ،)Jay and Steven,1997,63إستند ىذا االعتبار
عمى عدم وسود مقومات لعمم االدارة في ذلك الوقت  ،إضافة ألسيامات الميندسين الذين عمموا عمى

تطبيق مياراتيم ومعارفيم الفنية اليندسية في مسال االدارة واعتبار اليندسة ىي الحقل األم لالدارة عمى

وفق اعتقادىم  ،وبذلك فأن عمميات االدارة في المنظمات التي كانت موسودة حينذاك كانت تتسم بالحركية

الخطية  Linear Dynamicsمستمدة مساراتيا من المسارات اليندسية (مرشد ،)38 ،1989 ،اال إن
(فريدريك تايمور) كان أول من خالف ىذا المنطق ودعا في كتاباتو الى عممية االدارة (بيترز،1995،
 )86ودعا المديريين إلى ضرورة تنمية عمم سديد لكل نشاط إنساني داخل المنظمات ونبذ القواعد المتبعة

التي تيدف الى تنميط السموك البشري داخل المنظمات ()Huczynski and Buchanan,2001,189

وفي ىذا السياق ىناك من يؤكد ضرورة احالل المعرفة العممية محل االراء واالستيادات الشخصية في
مسال االدارة  ،اذ تسعى النظم االدارية المتطورة الى تحقيق االىداف باستخدام المعرفة العممية وتطبيقاتيا

(شفير )44 ،1989،وتواصمت ردود االفعال واالثراءات الفكرية فيما يخص عممية االدارة فقد تحدث

السموكيون وعمى رأسيم (سايمون) بصعوبة تحقيق العممية واصفاً اياىا بالعقالنية الموضوعية التي نادى

بيا التقميديون داعياً الى استبداليا بالعقالنية الذاتية التي تتميز بدرسة نسبية كافية تسمح لمتخذي الق اررات
بالعمل في حالة من الالتأكد  uncertaintyوان وسية النظر ىذه فسحت المسال امام البيئيين ليوضحوا
بصعوبة الوصول الى عمم االدارة كونيا التنفصل عن بيئتيا (القريوتي )89 ،1999،وبما ان البيئات

مختمفة فأن أفضل مايمكن الحديث عنو ىو عموم ادارية وليس عمم االدارة.

ويعتقد الباحثان بسوىرية النقاش واختالف االراء بين منظري المدرستين التقميدية والسموكية اذ ان ىذه

الحقيقة فتحت الباب واسعاً لتأكيد حقيقة ميمة تتعمق بضرورة ان تكون مسارات المنظمات متميزة بالحركية
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الالخطية توافقاً مع تغيرات البيئة السريعة والمتالحقة  ،وما يرتبط بذلك من ضرورة ليس فقط تحقيق
االىداف الموضوعية وأنما االىداف الطارئة  emergentأيضاً مع بروز االتساىات الفكرية الحديثة

المتمثمة بأدارة السودة الشاممة والخيار االستراتيسي اسيم في التأكيد عمى حقائق مفادىا األتي :

 -1المساىمة المتميزة لمفيوم السودة الشاممة في نقل مستوى التفكير الى المستوى الكميmacro
بحيث تصبح المنظمات بكافة مساميعيا التنظيمية مسؤولة بشكل مزدوج  ،فيي تبحث وتعمل

عمى انساح خيارات البقاء والنمو والنساح وفي ذات الوقت تمبية تطمعات وحاسات السميور
الييا()David and Davis,2007,123

 -2تنبو رواد الفكر اال ستراتيسي في االدارة الى حقيقة ىامة لمغاية متمثمة بوسود تعارض كبير ما بين
متطمبات تحقيق اىداف السودة الشاممة وما بين خضوع إرادة إدارات المنظمات لتأثيرات البيئة

( )Pearson,2009,36لذا فان سوىر طروحاتيم كانت متعمقة بأن تكون البيئة متغي اًر تابعاً
وليس متغي اًر مستقالً  ،يقابل ذلك ان تكون وظيفة االدارة ودورىا االساسي من خالل قدرتيا عمى

تطويع البيئة وليس فقط التأثر بيا عن طريق االستباقية (يونس.)24 ،2444،

واعتماداً عمى م اتقدم عرضو يتضح إرتباط موضوع عممية االدارة بنوع السموك الواسب االتباع من

المنظمات وتوضح فمسفية العقالنية  rationalityنوع ىذا السموك الذي يعتبر سمة حضارية ليذه
المنظمات عمى وفق ىذا التصور فأن الحركية الالخطية لممنظمات تمثل السموك الفاعل الذي اذا ما تم

إتباعو يكون باألمكان توفير الخيارات التي تتمتع بدرسة كبيرة من المقبولية والمعولية وبالتالي تنعكس عمى

درسة التناسق والتعاون بين االنظمة االدارية المختمفة  ،وتسدر االشارة إلى أن لمحركية الالخطية نماذج

متعددة ( )Potter and Demurs,2001,24تتفق سميعيا في أىمية نمط التفكير المتميز لالدارات
وقدرتيا عمى التحميل الشامل لمبيئة وامكانيتيا في تسسيد نمط التفكير الى سموكيات يتبعيا العاممون وىم
عمى قدر كبير من فيميا وااليمان بضرورة تطبيقيا  ،أما االختالفات فتتحدد من خالل عوامل عدة تتعمق

بالمتغيرات البيئية المتنوعة والتي من أىميا متغير المعرفة  knowledgeأو ما يعرف بالمعمومات

 informationالتي يسب مساراتيا بشكل مستمر وأيساد مواطن االستفادة منيا خصوصاً في االنظمة

الفرعية  subsystemsالتي يقع عمى عاتقيا تأسيس نقاط االتصال  boundariesمع المحيط الخارسي.
رابعاً :المدخل المعرفي لمنظمات االعمال

يقول العرب عرف الشيء اي عممو  ،ومعرفة الشيء عممو (قاموس المنسد )498 ،1986،أما في

عرف المعرفة بأنيا فعل أو عممية العمم بالشيء اعتماداً
المغة االنكميزية فأن ( )Webster,1986,76قد ّ
عمى الوعي والحكم  ،أي ان ىناك بعدين لممعرفة ىما الوعي بما يعني توافر المعمومات والحكم اي تقييم
ىذه المعمومات بمعنى إنتقاء المفيد منيا وذكر في ( )Oxford dictionary,1993,219أن المعرفة ىي

عممية أو فعل إكتساب المعارف بواسطة الحواس أو الحدس  ،أما ()Drever Dictionary,1960,285
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فقد عرفيا بأنيا مصطمح عام يغطي سميع صيغ التعمم المتنوعة من ادراك وتخيل وتذكر واعتقاد أو تفكير
وحكم وتسبب  ،وان الفيمسوف العراقي القديم أحيقار الذي كان مستشا اًر لمممك سرسون الثاني سنة ()745

معرفاً الفمسفة بيا عندما قال
قبل الميالد أي قبل ظيور الفمسفة اليونانية بوقت طويل قد اشار الى المعرفة ّ
عرفيا بأنيا معرفة النفس وقد حظي
ان الفمسفة ىي معرفة الحياة (البكري )11 ،1994،أما سقراط فقد ّ
مصطمح المعرفة بأىتمام الكتاب والباحثين قاصدين تعريفيا عمى وفق توسياتيم الفكرية وأنيا تنشأ عن

طريق العقل وبيا يتفاوت البشر نتيسة لمقدار فيميم لمعرفة قدر االشياء النافعة (الفرص) واالستفادة منيا
ومعرفة االشياء الضارة (التيديدات) وتسنبيا ويعتقد (راسح )1985،184،بان المعرفة تعني أن يعرف
االنسان البيئة التي يتفاعل معيا حتى يتسنى لو التكيف معيا واستغالليا وحماية نفسو من اخطارىا

واشتراكو في ادارة أوسو أنشطتيا .

ا ن ارتباط المعرفة بمدخل محدد أمر لو أىميتو في االدارة ،حيث تعددت المداخل لتفسيرىا وايضاح

نظرياتيا وكان لممدخل المعرفي صدى واسع بسبب عمق مدلوالتو وسعة ارتباطاتو  ،واعتماداً عمى

مصادر المعرفة يرى العقميون وعمى رأسيم ديكارت أن العقل ىو اساس المعرفة ويعتقد التسريبيون مثل

سون لوك بأن التسربة ىي االساس وأن افكارنا مستمدة منيا حصرياً (،)Philip and Cook,2006,76

ويشار الى دور االدوات الحسية في كونيا مصدر رئيسي لممعرفة حيث يستمد العقل معموماتو منيا
ويعتمد عمييا  ،أما اذا ركنا الى انواع المعرفة فسنسد انواع متعددة فيناك المعرفة الحسية المعتمدة عمى
الحواس والمعرفة السطحية التي تكون بصورة معمومات أو افكار اير مترابطة وىناك المعرفة الفمسفية

التي تركز عمى التفكير والنفقوّ في حين تعتمد المعرفة العممية عمى الفحص والتدقيق وصوالً الى اليقين
(.)Styne, Kenneth and Blackman,2008,71
ا ن ما تقدم ذكره يقودنا الى ان المعرفة البد وأن ترتبط بالعقل البشري وأن المدخل المعرفي مبني

عمى ىذا االساس ولعل النقطة السوىرية ىنا ىي االعتماد عمى نتاسات العمميات التي تسري في العقل
والتي من أىميا التفكير ( )Davis,1970,63الذي يعد نتاساً معرفياً ميماً من خالل كونو ىو الذي يحدد

طريقة التصرف والسموك تساه االشياء المختمفة  ،ويشير مفيوم النمط المعرفي  cognitive styleالى

مسموعة الطرائق التي يقوم من خالليا االفراد بتنظيم عالقتيم بالبيئة بما يعني السموك الذي يتبعونو  ،لذا
فان المعرفة ىي عممية وسيطة  mediatingتمثل مركز توليد الميول واالتساىات البشرية وتسسيدىا من
خالل السموك ( ، )Park,2003,32وما تقدم ذكره يمثل الفرق بين المعرفيين والسموكيين الذين يعتقدون
بأن السموك ىو انعكاس مباشر لمؤثرات البيئة دون توسط العقل في ذلك  ،ويكتسب الحديث أنف الذكر
أىمية معينة في المنظمات حيث أوضح كل من ( )Schermerhorn and Osborn,1999,43بأن

السموك التنظيمي ىو مسموعة المعارف التي يستخدميا المديرون بقصد انساز الميام التنظيمية والمحافظة
عمى الموارد البشرية واستثماراىا بأفضل شكل  ،ويرى (الحبيب ) 189، 2444،أن المدخل التفاعمي
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لمنظمات االعمال يستمزم دراسة السموك التنظيمي واعتباره العمم الذي يعتمد عميو المديرون لتفيم
سموكيات العاممين ومن ثم يمكنيم ادارة اعماليم بنساح باىر .

أن المدخل المعرفي ظير لتفسير السموك التنظيمي عمى وفق مبادئ وأفكار المدخل المعرفي في

عمم النفس (الزيدي .)9،2444،يتوضح ذلك من خالل عديد العمماء في مدارس عمم النفس المختمفة

الذين أتفقوا عمى مبدأ واحد وىو حتمية وسود سبب لكل سموك  ،إال أن اختالفيم كان في تحديد تمك

االسباب  ،فمنيم من يعتقد بأنيا فطرية  ،ومنيم من يعتقد بأنيا نفسية  ،وأخرون يعتقدون بأنيا بيئية

وبقصد أيضاح أىمية المدخل المعرفي في تفسير السموك التنظيمي فان المواضيع األتية تبين ذلك:

 -1يبرز المدخل المعرفي أىمية الدور االنساني عموماً ودور المديرين بشكل خاص في اصدار
الق اررات المعتمدة عمى قدراتيم العقمية ألحداث التغير التنظيمي المطموب (الحبيب.)94 ،2444،

 -2تبين المعرفة درسة وعي المديرين بالبيئة المحيطة سواء كانت عامة أو خاصة وىذا مايبرز قدرات
العقل االستراتيسي لمتخذي القرار(.)Thompson,2007,10

 -3تعطي المعرفة لممدير وفيماً أفضل بخصوص الفرص والتيديدات في البيئة الخارسية ومكامن

القوة والضعف داخميا إذ ان ىذا الفيم يعتمد عمى القدرات المعرفية لممديرين (بيمك،1998،

.)39

 -4يبين المدخل المعرفي أىمية امتالك المديرين لمرؤية الصحيحة عن الموقع الذي تقف فيو
منظماتيم  ،وبالتالي تحديد السبل المعززة ليذا الموقع (سارات.)23 ،1998،

 -5النظرة الى المنظمات كونيا منظمات قادرة عمى ادارة التغيير الذي يعتمد عمى نظرية االدارة

باالنتقاد او ثقافة الموم  blame cultureوعمى عممية التعمم  Learningلممديرين التي ىي
معرفة سديدة تحدد االتساه نحو الطريق الصحيح الذي يضمن بقاء ونمو المنظمة

(دونكان.)3491991،

المبحث الثالث :الجانب الميداني

يتضمن ىذا المبحث موضوعين رئيسين يتعمق اوليما بتحميل البيانات ويتعمق ثانييما بالنتائج التي تم

التوصل الييا من خالل عممية التحميل.
اوال :تحميل البيانات

سرى اخضاع البيانات المحصمة من البحث الى المعالسات االحصائية عمى وفق اسموب التحميل

العاممي  Factor Analysisالذي يتميز بقدرتو عمى تقميل عدد المتغيرات الكثيرة وترتيبيا في عدد ضئيل
من المتغيرات الفرضية التي تعكس التباين المشترك  Common Varianceبين المتغيرات والتي تدعى

بالعوامل  ،وىذه العوامل الم تحققة يشترط ان تكون اير مرتبطة مع بعضيا وذلك لمتخمص من مشكمة

تعدد العالقات الخطية بين المتغيرات  ،كما يعد ىذا التحميل ايضاً احد االساليب االحصائية المعتمدة في
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قياس دقة استبانات الظواىر السموكية عن طريق اعادة تسزئة المقياس المعتمد الى مسموعة من العوامل
ومعرفة وزن كل عامل والمتغيرات التي تدخل في متضمناتو عن طرق تحديد مستوى تشبع العامل

بالمتغيرات .وعمى وفق ماتقدم فأن اسموب التحميل العاممي ليس ىدفاً بحد ذاتو بل ىو وسيمة تمييدية

لمعرفة دقة االستبيان المستخدم اوالً وما يتضمنو من عوامل مشبعة بالمتغيرات المحددة ثانياً

(المموك.)189،2442،

ومن خالل سعي البحث الحالي الى الفوائد المحتممة ليذا االسموب االحصائي ولغرض معرفة افضل

العوامل المؤثرة في انشاء الحاضنة عمى وفق معطيات البيئة العراقية  ،تم اعتماد طريقة تحميل العوامل

الرئيسة  Principal Factors Analysisالتي توضح مسموعة العوامل التي يسب ان تتضمنيا اداة
القياس فضالً عن عالقات التشبع بين كل متغير والعامل الذي يقع في نطاقو الى سانب االستفادة من
مصفوفة التباين المفسر لكل عامل من عوامل اداة القياس .وقد افصحت نتائج اختبار التحميل العاممي

باالستعانة ببرنامج ( )SPSSاالحصائي عن تحديد العوامل المعنوية التي تكون قيمتيا الذاتية المميزة

اكبر أو مساوية لمواحد  ،وأىمال العوامل اير المعنوية التي تقل قيمتيا عن الواحد الصحيح والتي ترتبط
بمتغيرات الريادة والتطوير والعمل الفرقي والنصح المتخصص والدعم المستمر ومرونة االستسابة

والتمكين .واتضح من االختبار االحصائي وسود سبعة عوامل رئيسة تفسر ما نسبتو ( )689625من

التباين الكمي لمعينة كما موضح في السدول( )2وقد تشبعت ىذه العوامل بأعمى القيم المؤشرة ازاء كل

منيا مع نسبة التباين والتباين بعد التدوير بأستخدام طريقة ( )Kaiserلموصول الى افضل تشبع لممتغيرات
بالعوامل .

جدول( )2مصفوفة العوامل المستخرجة ونسب اسياميا في التباين الكمي
Rotation sums
Cumulative

% Of

%

Variance

Extraction sums
Total

Cumulative

% Of

%

Variance

Total

Factor

22,314

22,314

4,919

33,121

33,121

7,265

1

32,151

9,737

2,142

41,396

7,375

1,622

2

41,774

8,724

1,919

47,231

6,834

1,513

3

48,356

7,581

1,668

53,446

6,216

1,386

4

55,412

7,156

1,552

58,872

5,426

1,194

5

62,139

6,627

1,458

63,944

5,172

1,116

6

68,625

6,386

1,449

68,625

4,681

1,131

7

المصدر :مخرسات نظام ( )SPSSاالحصائي
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يتبين من نتائج السدول( )2ان مصفوفة العوامل المستخرسة عمى وفق اسموب التحميل العاممي تتوزع
عمى ( )7عوامل رئيسة يفسر مسموعيا التراكمي ( )689625من التباين الكمي  ،وبأعتماد طريقة تحميل

المكونات الرئيسة  principal component analysisوسد ان العامل االول يفسر أكبر نسبة من

التباين التي بمغت ( )229314بعد التدوير ،وىكذا كانت بقية العوامل حتى العامل السابع الذي بمغت

نسبة التباين فيو ( )69386من مسموع التباين الكمي  ،وان ما يعزز قوة العوامل انفاً مسموعيا التراكمي
الذي يدل الى معرفة متخصصة بمسال الحاضنات  ،اضافة الى نسب تباينيا العالية (تعني نسبة التباين
تأثير

درسة

كل متغير).

ولغرض الزيادة في االيضاح فأن السدول( )3يبين افضل

العناصر componentsوعناوينيا التي تدل عمى االسئمة الرئيسة في المقياس .
جدول( )3افضل المتغيرات وعناوينيا
Cumulative

% of

%

variance

Total

Component

No .

Titles

22,314

22,314

4,919

حداثة االفكار

1

32,151

9,737

2,142

االستراتيجية

2

41,774

8,724

1,919

المسؤولية

3

48,356

7,581

1,668

الخبرة

4

55,412

7,156

1,552

الميارة

5

62,139

6,627

1,458

القيادة

6

68,625

6,586

1,449

الثقافة
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ويبين السدول( )4المقارنة بين العوامل التي تم اختيارىا والمتغيرات عمى اساس درسة التشبع البالغة
نسبتيا ( )495والتي تم اعتمادىا كون اداة القياس تستخدم ألول مرة .
جدول( )4المقارنة بين العوامل والمتغيرات عمى وفق درجة التشبع
Factors
7

6

5

3

4

1,885

2

1

Component
1
2
3
4

1,821
16

1,671

5

1,795

6
7

1,525

وقد تبين من السدول( )4ان العامل ( )1ىو االكثر تشبعاً يمي ذلك العوامل ( )2و( )3و( )4ثم

العوامل الباقية  ،لذا فأن السدول( )5يبين اىم العوامل ازاء المتغيرات التي تشبعت بيا.
جدول ( )5اىم العوامل ازاء المتغيرات التي تشبعت بيا
Factors
7

5

6

4

Component
2

3

1

1,885

حداثة االفكار

1

االستراتيجية

2

المسؤولية

3

الخبرة

4

1,679

الميارة

5

1,795

القيادة

6

الثقافة

7

1,812

1,525

Titles

No.

ثانيا :نتائج التحميل
اظيرت نتائج التحميل االحصائي سممة من الحقائق يمكن بيانيا عمى وفق االتي :
 .1تكونت استمارة الدراسة من أسئمة محددة مثمت بمسموعيا متغيرات االستسابة

response

 variablesأعتماداً عمى طريقة التحميل العاممي وتم ترتيب ىذه المتغيرات في مسموعة من العوامل

 factorsالتي يمثل كل منيا تركيب خطي  linearلتمك المتغيرات عمى وفق تشعبات loadings
تعبر عن مسموعة من المتغيرات مقترنة بعامل محدد .

 .2ترتيب ىذه العوامل عمى اساس االولوية ألعظم تباين  varianceالذي يعني تفسير اكبر نسبة من
ىيكل التباينات لمتغيرات االستسابة اعتماداً عمى أساس مصفوفة التباين المشترك

.covariance matrix

variance

 .3عمى وفق ماتضمنو السدول( )5كان ىناك متغيرات محددة مثل كل منيا مكونات نظرية االحتضان
عمى وفق نسبة التباين والتشبع لكل منيا .
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 .4تمثل نسب التباين والتشبع لممتغيرات التي تم اعتمادىا مدى التطابق بين واقعية استسابات افراد العينة
من سية وبين المقومات التي ليا اولوية في العالقة مع مسارات الحركية الالخطية سية أخرى.

المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات

ىناك سممة من االستنتاسات والتوصيات تم التوصل الييا من خالل البحث وىي كما ياتي:

اوال :االستنتاجات

 .1مالئمة عممية االحتضان لمختمف المنظمات بغض النظر عن حسميا او القطاع الذي تنتمي اليو
بسبب استيدافيا الكثر الموارد اىمية والمتمثل بالمورد البشري وسموكو في المنظمات المختمفة.

 .2يمكن اعتماد طريقة تحميل المكونات الرئيسة ذات التاثير المتبادل (عوامل التاثير) في معرفة العامل
الذي يمثل االكثر اىمية ويشكل اعمى نسبة في التباين وىذا ما يعزز عمل الحاضنات من حيث تاثير

كل متغير من المتغيرات العاممة ضمن الحاضنة.

 .3تعتمد ادارة منظمات االحتضان عمى تداؤبية عالية مابين كفاءة التصميم ،سودة عممية اتخاذ القرار
وطرائق انتقال المعرفة والبحث والحفاظ عمى القدرات السوىرية وتطويرىا وسودة خدمة االحتضان

المتمثمة بالمعدالت العالية لمقيمة المضافة.

 .4عمى الرام من ا ازرة دراسات الحاضنات اال انيا لم تسعل من مواضيع االبداع والتمكين والفمسفة
االدارية محاور اساسية يتم مناقشتيا بشكل مقبول من اسل ايضاح اسباب فاعمية عممية االحتضان
وبالتالي مقومات نساح منظمات االحتضان .

 .5ارتباط مفيوم البيئة في ظل إرث الحاضنات بمواضيع االبداع والتمكين والمقدرة االدارية عمى اعتبار
ان ىذه المواضيع تعتبر االكثر تأثي اًر في بيئة رشيدة ومالئمة لنمو االعمال  ،وقد أفرزت استسابات

أفراد العينة مشتركات ىامة تدل عمى عمق الخبرة والقاعدة المعرفية التي تؤىميم لمتعامل مع التسارب

الحديثة وبالتالي قدرتيم في التغمب عمى الصعوبات والعقبات التنظيمية التي تواسييم في مسال
التطبيق الميداني لالفكار.

 .6ارتباط مغزى نشاط الحاضنة بثالثة مساالت رئيسة ىي االستباقية وسودة التعمم المنظمي والقيمة

المضافة سواءاً لمحاضنات ذاتيا او لممنظمات المختمفة التي يتم احتضانيا وان سبب بروز ىذه
المساالت دون ايرىا يعود الى الصبغة االدارية البحتة لمنظمات االحتضان وىذا مايعزز النظرة الييا

كونيا كيانات ادارية في المقام األول اكثر من كونيا مسرد اماكن مختارة تسري فييا عمميات محددة.

 .7ان افراد العينة الذين كان لدييم فيم واسع لموضوع البحث كانو يعانون في مسال تطبيق ىذه االفكار
في الواقع الميداني الن مثل ىكذا افكار تحتاج الى فيم واسع من قبل العاممين المساندين لمعممية

االدارية عمى صعيد المنظمة  ،والتزال (وبحسب اراء افراد العينة) الكثير من االفكار المطروحة في
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ىذا البحث اير مستوعبة او اير مدركة تماما لدى شريحة واسعة من االداريين في المستويات
التنظيمية العميا والوسطى.

 .8يمكن استخدام تحميل سمسمة القيمة كاداة لغرض اختبار مدى مساىمة النشاطات التي تنفذ داخل
المنظمة في تحقيق الميزة التنافسية.

 .9ان لمحركية الالخطية لممنظمات نماذج متعددة تتفق سميعيا في اىمية نمط التفكير المتميز لالدارات
وقدرتيا عمى التحميل الشامل لمبيئة.

.14

تسيم نظريات التعمم في خمق افكار سديدة مبدعة يمكن االستفادة منيا في تطبيق نظرية االحتواء

.11

ا ن توافر عوامل االبداع والتمكين والقيادة ىي عوامل اساسية في نساح اسموب االحتواء لغرض

في المنظمات المتعممة وذلك من خالل بروز امكانات بشرية ذات مستوى متميز من العطاء الفكري.

تطبيقو في المنظمات.

ثانيا :التوصيات

 .1تشكيل فرق عمل متخصصة تتالف من المالكات السامعية وممثمين عن الو ازرات الراابة بتطبيق نيج
االحتضان من اسل رسم السياسة العامة والتفاصيل المتعمقة بتنفيذىا بغية توفير البيئة المناسبة

النساح مضامين ىذا النيج.

 .2اقامة دورات تاىيمية عمى مستوى عال من الكفاءة وذلك بقصد اعداد مالكات قادرة عمى االيفاء بميام

انساز مشاريع االحتضان عمى ان تتضمن ىذه الدورات مواضيع االدارة والقيادة وميارات التفاوض

وادارة االبداع والتمكين والعمل الفرقي واستخدام التقنيات الحديثة.

 .3تنظيم زيارات ميدانية لمختمف الدول التى تتبنى نيج االبداع ونخص بالتحديد مصر وذلك بقصد
تعزيز التسربة العراقية فى ىذا المسال وسعميا متميزة قياسا بمثيالتيا.

 .4لرسم صورة واضحة عن نظرية احتضان االعمال في المنظمات العراقية ينبغي التعمق فى طبيعة

ادوارىا وعمى وفق ما تقدم ذكره فى ىذا البحث واالستفادة القصوى من القدرات المالية والموارد البشرية

والسودة والمعموماتية والعناصر التي تتعمق باليياكل االبداعية وما يشكمو ذلك من ااناء فى عممية
التطوير التنظيمي لمنظمات االعمال في العراق.

 .5ان الكثير من المنظمات بحاسة الى التعرف عمى تقانة االحتواء وكيفية ايساد االليات لمعمل بيا وىذا
يحتاج الى فريق النخبة الذي يستطيع ان يتفاعل ويعمل بنساح في تمك المنظمات عمى وضع الخطوة

االولى لمسير ضمن ىذا التوسو لتطوير المنظمات.

 .6يمكن تطبيق ىذا االنموذج في عمميات االحتضان في المنظمات التي تعاني من تغييرات سريعة في
انماط انتاسيا او تشغيميا او عمميا وذلك لضمان الحفاظ عمى الميزة التنافسية ليذه المنظمات.
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 .7لغرض المحافظة عمى الميزة التنافسية لممنظمات البد من اتباع اساليب سديدة في عممية ادارة
المنظمات ومنيا استخدام اسموب االحتواء الستخدام عناصر سديدة وباسموب سديد لمزسيا في العممية
التشغيمية والحصول عمى نتائج ذات قيمة عالية.

 .8ان الحركية الالخطية لممنظمات تمثل السموك الفاعل الذي اذا ماتم اتباعو يكون باالمكان توفير
الخيارات التي تتمتع بدرسة كبيرة من المقبولية.

 .9ال بد من ايساد عمميات استباقية عمى صعيد العناصر المتفاعمة في المنظمات من خالل تسسيد
نظرية االحتضان لخمق طفرة نوعية عمى صعيد تمك المنظمات وبصورة خاصة في مسال المنظمات

التي تعمل في التربية والتعميم العالي.
.14

التركيز عمى المعمومات االكثر حسماً وتاثي اًر وبصورة خاصة اير المرئية منيا والتي يصعب

عمى االدارات التقميدية تشخيصيا بسبب االنغماس بالميام اليومية وضعف االستفادة من قدرات

التفكير االستباقي لدييا وبصورة خاصة في المؤسسات السامعية.

.11

العناية الفائقة بمرونة وتصميم اليياكل التنظيمية الداعمة التخاذ القرار والحفاظ عمى القدرات

.12

اختيار النشاطات االساسية في المنظمة ذات االداء المتميز والتي تستحق االىتمام العالي النيا

.13

بيدف المحافظة عمى تطوير المنتوج وتعزيز قيمتو البد من دعم عمميات االدخال واالخراج

السوىرية وتطويرىا لكي تساىم في عممية التطوير بصورة سدية.
تحقق التفوق االستراتيسي لممنظمة.

الموسستية  ،الن نظرية االحتواء التعمل اال عمى وفق ذلك التوازن.
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استمارة قياس متغيرات البحث
اتفق مع

العبارات

العبارة

ال اتفق

غير

متاكد

 -1تعتبر حداثة االفكار من مخرجات الحاضنات.
 -2تعني حداثة االفكار درجة ابداع عالية .
 -3تشير حداثة االفكار الى جودة القدرات الجوىرية لممنظمة .
 -4تعتمد االدارة العميا في حل المشكالت عمى االفكار الحديثة.
 -5ترتبط حداثة االفكار بالبيئة التنظيمية المالئمة.
 -6توجد ستراتيجيات واضحة .
 -7تمتاز الستراتيجيات بالمرونة.
 -8تشعر االدارة العميا بالحماس لتعديل ستراتيجياتيا.
 -9الستراتيجية مصطمح يفيمو الجميع .
 -11أثق جداً بحدسي الداخمي في الكشف ما ىو صحيح او خطأ عند تقييمي
لحمول مشكمة ما.

 -11يوجد وضوح في تحديد المسؤوليات الوظيفية .
 -12لدي طاقات كثيرة غير مستغمة لحد اآلن.
 -13استمد الكثير من القوة الدافعة ألنجاز مشاريعي الميمة.
 -14أفضل دائماً االشخاص الواقعيون الذين يعممون لتحقيق اىداف محددة.
 -15غالباً ما اجد في نفسي طاقة واندفاعاً يفوقان ما لدى العاممين معي.

 -16اشعر باالندماج والتألف اكثر مع االشخاص الذين ينتمون الى نفس
طبقتي االجتماعية والمينية.

 -17اتحسسس بدور االدارة العميا .
 -18استمد القدرة عمى توجيو وتطوير نفسي من القيادة االدارية.
 -19أفضل دائماً التعامل القادة الواثقين من أرائيم .

 -21ال أجد لمميارة أي دور في الوصول الى الحمول الناجحة
 -21ال ترتبط درجة الميارة بالموقع الوظيفي المتقدم.
 -22الجميع يعمل بروح الفريق .
 -23تربط العاممين روابط قوية.
 -24سمعة المنظمة تيم الجميع.
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