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الحطبيقات الحكىوهيكلية ودورها في ثحقيق ريادة الاعمال الالكتروهية
دراسة ثطبيقية
ا.م.د.حامد كريم االدراووي
جامعة الكوفة

م.م .حميدة كريم
جامعة الكوفة
الباحث
حسين سعد ااخرسان
ااجامعة الاسالمية في لبىان

اإلاظخخلف
حاء هرا البدث لمداولت بدثُت مً احل الخِسف ُلى و رز واهمُت الخوبُقاث الخنىىهُهلُت في جدقُق زٍا ة الاُماى
 ،وجم جوبُق ذلو ُلى ُُىت ُؼىائُت  ،مّ جقدًم اهمىذج هُنلي  ،واخخباز ؿالخُت الىمىذج لالخخباز باطخخدام الىمرحت
الهُهلُت ( ، )Structural Equation Model( )SEMزم اخخباز الِالقاث بحن اإلاخغحراث باطخخدام بسهامج السشمت الاخـائُت للِلىم
الاحخماُُت ( ، )SPSS V.18وفي كىء الىخائج جم ااخـى رى ُلى مجمىُت مً الاطخيخاحاث اهمها كسوزة جبني ابِا الخوبُقاث
الخنىىهُهلُت مً قبل مىٌماث الاُماى ووذلو الوِهاطها الاًجابي ُلى جدقُق السٍا ة في الِمل .
اإلابدث الاوىر :مىهجُت البدث
اوال /مؼهلت البدث
ٌؼهل قساز الخغُحر والخجدًد في مىٌماث الاُماى مؼسوُا ٌظخدق الدزاطت اإلاخاهُت وخاؿت في ًل الخوىزر والخقدم
الري شا مً فسؾ وحى اإلاِىقاث والِقباث التي حِترق هسٍق اإلاىٌماث وجفسق ُليها احساء حغُحراث في همى اُمالها مً
احل ججاوشر جلو اإلاِىقاث والخىؿل الى ًسوف ُمل جمننها مً مظاًسة الىكّ الخىافس ي ػدًد الخِقُد  ،ومً هىا بسشر وزر
الخوبُقاث الخنىىهُهلُت باُخبازها اخد الىطائل التي جقدم خلىال حرزٍت تهدف الى اخدار ُملُت حغُحر وججدًد مً ػانها
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ان جىِنع اًجابا ُلي ا اء اإلاىٌمت وحظاهم في جدقُق مخولباث زٍا ة الاُماى  ،وهرا مامثل مؼهلت بدثُت جدخاج الى
الدزاطت.
زاهُا  /اهمُت البدث
جمثل السٍا ة اخد ااخقىىر اإلاِسفُت التي جىاولتها اإلادازض اإلاِاؿسة لالُماى بالدزاطت والخدلُل طُِا للىؿىىر الى
السبدُت اإلاخفىقت ( ، )Superior Profitوقد اقترنر مفهىم السٍا ة قدًما بمفهىم الاطخددار الري اهدؼس في ُالم الاُماى
( ، )Business Worldوخـىؿا في البِئت الُاباهُت  ،وفي الاوهت الاخحرة اؿبدذ السٍا ة حِني الظبق مً خالى الشجاُت
 )287ومً هىا باث البدث ًُ
: 2013
والاقدام والخـمُم والىجاح وجدمل اإلاخاهسة لخدقُق الخمحز (الدوزي  ،وابى طالم ،
الىطائل والاطالُب التي ًمنً ان حظاهم في جدقُق السٍا ة امسا مهما وخُىٍا  ،وهرا ما اُوى اهمُت لهرا البدث باُخبازه
ًخىق في بِم الا واث ااخدًثت التي جخمثل بالخوبُقاث الخنىىهُهلُت والتي ًمنً ان جدقق حصءا مً السٍا ة اإلايؼى ة.
زالثا /اهداف البدث
ٌِد الهدف السئِس ي للبدث مِسفت مُِاز هجاح الخوبُقاث الخنىىهُهلُت ومدي قدزتها ُلى جدظحن ا اء اإلاىٌمت
وجدقُق زٍا ة الاُماى  ،وذلو مً وحهت هٌس اما ًمُت.
زابِا  /فسكُاث البدث
الفرضية الرئيسية ألاولى  :جى جد عالقة ارثباط ذات داللة معىوية بين (الحطبيقات الحكىوهيكلية ) و(ريادة الاعمال
الالكتروهية) .وجىبثق ُنها الفسكُاث الفسُُت آلاجُت:
 )1جىحد ُالقت ازجبان مِىىٍت بحن (الخغُحر الخىٌُمي) و(زٍا ة الاُماى الالنتروهُت).
 )2جىحد ُالقت ازجبان مِىىٍت بحن (الخـمُم الىًُفي) و(زٍا ة الاُماى الالنتروهُت).
 )3جىحد ُالقت ازجبان مِىىٍت بحن (الهُهل الخىٌُمي) و(زٍا ة الاُماى الالنتروهُت).

الفرضية الرئيسية الثاهية  :ثؤثر (الحطبيقات الحكىوهيكلية ) في (ريادة الاعمال الالكتروهية ) .وجىبثق ُنها الفسكُاث
الفسُُت آلاجُت:
ي مِىىٍا في (زٍا ة الاُماى الالنتروهُت).
ً )1ؤزس (الخغُحر الخىٌُم )
ً )2ؤزس (الخـمُم الىًُفي) مِىىٍا في (زٍا ة الاُماى الالنتروهُت).
ً )3ؤزس (الهُهل الخىٌُمي) مِىىٍا في (زٍا ة الاُماى الالنتروهُت).
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خامظا  /اإلاخوى الفسض ي
ًخلمً اإلاخوى الفسض ي للبدث مجمىُخحن مً اإلاخغحراث وماالحي :
 )1املحغير املسحقل( :الخوبُقاث الخنىىهُهلُت)  :وحؼمل (الخغُحر الخىٌُمي ،الخـمُم الىًُفي ،الهُهل الخىٌُمي )
 )2املحغير املعحمد ( :ريادة الاعمال الالكتروهية) .

التطبيقاث
التكنوهيكليت

ريادة
االعمال

التغيير التنظيمي

التصميم الوظيفي

الهيكل التنظيمي

الخدمة
الؼهل ()1

الصحية

أهمىذج البدث الفسض ي
طا طا  :/مجخمّ وُُىت البدث
ًخهىنر مجخمّ البدث مً اطاجرة بِم ملُاث حامِت الهىفت  ،خُث جم اخخُاز ُُىت ُؼىائُت مً بُنهم  ،جم خظابها
بدظب مِا لت ( )Steven K. Thompson,2002 :10وجم الخىؿل الى ان حجم الُِىت ًجب ان ًهىنر ( ، )n>=139وبىاءا ُلُه جم
اخخُاز الُِىت ُؼىائُا  ،وبلغ ُد الاطخمازاث اإلاىشُت ( )250اطخمازة  ،وقد جم جىشَّ شٍا ة في الِد اإلاولىب ادجم الُِىت
وذلو مً احل ااخـى رى ُلى بُاهاث جدقق ػسن بىاء الاهمىذج الهُنلي والري ًخولب ان جهى رن الُِىت البر مً 200لهي
ًهى رن الىمىذج مقبىال بيظبت حُدة وٍدقق الؼسون اإلاولىبت اجى ة اإلاوابقت  ،جم اطترحاَ ( )218اطخمازة  ،ومان ُد
الـااح للخدلُل منها ( )207اطخمازة  ،وهىا اؿبذ حجم الُِىت ( ، )n=207وهي مىاطبت للِد اإلاولىب .
طابِا  /الدزاطاث الظابقت
 )1دراسات محعلقة بالحطبيقات الحكىوهيكلية
)2010
أ  -دراسة (جامعة ريا  ،الهىد ،
ُىىان الدزاطت ( )ORGANIZATIONAL CHANGE AND DEVELOPMENTالخغُحر الخىٌُمي وُالقخه بالخوىٍس .
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جىاولذ هره الدزاطت مجمىُت مً الِىامل التي حظاهم في اخدار الخغُحر الخىٌُمي الري يهدف الى جوىٍس الاُماى
بؼهل ُام  ،ومان اخد هره الِىاؿس هى القُام بِملُت الخغُحر الخىٌُمي باطخخدام الخغُحراث الخنىىهُهلُت  ،وقد جىؿلذ
الدزاطت الى ُد مً الاطخيخاحاث اهمها جددًد بِم الِىاؿس اللسوزٍت الخدار ُملُت الخغُحر اإلاولىبت  ،جمثلذ بفهم
اهم الخىحهاث الِاإلاُت ومىٌماث الغد التي جخولب جدظحن الا اء اإلاالي والاهخمام باإلاىاهب باالكافت الى كسوزة فهم ااجُل
القا م مً القىير الِاملت.
)2015
ب -دراسة (ماوع  ،اطروحة دكحوراه في علوم الخسيير  ،جامعة محمد خيضر،

ُىىان الدزاطت  :أزس اطتراجُجُت جىمُت اإلاىاز البؼسٍت ُلى أ اء ألافسا في ااجامِاث زاطت خالت ُُىت مً ااجامِاث
ااجصائسٍت .
حائذ هره الدزاطت بهدف جددًد ازس اطتراجُجُت اإلاىاز البؼسٍت في ا اء الافسا في ااجامِاث  ،واقد اُخمدث اإلاىهج
الىؿفي الذخلُلي مً خالى زاطت ااخالت لالطاجرة وإلاىًفحن والا ازٍحن بااجامِاث  ،وخد ث جوبُقاث الخوىٍس الخىٌُمي
بالخوبُقاث الاوظاهُت والخوبُقاث الخنىىهُهلُت وجوبُقاث ا ازة اإلاىاز البؼسٍت والاطتراجُجُت  ،والدث الدزاطت ُلى ان
مل مً الخدزٍب والخِلم الخىٌُمي والخوىٍس التنًُمي والابداَ جمثل الاطتراجُجُاث اإلاهمت لخىمُت اإلاىاز البؼسٍت.
 )2دراسات محعلقة بريادة الاعمال
)2013
أ  -دراسة (االدراووي  ،واخرون  ،مجلة الغروي للعلوم الاقحصادية والادارية  ،العدد، 27
ُىىان الدزاطت  :السٍا ة لمدخل إلاىٌماث الاُماى اإلاِاؿسة في ًل جبني مفهىم زاض الماى الفنسير
يهدف هرا البدث الى جدلُل ازس زاض اإلااى الفنسير في جدقُق زٍا ة الاُماى  ،وقد اُخمد ُلى الدزاطت والخقص ي
والاطدباهت ماطلىب اجمّ البُاهاث  ،وجم اُخما الخدلُل الهُنلي لخقدًم اهمىذج مقترح  ،وجىؿل البدث الى ان الافخقاز
ي  ،ولديها
للمخــاث اإلاالُت طُؤزس ُلى جدقُق السٍا ة ختى في خاى اهه مان هىالو اهخمام لدي اإلاىٌمت بساض مالها الفنس ر
حهى خثِثت مً احل ان جهى رن زائدة في مجاى اخخـاؿها .
)2005
ب -دراسة (ااخفاجي  ،املؤثمر العلمي الرابع لالبداع ،

ُىىان الدزاطت  :السٍا ة ؤلاطتراجُجُت :اإلاٌلت ،ألاؿىىر والقُمت
هدفذ هره الدزاطت الى جـىزر اهمىذج افتراض ي للسٍا ة الاطتراجُجُت ًفظس الِالقت بحن ابِا اإلاٌلت الاطتراجُجُت
وُىاؿس اطتراجُجُاث السٍا ة ومدي اوِهاض ذلو ُلى القُمت الاطتراجُجُت لللسٍا ة  ،باالكافت الى مداولت جقُُم مظاز
السٍا ة في مؤطظاث الاُماى الِسبُت  ،وقد جىؿلذ الدزاطت الى اهمىذج مىوقي للِالقاث ًفسق ُملُت جبظُى اإلاِسفت ًُ
السٍا ة الاطتراجُجُت الِسبُت الدولُت والِسبُت الِسبُت  ،والخفنحر بالبيُت الخدخُت اإلاظىدة لخىحه السٍا ة .
)2013
ت -دراسة (السامرائي  ،مجلة كلية بغداد للعلوم الاقحصادية  ،العدد، 37

ُىىان الدزاطت :السٍا ة في البُّ الالنترووي وشٍا ة فاُلُت الا اء الدظىٍقي إلاىٌماث الاُماى
هدفذ الدزاطت الى الخِسف ُلى اطالُب البُّ الالنجروهُت وماًمنً ان جدققه اإلاىٌماث مً جخفُم في الخهالُف
وشٍا ة في اإلابُِاث والازباح  ،وزفّ في اهخاحُت اإلاىٌمت واهخاحُت الِاملحن فيها وبالخالي جذ قُق السٍا ة في اُمالها ،وقد خد ث
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الدزاطت ُىاؿسها بالبُّ الالنترووي اإلاباػس والبُّ بىاطوت اإلاسالص الالنتروهُت ومصا اث الاهترهذ والخلفصٍى رن الخفاُلي
والهاجف اإلادمى رى ،جىؿلذ لبدزاطت الى هخائج فسكذ الخىؿُت بلسوزة فهم واطدُِاب الاطالُب ااجدًدة في البىاء
الخىٌُمي إلاىٌماث الاُماى باالكافت الى هسرر الا اء التي جخمنً مً السٍا ة في ا اء اُمالها وبىاء محزة جىافظُت
اإلابدث الثاوي
الاهاز الىٌسير للبدث
اوال  /مفهىم الخوبُقاث الخنىىهُهلُت
ًدٌــى مىكىَ الخغُحر والخجدًد الخىٌُمي وابِا قُاطه باهمُت اطاطُت لدي الباخثحن واإلاهخمحن في مجاى الاُماى ،
وقد بسشث في هرا اإلاجاى الِدًد مً وحهاث الىٌس والىٌسٍاث التي جقدم افنسا وزرير خاؿت بالخوىٍس والخجدًد والخغُحر
الخىٌُمي  ،والري حظعى الُه اإلاىٌماث باخخالف اوؼوتها بهدف اإلادافٌت ُلى جىاشنها والخِاٌؽ مّ البًئت اإلادُوت بها  ،وبسشر
مفهىم الخوبُقاث الخنىىهُهلُت ماحساء ُالجي وجصخُحي مً احل حِدًل اإلاظاز الىًُفي وجدظحن الا اء الخىٌُمي في ًل
البِئت ػدًدة الخِقُد  ،وقدم مفهىم الخوبُقاث الخنىىهُهلُت ( )Gary,2004 :26الري اػاز الُه كمً الخوىٍس والخجدًد
 )2: 2013باُخبازه اخد الىطائل التي طدظاهم في
الخىٌُمي الري حظّ يالُه اإلاىٌماث بهل ائم  ،واػاز الُه (ااخدزاوير ،
حِصٍص النفاءة والفاُلُت للمىٌماث السقمُت  .وُا ة ما ٌؼغل اإلاهخمحن بالخوىٍس الخىٌُمي إخدار حغُحراث في الهُامل
والوسرر وجـمُم الىًائف بمٌِم اإلاؤطظاث بهدف جدظحن الفِالُت الخىٌُمُت ،خُث ٌظخخ ــدم في ذلو الِدًد مً
ألاطالُب مً أهمها بسهامج حغُحر الهُهل السطمي ،الري في كىءه ًقىم اإلاىًفىنر بخجمُّ البُاهاث ًُ الهُامل الخىٌُمُت
 )33: 2015وهرا الامس ًخولب إخدار حغُحراث وحِدًالث
ااخالُت  ،زم جوبُق همى حدًد اخل اإلاؼهلت القائمت (ماوّ ،
مقـى ة في الخـمُم الهُنلي للمىٌمت مً أحل الخىافق مّ اإلاخغحراث الوازئت وإزكاء اإلاخولباث البُئُت للمان اطخمساز
 )14: 2011وذلو مً ػاهه ان ٌظاُد في جىفُر ااخوى بىجاح وحظهُل جددًد ا واز الافسا في اإلاىٌمت
خُاة الىٌام (ُلي ،
 )104وفي هرا الـد ٌؼحر ( )Tiffany&Lutjens,1998 :76الى كسوزة جبني اطتراجُجُت
: 2010
واجخاذ القسازاث (خسٍم ،
جنىىهُهلُت مً خالى مج الهُهل الخىٌُمي وجنىىلىحُا اإلاِلىماث كمً حغُحر مخوى مظبقا  ،الًجا البدائل التي جدقق
هخائج طلُمت كمً وقذ مدد .
ومً خالى ماجقدم ًمنً حِسٍف الخوبُقاث الخنىىهُهلُت الى انها جمثل اخدار ُملُت حغحر في الهُامل الخىٌُمُت
ر وجـمُم الىًائف  ،زم جوبُق همى واطلىب حدًد اخل اإلاؼامل القائمت .
والوس ر
زاهُا  /مهىهاث الخوبُقاث الخنىىهُهلُت
جخلمً الخوبُقاث الخنىىهُهلُت الاحي (: )Balatesht,2010 :33
 )1الحغيير الحىظيمي
حِِؽ اإلاىٌماث في يى بِئت مدظازُت الخغُحر والخىىَ في اإلاىاز البؼسٍت مً خُث خاحتها وزغباتها ومهازاتها  ،وفي
الىاقّ فان اغلب اإلاىٌماث جؤلد ُلى اُا ة جـمُم وًائفها بـىزة حُدة الن ذلو ًؤ ي الى زفّ لفاءة الافسا وٍدظً
 )260وٍقـد بالخغُحر بمُىاه الِام الخدىىر مً هقوت جىاشنر خالُت الى هقوت
: 2014
هىُُت خُاة الِمل (طلمان  ،وؿااح ،
ي ًفترق ان جهى رن اخظً منها ،وفي هرا الاهاز جم جوىٍس هماذج بُاهُت لخدبّ
جىاش رن مظتهدفت  ،اي الخدى رى مً وكُِت الى اخس ر
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مظاز ُملُت الخغُحر الخىٌُمي بغسق جسػُد قسازاث الخغُحر  ،وجقّ بمجملها كمً الخـىزر الري قدمه ()Jackson,1995
 ، ) 64:2012ولما هى مىضح في الؼهل ()2
والري ًدلل فُه الاهخقاى مً خالت ( )AS-ISالى خالت (( )TO-BEخظحن ،

الؼهل ()2
الخغُحر الخىٌُمي مً وحهت هٌس ()Jackson
اإلاـدز  :خظحن  ،زخُم  ،إػهالُت قُاض ازس الخغُحر الخىٌُمي في مىٌماث ألاُماى  -مدخل منهجي  ،مجلت بغدا
.2012
للِلىم الاقخـا ًت  ،الِد ، 32
 )2الحصميم الوظيفي
خاو رى النثحر مً اإلاهخمحن بمىكىَ الخـمُم الىًُفي وكّ حِسٍف مىخد له الا انهم اخخلفىا في وحهاث هٌسهم
ي الِمل واإلاهازاث اللسوزٍت التي ًيبغي ان
 : 2000بانها جمثل جددًد مىاؿفاث مدخى ر
للمىكىَ  ،وبػهل ُام ُسفها (الِلي ،
ي فلال ًُ ااخاحت الى الخدزٍب لال اء  ،وفي هفع الظُار ُسفها
ًمخلنها الفس الِامل ال اء ذلو اإلادخى ر
(ُ )Schermerhorn,2001 :308لى انها ُملُت جددًد وحِسٍف الىًائف مً خالى جخـُف اإلاهماث الِمل اإلادد لالفسا
ر  ،وهره الِملُت ًيبغي ان حظهم في جدقُق ا اء ُاى للِمل وجدقُق السكا الىًُفي  ،ومً هىا ًخم حِسٍف الخـمُم
والفس ر
ُ )35: 2007لى اهه ًمثل جددًد مىاؿفاث للمدخىٍان والوسائق والِالقاث الىًُفُت مً احل
الىًُفي وخظب (ُبد ااجباز ،
جلبُت الاخخُاحاث الخىٌُمُى والخقىُت ولرلو ااخاى مّ خاحاث الافسا القائمحن بالىًائف  ،اي هى ُملُت حغُحر وجىٌُم
ي ا اء امثل .
اإلادخىٍاث و /او الِملُاث الىًُفُت مً احل شٍا ة السكا الىًُفي وجىلُد مظخى ر
 )3الهيكل الحىظيمي
ًؤلد ) (Gerloff,1985:222ان هُهل أي مىٌمت ًمثل بواقت الهىٍت الخِسٍفُت لخلو اإلاىٌمت  ،وان هره البواقت حظخوُّ اخباز
مل مً اُلاء اإلاىٌمت والافسا غحر الِاملحن فيها ًُ لُفُت حؼنُل جلو اإلاىٌمت وبخاؿت ما ًسجبى بالِالقاث التي ٌِخقد
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مخووىا ومؤطظىا جلو اإلاىٌمت بلسوزة جىاحدها  ،لما ان مخوى اإلاىٌمت او خازهتها ًيبغي ان جدىاطب مّ الغسق الري
ُ
اوؼأث مً احله (فبىاًت الظنً جخخلف ًُ بىاًت اإلاـىّ وهما ًخخلفان ًُ بىاًت اإلاظدؼفى)  ...ومً حاهب آخس ًيبغي ان
ًال
فمثال جخخلف البىاًت الىاقِت في بِئت باز ة ًُ جلو الىاقِت في بًئت خازة ...
ر
جدىاطب بىاًت اإلاىٌمت مّ البِئت التي حِمل فيها،
 .)199:2001فالهُهل الخىٌُمي هى هخـاج لِدة خُازاث جلِها اإلاىٌمت مً احــل الظُوسة ُلى
وهنرا (خسخىغ وآخسون،
الــمىاز  ،وألافسا  ،فهىاك هُامل مخخلفت جدُذ للمدزاء الظـُوسة ُــلى اإلاىاز وألافسا بو ــسرر مخخلفت ( )Jones:1995:127وبما إن
اإلاىٌمت مخهىنرة مً مجمىُت مً ألافسا ٌِملىنر مِا مً احل جدقُق ألاهداف اإلاسغىبت فاألفسا اخل أي مىٌمت ال ًبدرون
الِمل بوسٍقت ُؼىائُت ما لم جنً هىاك آلُت للخيظُق والظُوسة فمً هرا اإلاىولق ً ــبدء الــدوزر ااخقُقي لل ــهُهل الخىٌُمي
 )24: 2005ومً هىا ًمثل جدظحن وجوىٍس الهُهل الخىٌُمي جقظُم الِمل وهمى مً اهمان الخيظُق والاجـاى
(مهدي ،
والخىاؿل وجدفق الِمل وجىٌُم الاوؼوت.
زالثا  /زٍا ة الاُماى
جدظابق مىٌماث الاُماى فُما بُنها للىؿىىر الى السٍا ة وذلو مً احل ًمىمت الىجاح لخلو اإلاىٌماث وان جهىنر الاولى
مً بحن اإلاىافظحن  ،لرلو حظعى ائما الى هسح اإلاىخجاث ااجدًدة واإلاخفس ة ذاث القُمت الى الاطىار لخهىنر ؿاخبت اإلابا زة
 )74: 2014وحِسف السٍا ة بانها وؼان مبدَ ،انها القابلُت ُلى جهىًٍ وبىاء ش يء
الاولى اي جاخر لقب اإلاخدسك الاوىر (طلمان ،
ما مً الش يء ُملُا  ،اي انها مىهبت الاخظاض ( )A Knack of Sensingوالفسؿت التي ًساها آخسون مؼىػت ومخىاقلت ،فُما
ًمثل السٍا ي هى اإلابخنس الري ًخلق ألاُماى مً خالى مىٌماث أوهسائق إهخاج أو أطىار أو أػهاى حدًدة مً اإلاىٌماث
 )72:2012لما حِسف بانها مجمىُت مً ااخـائف اإلاخِلقت ببدء الاُماى
مً أحل جدقُق الثروة (الفُدان  ،وطلمان ،
 ، )561: 2007وقد مسث السٍا ة بمساخل
والخخوُى لها  ،وجىٌُمها  ،وجدمل مخاهسها والابداَ في ا ازتها (الغالبي  ،وا زَع ،
ًال
بدءا باإلافهىم زم وال ة اإلاؼسوَ ختى ألاطخمساز  ،ومً السٍا ي المخخمل الى اإلادًس اإلاالو ألُماى
مخخلفت ٌِسكها الؼهل ( )3ر
حدًدة قائمت وهاجخت مسوزا بالسٍا ي الىاش ىء الري ًؤالخوبُقاث الخنىىهُهلُت ألاُماى.

الؼهل ()3
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مساخل السٍا ة
Source : Tracogna, Andrea ,Entrepreneurship Development: Key Issues & Challenges,2009.
وقد جوىزر اإلافهىم في ُـس البِئت السقمُت لِؼمل السٍا ة في الاُماى الالنتروهُت  ،واؿبدذ اإلاىٌماث جبدث ًُ
وطائل حدًدة مً احل البقاء في البِئت الخـمُم الىًُفي لالُماى  ،وبسشر مفهىم السٍا ة الالنتروهُت والري اؿبذ ًسجبى
ازجباها لبحرا بمجمىُت مً اإلافاهُم مثل (الاُماى الالنتروهُت  ،الخجازة الالنتروهُت  ،البُّ الالنترووي  ،الدظىٍق الالنترووي
ر الالنترووي) وغحرها النثحر مً الاُماى واإلافاهُم التي ازجبوذ بالخوىزر الخنىىلىجي  ،ومً هىا ًمنً ان هجد مفهىما
 ،الدظى ر
ر في الوسائق واإلامازطاث والاهمان ال ازة الاُماى في البِئت السقمُت.
ػامال لسٍا ة الاُماى الالتروهُت ًخمثل بالخفى ر
اإلابدث الثالث
ااجاهب الخوبُقي
اوال /بىاء هماذج اإلاخغحراث
 )1الحطبيقات الحكىوهيكلية
حؼحر الىخائج الٌاهسة في الؼهل ( )4الى اخخباز الخدلُل الِاملي الخىلُدي إلاخغحر الخوبُقاث الخنىىهُهلُت ،وٍذضح
بان مؤػساث حى ة اإلاوابقت للىمىذج كُِفت وغحر مقبىلت خُث انها لم جدقق الؼسون اإلاولىبت  ،وٍهىنر الىمىذج مقبىىر
بِد مقازهت قُمه مّ الؼسون اإلاولىبت اجى ة الىماذج  ،لما ان حمُّ جقدًساث الىمىذج ًجب ان جهىنر مِىىٍت  ،والفقساث
ذاث حؼبّ البر مً ( )0.40لما ان ػسون اإلاؤػساث التي جدقق حى ة اإلاوابقت للىمىذج ًجب ان جهىنر
()RMSEA<0.08و( )GFI>0.90و( )CFI>0.95و(.)Wan,2013 :200( )NFI>0.90
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الؼهل ()4
اهمىذج مخغحر الخوبُقاث الخنىىهُهلُت
وٍهىنر الىمىذج بِد الخِدًل لما في الؼهل ( )5الري ٌؼحر الى ان جقدًساث الىمىذج وحؼبِاجه مقبىلت بِد الخِدًل ،
ومً هىا فان الفقساث لالبِا قا زة ُلى قُاض ماوكِذ مً احل قُاطه  ،وه يموابقت للؼسون الاخـائُت اإلاولىبت .
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الؼهل ()5
اهمىذج مخغحر الخوبُقاث الخنىىهُهلُت بِد الخِدًل
 )2محغير ريادة الاعمال الالكتروهية
مً مساحِت القُم اإلاظخخسحت كمً همىذج الخدلُل الِاملي في الؼهل (ً )6خطح بان مؤػساث حى ة اإلاىابقت
للىمىذج كُِفت ومً هىا فان الىمىذج غحر مقبىىر لهىهه لم ًدقق الؼسون اإلاولىبت  ، ،وهىا البد مً احساء الخِدًالث
اإلاولىبت ُلى الىمىذج بدرف وحِدًل الفقساث بدظب جىؿُاث لُل الخِدًل اإلافترق.
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الؼهل ()6
اهمىذج مخغحر زٍا ة الاُماى الالنتروهُت
وٍهىنر الىمىذج بِد الخِدًل لما في الؼهل ( )7الري ٌؼحر الى ان جقدًساث الىمىذج وحؼبِاجه مقبىلت بِد الخِدًل ،
ومً هىا فان الفقساث لالبِا قا زة ُلى قُاض ماوكِذ مً احل قُاطه  ،وهي موابقت للؼسون الاخـائُت اإلاولىبت .
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الؼهل ()7
اهمىذج مخغحر زٍا ة الاُماى الالنتروهُت بِد الخِدًل

زاهُا ُ /القاث الازجبان
 / 1اخخباز الفسكُت الفسُُت ألاولى
ٌؼحر هخائج ااجدوىر ( ًُ )1جدقق الفسكُت الفسُُت ألاولى وذلو بىحى ُالقت ازجبان مىحبت بحن اإلاخغحرًً (الخغُحر
 ، )0.742ومً مخابِت قُم ( )tهالخٍ مِىىٍت ُالقت
الخىٌُمي وزٍا ة الاُماى الالنتروهُت) ،خُث بلغذ قُمت مِامل الازجبان (
الازجبان بحن اإلاخغحرًً باالُخما ُلى مِىىٍت قُمت ( )tخُث ماهذ اإلادظىبت البر مً ااجدولُت.
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ااجدوىر ( )1هخائج ُالقاث الازجبان بحن الذغُحر الخىٌُمي وزٍا ة الاُماى الالنتروهُت
املحغيرات

ريادة الاعمال الالكتروهية

) (tااجدولية

الحغيير الحىظيمي

**0.742

0.05

0.01

)(tاملحسوبة

13.747

1.66

2.36

P-Value

0.000

(*) جعني الارثباط معىووي عىد مسحووي الداللة ( )**( )  =0.05جعني الارثباط معىووي عىد مسحووي الداللة ()  =0.01
 / 2اخخباز الفسكُت الفسُُت الثاهُت
حؼحر الىخائج الى جدقق هره الفسكُت وذلو بىحى ُالقت ازجبان مىحبت بحن اإلاخغحرًً (الخـمُم الىًُفي وزٍا ة
 ، )0.752ومً مخابِت قُم ( )tهالخٍ مِىىٍت ُالقت الازجبان بحن اإلاخغحرًً باالُخما
الاُماى الالنتروهُت) ،خُث بلغذ قُمتها (
ُلى مِىىٍت قُمت ( )tخُث ماهذ اإلادظىبت البر مً ااجدولُت.
ااجدوىر ( )2هخائج ُالقاث الازجبان بحن الخـمُم الىًُفي وزٍا ة الاُماى الالنتروهُت
املحغيرات

ريادة الاعمال الالكتروهية

) (tااجدولية

الحصميم الوظيفي

**0.752

0.05

0.01

)(tاملحسوبة

14.144

1.66

2.36

P-Value

0.000

(*) جعني الارثباط معىووي عىد مسحووي الداللة ( )**( )  =0.05جعني الارثباط معىووي عىد مسحووي الداللة ()  =0.01
 / 3اخخباز الفسكُت الفسُُت الثالثت
ٌؼحر ااجدوىر ( )3الى جدقق هره الفسكُت وذلو بىحى ُالقت ازجبان مىحبت بحن اإلاخغحرًً (الهُهل الخىٌُمي وزٍا ة
 ، )0.830ومً مخابِت قُم ( )tهالخٍ مِىىٍت ُالقت الازجبان بحن اإلاخغحرًً باالُخما
الاُماى الالنتروهُت) ،خُث بلغذ قُمتها (
ُلى مِىىٍت قُمت ( )tخُث ماهذ اإلادظىبت البر مً ااجدولُت.
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ااجدوىر ( )3هخائج ُالقاث الازجبان بحن الهُهل الخىٌُمي وزٍا ة الاُماى الالنتروهُت
املحغيرات

ريادة الاعمال الالكتروهية

) (tااجدولية

الهيكل الحىظيمي

**0.830

0.05

0.01

)(tاملحسوبة

18.446

1.66

2.36

P-Value

0.000

(*) جعني الارثباط معىووي عىد مسحووي الداللة ( )**( )  =0.05جعني الارثباط معىووي عىد مسحووي الداللة ()  =0.01
الفسكُت السئِظت ألاولى :
مً الىخائج الىاز ة في ااجدوىر (ً )4خطح جدقق الفسكُت السئِظُت ألاولى وذلو بىحى ُالقت ازجبان مىحبت بحن
اإلاخغحراث (الخوبُقاث الخنىىهُهلُت وزٍا ة الاُماى الالنتروهُت)  ،وٍخطح مً خالى اإلاؤػساث التي حؼحر إلى وحى ازجبان
 ، )0.861ومً مخابِت قُم ( )tهالخٍ مِىىٍت ُالقت الازجبان خُث ماهذ
مىحب بُنها ُلى اإلاظخىير النلي خُث بلغذ قُمتها (
قُمت ( )tاإلادظىبت البر مً ااجدولُت .
ااجدوىر ( )4هخائج ُالقاث الازجبان بحن الخوبُقاث الخنىىهُهلُت وزٍا ة الاُماى الالنتروهُت
اإلاخغحراث

) (tااجدولُت

زٍا ة الاُماى الالنتروهُت

الخوبُقاث الخنىىهُهلُت

**0.861

0.05

0.01

) (tاإلادظىبت

20.976

1.66

2.36

P-Value

0.000

(*) جعني الارثباط معىووي عىد مسحووي الداللة ( )**( )  =0.05جعني الارثباط معىووي عىد مسحووي الداللة ()  =0.01
زاهُا /جدلُل ُالقاث الخأزحر
مً خالى مساحِت القُم الىاز ة في ااجدوىر (ً )5خطح الاحي :
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)1

الفرضية الفرعية الاولى :

ان الخغُحر الخىٌُمي ًؤزس مِىىٍا في (زٍا ة الاُماى الالنتروهُت)  ،خُث ماهذ قُمت ) (Fاإلادظىبت ألبر مً ااجدولُت
 ، )0.742وهرا ٌؼحر الى ان حغُحرا مقدازه
 ، )0.574وقُمت)( (
 ،) 0,05وقد بلغذ قُمت اإلاِلمت )( (
ُىد مظخىير اإلاِىىٍت (
ًال
 )0.742في زٍا ة الاُماى الالنتروهُت .
( )1في الخغُحر الخىٌُمي ًددر حغُحررا مقدازه (
 )%55.1مً الخغحراث ااخاؿلت في اإلاخغحر اإلاِخمد (زٍا ة الاُماى
لرلو ًفظس اإلاخغحر اإلاظخقل (الخغُحر الخىٌُمي) (
الالنتروهُت) باالُخما ُلى قُمت مِامل الخفظحر اوالخددًد التي بلغذ ( ، )R2=0.551ومً هىا جخدق الفسكُت .
)2

الفرضية الفرعية الثاهية :

جؤزس الخـمُم الىًُفي مِىىٍا في (زٍا ة الاُماى الالنتروهُت) خُث ماهذ قُمت ) (Fاإلادظىبت ألبر مً القُمت
ًال
 ،)0.752وهرا ٌِني ان حغُحررا مقدازه ()1
 ، )0.604وقُمت )( (
ااجدولُت ُىد مظخىير اإلاِىىٍت ( ،) 0.05وبقُمت ) (حِا ى (
 )56.5مً الخغحراث ااخاؿلت
 )0.752في زٍا ة الاُماى الالنتروهُت .واهه ًفظس (%
في الخـمُم الىًُفي ًقى إلى حغُحر مقدازه (
في اإلاخغحر اإلاِخمد (زٍا ة الاُماى الالنتروهُت) اذ بلغذ قُمت مِامل الخفظحر اوالخددًد ( ، )R2=0.565ومً هىا جخدق
اىفسكُت .
)3

الفرضية الفرعية الثالثة :

أًهس بِد الهُهل الخىٌُمي أزسا ذو اللت مِىىٍت في (زٍا ة الاُماى الالنتروهُت) إذ ماهذ قُمت ) (Fاإلادظىبت ألبر مً
ًال
 ،)0.830وهرا ٌِني ان حغُحررا مقدازه ()1
 ، )0.714وقُمت )( (
القُمت ااجدولُت ُىد مظخىير ( ،) 0.05وبقُمت ) (حِا ى (
 )68.8مً الخغحراث ااخاؿلت في
 )0.830في زٍا ة الاُماى الالنتروهُت .واهه ًفظس (%
في الهُهل الخىٌُمي ًقى إلى حغُحر مقدازه (
اإلاخغحر اإلاِخمد (زٍا ة الاُماى الالنتروهُت) اذ بلغذ قُمت مِامل الخفظحر اوالخددًد ( ، )R2=0.688ومً هىا جخدق الفسكُت .
أر الخوبُقاث الخنىىهُهلُت في زٍا ة الاُماى الالنتروهُت
ااجدوىر ( )5ز

الحغيير الحىظيمي

الابِا

اإلاؤػساث

زٍا ة الاُماى الالنتروهُت

F

188.97

P

0.000

R2

0.551



0.574



0.742
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F

200.061

P

0.000

R2

0.565



0.604



0.752

F

340.26

P

0.000

R2

0.688



0.714



0.830

ًال
وفقا لىخائج ااخاطىب
اإلاـدز  :ر
ي الابِا مجخمِت حؼحر اإلاؤػساث الخدلُلُت في ااجدو رى ( )6والؼهل ( )8الى أن ابِا الخوبُقاث
وُلى مظخى ر
الخنىىهُهلُت مجخمِت مان لها جازحرا مِىىٍا في (زٍا ة الاُماى الالنتروهُت)  ،وبؼهل حصئي خُث اًهسث الابِا مجخمِت جازحرا
مِىىٍا كمً همىذج الاهدداز اإلاخِد  ،وان القدزة الخفظحرًت للىمىذج بلغذ ( )75.2%مً الخغحراث ااخاؿلت في اإلاخغحر
اإلاِخمد (زٍا ة الاُماى الالنتروهُت) إذ بلغذ قُمت مِامل الخددًد (. )R2=0.752
وبهرا جهىنر مِا لت همىذج الاهدداز اإلاخِد بالـُغت الاجُت:

Y    1X 1   2 X 2   3 X 3
)Y= 0.815+0.215(x1) +0.261(x2) +0.478(x3
)الهُهل الخىٌُمي() +0.478الخـمُم الىًُفي( ) +0.261الخغُحر الخىٌُمي)() = 0.815+(0.215زٍا ة الاُماى الالنتروهُت
ااجدو رى ()6
خالؿت هخائج الخدلُل ألزس ابِا الخوبُقاث الخنىىهُهلُت مجخمِت في زٍا ة الاُماى الالنتروهُت
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املحغيرات



الهُهل الخىٌُمي

Df

0.215

الخغُحر الخىٌُمي
الخـمُم الىًُفي



R2

F

0.815

0.261

P
0.001

0.752

153.79

3,203

0.478

0.000
0.000

اإلاـدز  :مخسحاث بسهامج ()SPSS v.18

الؼهل ( )8مِامالث همىذج الاهدداز اإلاخِد لخازحر الابِا مجخمِت
اإلاـدز  :مخسحاث بسهامج ()AMOS v.18
ر
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اإلابدث السابّ
الاطخيخاحاث والخىؿُاث
اوال /الاطخيخاحاث
 )1حِد الخوبُقاث الخنىىهُهلُت مً الاطالُب ااخدًثت التي حظاهم مظاُمت فاُلت في الخنُف مّ اإلاخغحراث البُئُت
وجدظً الا اء للمىٌماث.
 )2جخولب زٍا ة الاُماى الالنتروهُت الى احساء اإلاصٍد مً الدزاطاث والخدلُل للخىؿل الى الاطالُب ااخدًثت ومساُاة
مىالبتها للخوىزر الِالمي.
 )3ازبدذ الىخائج ان هىالو ُالقت اًجابُت بحن الخوبُقاث الهُهلُت وزٍا ة الاُماى الالنتروهُت وان الِالقت جخِصشر ملما
شا ث مل او حصء مً هره الخوبُقاث .
 )4حؼحر الىخائج الى ان الخوبُقاث الخنىىهُهلُت جؤزس بؼهل مباػس في جدظحن وجدقُق زٍا ة الاُماى الالنتروهُت ،
وقد اجطح بان الابِا الفسُُت جؤزس مجخمِت مىفس ة .
ً )5خطح مً خالى الىخائج الى ان ابِا الخوبُقاث الخنىىهُهلُت ازسث بؼهل مباػس مىفس ة ومجخمِت في زٍا ة
الاُماى الالنتروهُت الا ان الخازحر مان مخفاوجا بحن الابِا وقد سجل الهُهل الخىٌُمي اإلاسجبت الاولى كمً الىمىذج ،ومً هىا
ًمنً اُا ة ثزجُبها (الهُهل الخىٌُمي  ،الخـمُم الىًُفي  ،الخغُحر الخىٌُمي ).
 )6ازبذ الىمىذج الفسض ي والري جم جدىٍله باطلىب الىمرحت الهُهلُت اهه قد جدقق واهه مظخىفي لؼسون حى ة
اإلاوابقت للىماذج ومً هىا ًمنً اُخما ه في اإلاىٌماث واإلاؤطظاث ذاث البِئت اإلادؼابهت مّ بِئت الدزاطت ااخالُت.
زاهُا /الخىؿُاث
تهُئت الٌسوف اإلاىاطبت الخخلان اإلاؼازَّ السٍا ًت وال طُما اإلاقدمت مً قبل الباخثحن الرًً ًدخاحىنر الى الدُم
)1
اإلاا ي واإلاِىىير.
ًجب ُلى اإلاىٌماث واإلاؤطظاث شٍا ة الخخـُـاث اإلاالُت اإلاخــت للبدث والخوىٍس  ،مّ مساُاة البدث
)2
باطخمساز ًُ الاطالُب ااخدًثت القابلت للخوىٍس والخددًث.
كسوزة اُا ة بىاء الهُهل الخىٌُمي وفق خوت ُلمُت مدزوطت جخدم الِالقاث الىًُفُت وجلمً خـىىر الخىاشنر
)3
بحن الاقظام وُدم الخداخل فُما بُنها.
الاطخفا ة مً الخجازب الىاجخت ذاث البِئت اإلاؼابهت  ،والبدث ًُ الفسؾ السٍا ًت القابلت ىلخوبُق ونر كُاَ
)4
ااجهى في فسؾ زٍا ًت مِقدة الًمنً مداماتها.
اؿبذ لصاما ُلى اإلاىٌماث وفي ًل هرا الخوىزر والخقدم الخنىىلىجي ان جقىم باحساء الخغُحر الخىٌُمي اإلاولىب
)5
واُا ة جـمُم ُملُاتها وهُهلها الخىٌُمي.
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الاهخمام بالخِلُم والبدث الِلمي اخل اإلاؤطظاث الخِلُمُت مّ تهُئت الٌسوف البُئُت الداُمت لالبداَ  ،وجىفحر
)6
البيُت الخدخُت اإلاا ًت والخنىىلىحُت .
اإلاـا ز
اوال/راإلاـا ز الِسبُت
ااخدزاوي  ،خامد لسٍم  ،الدوز الاطتراجُجي لالبخهاز الخنىىلىجي الهاسح في اقخـا اإلاِسفت  ،اإلاؤجمس الِلمي
)1
الاوى لفاملتي القاهىن والا ازة .2013 ،ر
 )2خسخىغ ُ ،ا ى و اغس  ،مىقر " ،رهٌسٍت اإلاىٌمت والظلىك الخىٌُمي "رمدًسٍت از النخب للوباُت واليؼس ،
بغدا 2001،ر.
)3

خسٍم  ،خظحن  ،الظلىك الخىٌُمي  ،طلىك ألافسا وااجماُاث في مىٌماجاألُماى ُ ،مان  ،از ااخامد .2004 ،

 )4خظحن  ،زخُم  ،إػهالُت قُاض أزس الخغُحر الخىٌُمي في مىٌماث ألاُماى -ر مدخل منهجي  ،مجلت بغدا للِلىم
الاقخـا ًت  ،الِد 32ر .2012،
 )5الدوزي ،شلسٍا مولو  ،وابى طالم  ،بنس اخمد  ،زقافت السٍا ة في ًل الخىمُت اإلاظخدامت  ،زاطت مُداهُت ،
مجلت ًالى  ،الِد 58ر .2013 ،ر
 )6طلمان  ،مهىد ماًم  ،جىًُف ُىامل الىجاح ااخاطمه في حِصٍص السٍا ة أالطتراجُجُتبدث مُداوي في ػسلتي
جىشَّ اإلاىخجاث الىفوُت ومـافي الىطى  ،زطالت ماحظخحر في الا ازة الِامت  ،حامِت بغدا .2014،ر
 )7طلمان فاكل خمد  ،وؿااح ،ر فالح لسٍم ،ازس اُا ة جـمُم الىًُفت في ا اء مهاجب اإلافدؼحن الِامُحن بدث
مُداوي  ،مجلت الِلىم الاقخـا ًت والا ازٍت  ،حامِت بغدا  ،الِد 80ر .2014،
ُ )8بد ااجباز  ،بسار هالب  ،ازس جـمُم الىًُفت في فاُلُت فسر الِمل زاطت جوبُقُت في مدًىت الوب  ،زطالت
ماحظخحر فير حامِت بغدا –ر ملُت الا ازة والاقخـا .2007،
ُ )9لي  ،اقدض خظً أزس ُملُاث اُا ة الهُهلت الخىٌُمُت في حِصٍص قُمت الصبىن الداخلي زاطت جدلُلُت في
الؼسلت الِامت للـىاُاث النهسبائُت اخدي حؼنُالث وشازة الـىاُت واإلاِا ن  ،زطالت ماحظخحر في الا ازة الِامت
،حامِت بغدا .2011 ،
 )10الِلي ُ ،بد الظخاز مدمد  ،ا ازة الاهخاج والِملُاث مدخل لمي  ،از وائل لليؼس والخىشَّ ُ ،مان  ،الاز ن
.2000،
)11

الغالبي  ،هاهس  ،وا زَع  ،وائل  ،الا ازة الاطتراجُجُت  ،از وائل لليؼس والخىشَّ  ،ن1ر  ،الاز ن 2007 ،ر.ر

 )12الفُدان  ،اًثاز ُبد الها ي  ،وطلمان  ،طِدون مدظً  ،وزر خاكىاث الاُماى في حِصٍص زٍا ة اإلاىٌماث ،مجلت
ملُت بغدا للِلىم الاقخـا ًت ااجامِت الِد 30ر .2012 ،ر
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ً زاطت خالت ُلى ُُىت م،  أزس اطتراجُجُت جىمُت اإلاىاز البؼسٍت ُلى أ اء ألافسا في ااجامِاث، طبرًىت، ّ) ماو13
ر.2015 ،  ااجصائس،  حامِت مدمد خُلس، زطالت ماحعجحر في ُلىم الدظُحر، ااجامِاث ااجصائسٍت
 جأزحر الهُهل الخىٌُمي و الالجألد البُئي في فاُلُت بِم ملُاث حامِت بغدا والهلُاث ألاهلُت،  خمائل، ) مهدي14
.2005،  حامِت بغدا،  زطالت ماحظخحر في الا ازة الِامت، زاطت مُداهُت
راإلاـا ز الاحىبُت/ زاهُا
1) Gary, Dessler ,Managing Organizational Change , Prentice Hall, Inc. , 2004
2) Gerloff, E. A. Organizational theory and design: a strategic approach to management, McGraw-Hil,1985.
3) Jones, Gareth “ Organizational Theory Text And Cases” Published By Addison-Wesley ,Inc,1995, U.S.A.
4) Schermerhorn ,John R., Hunt,James G., Basic Organizational Behavior ,2nd ,John Wiley & Sons Inc,New
York,1998.
5) Tiffany, C. R. and L. R. J. Lutjens (1998). Planned Change Theories for Nursing: Review, Analysis, and
Implications, SAGE Publications.
6) Tracogna, Andrea ,Entrepreneurship Development: Key Issues & Challenges,2009.
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