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 لمنظمات االعمال االستراتيجيدور حاضنات اإلعمال في تحديد التوجه 

 
 م. حسين وليد حسين                                                            

hussainsmart431@yahoo.com 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 المستخلص

بدي  ااندتاا امامدات وتحفيددف  والتدثيي طبيعد  العقةدد   تحفيدف يهدف  البحدث الد 

فدي  ا  مهم ا  تمارس دور اإلاماتاانتاا  أخذا إذ .التوجه امست اتيجي للمتظم  المبحوي 

مد  خدقت المدفماا  القطاااا التي تعمل ندمتهامساافة المتظماا ال  البقاء والتمو في 

ضق  ا  اهمي  ةيام المتظم  بتحفيف توجههدا امسدت اتيجي بلدصل حدحي  التي تقفمها لها، ف

وةدف اادارا ملدصل   .لصي تضم  ةفرتها ال  تحقيد  رسدالتها وامهدفا  التدي تسدع  اليهدا

وجود ةصور وان  في مع ف  اهمي  اانتاا امامات ودورها في تحفيدف التوجده البحث 

البحددث ااتمددفا امسددتباا  رددثداة ر يسدد   ولتحقيدد  اهددفا  .امسددت اتيجي للمتظمدد  المبحويدد 

تددم  إنبعددف ، لجمددا البياادداا، والتددي تددم ااددفادها بامسددتتاد الدد  اددفد مدد  المقددايي  الجدداه ة

تدم اختيددار  .لمقددايي  الصدفا والتبدداا لتدتق م مددا اليد   ال  يسددي لهدذا البحددث إخضدااها

 ر  العامد  لصدتاا  افد مد  العداملي  فدي اللد اختي القطاع الصتااي رميفان للتطبي ، اذ 

( فد ادا  رعيتد  للبحدث، واسدتمفم الب ادامص اإلاصدا ي الجداه  58وبواةدا   التباتيد ال يوا 

 SPSS في ادخدات وتحليدل بيااداا البحدث ومد  اهدم امدواا اإلاصدا ي  المسدتمفم  فدي )

التحليدددل لنالتسدددب  الملويددد  للتصددد ار، والوسدددح الحسدددابي، واماحددد ا  المعيدددار  ومعامدددل 

( ، واماحددفار المطددي البسدديحن، وةددف أسدد   Spearman  ، ومعامددل امرتبدداط  امخددتق

اردفا معظمهدا الد  وجدود اقةد  ارتبداط وتدثيي  ذاا ادفة اد  اتدا ص  التحليدل اماصدا ي

دمله معتويد  مد  التاايد  اماصدا ي  بدي  ااندتاا امامدات والتوجده امسدت اتيجي وهدذ  

ل  ايدد  التددي ااطلدد  متهددا البحددث، واليدده اوحدد  التتددا ص تت دد  مددا ال  نددياا ال  يسدد  وا

ا التدي االبااث بض ورة زيادة اهتمام المتظم  المبحوي  بفراس  ري ي  امست ادة م  المدفم

التددي  البيلدد ل  دتقدفمها اانددتاا امامددات وتو ي هدا فددي تحفيددف توجههدا امسددت اتيجي فددي 

 .تعمل نمتها

الستراتيجي، اإلدارة العليا، منظمات الكلمات المفتاحية: حاضنات اإلعمال، التوجه ا

 اإلعمال.
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 المبحث االول : منهجية البحث وبعض الدراسات السابقة

 المقدمة

بسب الفيتاميصي  العالي  التي تمتاز بها البيل  المعاح ة التي تعمل نمتها 

متظماا امامات أب ز م هوم اانتاا امامات في اآلوا  األخي ة ، لمسااف  المتظم  في 

اء البفاي  الصحيح  لها في العمل وبما يساافها ال  تجتب الملصقا التي تع نها بت

(، وةف ارف Salem, 2014 : 854لل لل والت اجا وبالتالي نمان بقاءها في الصتاا   

( بان المتظماا تحتاج ال  متهص محفد لصي تتمص  م  Gatignon & Xuerebرل م   

مل نمتها وتحقي  امهفا  التي تسع  اليها، وهتا التصييف ما متيي اا البيل  التي تع

(، وم  هتا 13: 2013جتفب ، تب ز أهمي  التوجه امست اتيجي للمتظماا المعاح ة  

ااطلقت ال ص ة ال  يس  لهذا البحث في محاول  توني  دور اانتاا امامات في مساافة 

هذا البحث ال  اربع   ، ويقسمتوجهها امست اتيجي في  ل بيلتهاالمتظماا ال  تحفيف 

مبااث ،  تضم  المبحث اموت فق تي  ، رر ا امول  ال  المتهجي  العلمي  للبحث، في 

اي  ااوت البحث في ال ق ة التااي  ا   مجموا  م  الجهود ال ص ي  السابق  التي تمص  

ااي م  م اجعتها وبقفر تعل  امم  باألهفا  ال  يس  للبحث ، في اي  يقسم المبحث الت

ال  يقي  فق اا ااولت التع يف بمتيي اا البحث ال  يس  وابعادها ال  اي  والعقة  

بيتها م  التااي  التظ ي ، اما البحث التالث فقف خصص لتلميص واةا واهمي  المتيي اا 

المبحوي  وابعادها ال  اي  ، فضق  ا  تحليل اقةاا امرتباط والتثيي  ليتم في نؤءها 

نياا ال  يس  وال  اي  للبحث، واخي ا  جاء المبحث ال ابا لع   افد م  اختبار ال  

امستتتاجاا التي توحل اليها البحث، ما محاول  تقفيم افد م  التوحياا التي م  اااها 

 تع ي  المع ف  في المجات المبحوث .

 

 اوال: منهجية البحث

هميته واهم خصصت هذ  ال ق ة لي   التع   ال  ملصل  البحث ال  يس  وأ

متيي اته  توني  طبيع  العقة  والتثيي  بي األهفا  التي يسع  ال  تحقيقها، ما محاول  

ال  اهم  التع  ال  يس  وابعاد  ال  اي  م  خقت التموذج ال  ني للبحث ، فضق  ا  

امدواا والمقايي  المعتمفة في جما وتحليل البياااا واخي ا  توني  اهم خصا ص العيت  

 مبحوي  لال

 
 مشكلة البحث .أ 

المتظم  في  امل الملصقا والصعوباا التي م  الممص  ان تعي  تحفيف بعض

، لذا فهي بحاج  ال  امست ادة م  خفماا المتظماا امخ ى م  تصويتها األول الم اال 

تسهم  لصواها اإلاماتاانتاا  واليه ب زا أهمي  المفماا التي تقفمهافي هذا المجات، 

م  ، و هذا م  جااب ات في اجاح المتظماا ال يادي  ونمان بقاءها في العملوبلصل فع

لصي تتمص  المتظم  م  بتاء البفاي  الصحيح  لها في العمل يتوجب اليها جااب أخ  

تحفيف توجهها امست اتيجي في  ل متيي اا البيل  التي تعمل نمتها الفاخلي  والمارجي ، 
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 تو يف خفماا أهمي ةصور وان  في مع ف   وهتا تب ز ملصل  البحث في وجود

م  هتا يمص  حياغ  في تحفيف التوجه امست اتيجي للمتظم  المبحوي ،  اإلاماتاانتاا 

 لملصل  البحث م  خقت التساؤما امتي 

اانتاا خفماا هل يوجف واي را  لفى امدارة في المتظم  المبحوي  بثهمي   .1

 وبقاءها في العمل .ال  اجاح المتظماا  وأي ها اإلامات

هل يوجف واي را  لفى المتظم  المبحوي  بثهمي  تحفيف توجهها امست اتيجي  .2

 في  ل البيل  التي تعمل فيها ؟

ما هي طبيع  العقة  والتثيي  بي  اانتاا امامات والتوجه امست اتيجي لفى  .3

 المتظم  المبحوي .

 
 اهمية البحث .ب 

تيي اا المبحوي  ، اذ تلصل اانتاا امامات تتجل  اهمي  البحث م  خقت اهمي  الم

اافى المح راا امساسي  التي تسااف المتظماا في بتاء البفاي  الصحيح  لها في العمل 

، رما يلصل التوجه موها في الصتاا  التي تعمل نمتهاوبالتالي نمان اجااها وبقاءها وا

لصواها  ااج وجب تت يذها بلصل العليا التي يت لإلدارةامست اتيجي اافى المهام امساسي  

  تلصل الفليل الذ  يتم العمل اليه في راف  مستوياا المتظم  وف واها، فضق ا  محاول

البااث التع   ال  درج  اسهام اانتاا امامات في تحفيف التوجه امست اتيجي م  

مستتاد إل  خقت اجاباا اف اد العيت  المبحوي  ال  فق اا امستباا  التي تم اافادها با

أفصار افد م  المقايي  الجاه ة، ومحاول  تقفيم الحلوت لعفد م  الملصقا التي تواجهها 

 المتظم  المبحوي  في المجات المبحوث.

 

 اهداف البحث .ج 

تحفيف دور اانتاا امامات في تحفيف التوجه امست اتيجي ،  البحث ال  يهف 

  لتحقي  امهفا  امتي  فضق  ا  محاولته

ول  تلميص واةا واهمي  اانتاا امامات في نؤء اجاباا اف اد العيت  محا .1

 المبحوي .

محاول  التع   ال  اهمي  التوجه امست اتيجي وواةعه م  خقت اجاباا اف اد  .2

 العيت  المبحوي .

تحفيف دور اانتاا امامات ودرج  اسهامها في تحفيف التوجه امست اتيجي م   .3

 المبحوي . خقت اجاباا اف اد العيت 

 
 للبحث االفتراضيالمخطط  .د 

والتثيي   للبحث فص ته ال  يس  وطبيع  اقةاا امرتباط امفت انييون  الممطح 

اانتاا األاماتن، والمتيي  التابا نالتوجه امست اتيجين، بي  المتيي  المستقل ن

ا البيلي  التي والتتيج  المتوةع  م  ذلك هي بتاء المتيي  التابا بلصل يتق م ما المتيي ا

 ل(1، ورما يونحه اللصل  تعمل نمتها المتظم 
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 للبحث االفتراضي( المخطط 1شكل )

 فرضيات البحث  .ه 

تت  ع اتها افد م  ال  نياا ال  اي  ورما يثتي  تانيتضم  البحث ف نيتان ر يس

 ل

ط ذاا دمله معتوي  بي  ال  ني  ال  يس  امول  تتص ال ل نتوجف اقة  ارتبا .1

ن، وتت  ع ا  اانتاا امامات وبي  تحفيف التوجه امست اتيجي للمتظم  المبحوي 

 هذ  ال  ني  افد م  ال  نياا ال  اي  وهيل

   ال  ني  ال  اي  امول  تتص ال  ل نتوجف اقة  ارتباط ذاا دمله معتوي  بي

 ن.جي للمتظم  المبحوي تحفيف التوجه امست اتيوبي   تطوي  القفراابعف 

  توجف اقة  ارتباط ذاا دمله معتوي  بي  ل نال  ني  ال  اي  التااي  تتص ال

 ن.جه امست اتيجي للمتظم  المبحوي تحفيف التووبي   ااتياجاا السواتحفيف بعف 

 المتغير المستقل )تفسيري(

 المتغير التابع )االستجابي(

 ارتباطعالقة  عالقة تأثير

 اإلعمالحاضنات  

 بناء البنية التحتية ادارة الموارد المالية تحديد احتياجات السوق تطوير القدرات

 التوجه االستراتيجي 

 األهداف الغايات الرسالة الرؤية
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   ال  ني  ال  اي  التالت  تتص ال ل نتوجف اقة  ارتباط ذاا دمله معتوي  بي

 ن.تحفيف التوجه امست اتيجي للمتظم  المبحوي وبي     التحتي البتيبتاء  بعف

   ال  ني  ال  اي  ال ابع ل تتص ال ل ن توجف اقة  ارتباط ذاا دمله معتوي

جه امست اتيجي للمتظم  الموارد المالي  وبي  تحفيف التوادارة بي  بعف 

 ن.المبحوي 

دمله معتوي  تثيي ا  ذا  امامات اانتااال  ني  ال  يس  التااي  تتص ال  ل ن تؤي   .2

ن، وتت  ع ا  جه امست اتيجي للمتظم  المبحوي تحفيف التوم  التااي  اماصا ي  في 

 هذ  ال  ني  افد م  ال  نياا ال  اي  وهيل

   ذا دمله  ا  تثيي  تطوي  القفرااتتص ال ل نيؤي  بعف  المامس ال  ني  ال  اي

 .نتحفيف التوجه امست اتيجي للمتظم  المبحوي  معتوي  م  التااي  اماصا ي  في

   تثيي ا   ااتياجاا السواتحفيف تتص ال ل نيؤي  بعف  السادس ال  ني  ال  اي

تحفيف التوجه امست اتيجي للمتظم  دمله معتوي  م  التااي  اماصا ي  في ذا 

 .نالمبحوي 

   دمله تثيي ا  ذا  التحتي البتي   بتاء تتص ال ل نيؤي  بعف السابع ال  ني  ال  اي

 .نجه امست اتيجي للمتظم  المبحوي تحفيف التومعتوي  م  التااي  اماصا ي  في 

 تثيي ا  ذا الموارد المالي   ادارة ال  ني  ال  اي  التامت  تتص ال ل نيؤي  بعف

دمله معتوي  م  التااي  اماصا ي  في تحفيف التوجه امست اتيجي للمتظم  

 المبحوي ن.

 
 اداة جمع البيانات .و 

امستباا  رثداة  ااتمف إذحث، بفي اج اء هذا التم اختيار المتهص الوح ي التحليلي 

نوييق  يتم اافادها لي   تتبيت البياااا  لبثاهاوالتي تع    هر يس  لجما بيااات

 2011السماك، لتع   ال  الظاه ة المبحوي ن  في اوالمعلوماا التي يحتاجها البحث 

افد م  المقايي  الجاه ة بعف ان تم تصيي ها لتتق م  إل بامستتاد التي تم أافادها و( 92ل

، ، باإلناف  ال  استمفام المتهص الصمي في ت سي  اتا ص البحثما اغ ا  البحث الحالي

( توني  متيي اا امستباا  ال  يس  وإبعادها ال  اي  1ويمص  م  خقت الجفوت  

 ل افادهاإ والمقايي  المعتمفة في
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 متغيرات البحث الرئيسية والفرعية والمقاييس المعتمدة: (1جدول )

 ت
المتغيرات 

 الرئيسية
 المقاييس الفقرات اإلبعاد الفرعية نوع المتغير

1 
اانتاا 

 األامات

المتيي  المستقل 

  الت سي  (

 اموذج رل م  3-2-1 تطوي  القفراا

 Ganamotse ,2011 & Pfeifer 

et al . , 2007) 

 2012المعتمف في دراس  العجيلي، 

 6-5-4 ااتياجاا السوا

 9-8-7 البتي  التحتي 

 12-11-10 الموارد المالي 

2 

التوجه 

 امست اتيجي

المتيي  التابا 

  امستجابي(

 اموذج رل م  15-14-13 ال ؤي 

(Thompson &  Strickland, 

2001+ Johnson & Scholes, 

المعتمف في دراس     (2002

 2006الب وار ، 

 18-17-16 ال سال 

 21-20-19 الياياا

 24-23-22 األهفا 

 

 ( ل2وةف تم ااتماد مفرج  ليص ا المماسي( في تصميمها ورما مون  في الجفوت  
 

 ( مدرج ليكرت الخماسي2جدول )

 
 نها اامستباا  بمقاييسها المعتمفة، اذ تم  اختباراا الصفا والتباا ال  أج اءتم و

ال  افد م  المحصمي  المتمصصي  في مجاما ادارة امامات والقياس والتقويم البالغ 

تم تعفيل فق اا امستباا  واذ  بعضها، وةف   هموآرا هم( وفي نوء مقاظات7افدهم  

%(، وللتثرف م  يباا أداة 92تبااه ال  اسب  ات اا بليت  اصلت معظم فق اا األس

( ف د م  مجتما البحث، 14البحث ةام البااث بتطبيقها ال  ايت  استطقاي  ةوامها  

أايف توزيا امستباا  م ة أخ ى ال  المجموا  ا سها، وةف بليت ةيم   أيام( 10وبعف  

%( Cronbach–Alpha  87ال ان معامل التباا لقستباا  رصل وف  معامل نر واباخ 

وهي مقبول  ودات إاصا يا في ا   الوةت، وهذا يعتي ان امستباا  بمقاييسها الممتل   

 ذاا يباا اات يمص  ااتمادها في أوةاا ممتل   لألف اد أا سهم وتعطي التتا ص ذاتها.

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات  .ز 

( في إدخات Excel( وب اامص  SPSSإلاصا ي الجاه   تم استمفام الب اامص ا

وتحليل بياااا البحث، وم  أهم األدواا التي تم ااتمادها في تلميص واةا وأهمي  

 ل(1989الملهفااي وه م  ، )المتيي اا المبحوي  وإبعادها ال  اي  اآلتي 

 

 .اا امستبمعامل التص ارل لي   تحفيف التسب  الملوي  لقت اا اوت فق اا  .1

1 2 3 4 5 

 ات   تماما ات   محايف م ات   م ات   تماما
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فق اا امستباا  وبالتالي الوسح الحسابيل ويستمفم لتحفيف مستوى اإلجاب  اوت  .2

 . اإلجاباامتوسح تلك  التع   ال 

إجاباا  اماسجام بي  أو اماح ا  المعيار ل يستمفم لمع ف  مستوى تلتت .3

و الجذر ألت بيعي الموجب اوت الوسح الحسابي، وهالمبحوي  العيت   أف اد

 .للتباي 

مل امختق ل ويستم ج م  خقت ةسم  اماح ا  المعيار  ال  ةيم  معا .4

 .المبحوي متيي اا ال أهمي لتحفيف  ويستمفم الوسح الحسابي

مختبار ال  نياا ال  يس  وال  اي  التي تضمتها البحث م  خقت تحفيف طبيع  و

صا ي  اآلتي  العقة  والتثيي  بي  المتيي اا المبحوي  فقف تم استمفام األدواا اإلا

 ( ل2006ال غبي والطقفح  ،  

معامل امرتباط لسبي مان ل لتحفيف اوع العقة  بي  متيي اا البحث الت سي ي   .1

 . يوامستجاب

 .ستقل في المتيي  التابامعامل اماحفار المطي البسيح ل لقياس تثيي  المتيي  الم .2

 
 مجتمع وعينة البحث .ح 

تي  ميفان للتطبي  لصواها اافى الل راا التي اختي ا الل ر  العام  لل يوا التبا

، وبالتالي فان هذا البلففي العمل ال  ال غم م  الظ و  الصعب  التي م  بها  ااستم 

ال  اانتاا امامات في امدارة في الل ر  المذرورة  ااتماديعص  وبفمله وانح  

ل نمتها فضق  ا  دورها تقفيم المساافة الصافي  لمواجه  راف  متيي اا البيل  التي تعم

باللصل الذ  يساافها ال  استتمار ال  ص وتجتب  في تحفيف توجهها امست اتيجي

، وتم اختيار ايت  البحث بط يق  العيت  العلوا ي  البسيط  م  المو  ي  التهفيفاا البيلي 

اجم  % م 21ا  ما يعادت ا  بواةا  ( ف دا  58العاملي  في الل ر  وةف بلغ اجم العيت   

مجتما البحث وهي م  التسب المقبوت في معظم الفراساا المت ذة م  ةبل الجهاز 

( توني  3، ويمص  م  خقت الجفوت  الم ر   لإلاصاء في وزارة التمطيح الع اةي 

 ل يثتيبعض خصا ص العيت  المبحوي  ورما 
 

 خصائص العينة المبحوثة :(3جدول )

 سنوات الخدمة فيالعنوان الوظي الشهادة النوع البشري

 41 ذكور
اافادي  فما 

 دون
 42 فتي 21

 6 ستواا 5اةل م  

 27 ست  10-6م  

 25 ست 20-11م   16 ادار  37 بصالوريوس 17 إناث

 لالمبحوي  بامتي ويمص  تحفيف اب ز خصا ص العيت 

ان اسب  الذرور العاملي  في الل ر  المبحوي  اال  م  اسب  امااث اذ بليت  .1

 % م  اجم العيت  .72سبتهم ا

ان معظم اف اد العيت  المبحوي  هم م  امل  اللهادة الجامعي  اذ بيت اسبتهم  .2

65.% 
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 إذ اإلداريي ران ال تيي  اال  م  العتوان الو ي ي للعيت  المبحوي  فيما يمص  .3

 . %74بليت اسبتهم 

( 5رت  م   رما ارفا اتا ص التحليل بان معظم اف اد ايت  البحث لفيهم خفم  ا .4

ستواا، وبالتالي فان هذا م  الممص  ان يسااف ال  زيادة الفة  والقتاا  اتف 

ال  ةفرة البااث في  والتي بفورها ستتعص امجاب  ال  فق اا امستباا ، 

 تحقي  األهفا  الم جوة م  بحته.

 
 ثانياً: بعض الدراسات السابقة

 ص ي  السابق  التي تمص  البااث سيتم في هذ  ال ق ة ا   ومتاةل  بعض الجهود ال

، المتواخا  تحقيقها م  هذا البحث ال  يس  باألهفا م  م اجعتها وبقفر تعل  امم  

 أهمومع ف   هفضق  ا  محاول  البااث امست ادة متها في بتاء البفاي  الصحيح  لبحت

ي اا   التي م  الممص  ااتمادها في تلميص واةا واهمي  المتييوالمقاي األدواا

 ال  اي . وأبعادهاالمبحوي  

 
تحديد التوجه االستراتيجي : : (Brady & Walsh , 2008دراسة ) .1

 عملية من االسفل او من االعلى

استهففت هذ  الفراس  التع   ال  بتاء التوجه امست اتيجي للمتظم  وتحفيف الجه  

 رثداة اللمصي  بقاالتوجه امست اتيجي للمتظم ، وةف ااتمفا المقابتاء ا   المسؤول 

، وةف استمفم الب اامص ر يس  لجما بياااا الفراس  في افد م  متظماا المفماا المهتي 

 ز التتا ص التي ب، وم  ا( في إدخات وتحليل بياااا الفراس SPSSاإلاصا ي الجاه   

ا وياتللمتظم  تتم في المس امست اتيجيتوحلت اليها الفراس  هي ان املي  تحفيف التوجه 

، واليه أوحت  لصلها التها يبالعليا لصياغتها  لإلدارةالس ل  في المتظم  وم  يم تتتقل 

بض ورة بتاء ةتواا اتصات فعال  بي  راف  مستوياا المتظم  لضمان ااتقات المعلوماا 

 .بيتها بصل ر اءة وفاالي 

 
دور حاضنات االعمال في بناء القدرات : (2010دراسة )تيقاوي،  .2

من  - كنموذج للمقاوالتية -في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  التنافسية

 وجهة نظر العاملين

دور اانتاا امامات في بتاء القفراا التتافسي ،  إل  توني سعت هذ  الفراس  

ر يس  لجما بياااتها  رثداة، اذ استمفمت امستباا  ف ااتمفا المتهص الوح ي التحليليوة

( ف دا  م  العاملي  في المؤسساا المقاومتي  20م    وا مصوالتي تم توزيعها ال  ايت  

( في SPSSالصيي ة والمتوسط  في الج ا  ، واستمفم الب اامص اماصا ي الجاه   

وجود دور  ي، وم  اب ز التتا ص التي توحلت اليها هياااا الفراس ادخات وتحليل ب

 أوحتواليه ، ماا المبحوي  ايجابي لحانتاا امامات في بتاء القفراا التتافسي  للمتظ
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في  اإلاماتاانتاا خفماا بض ورة تبتي هذ  المتظماا سياساا جفيفة لقست ادة م  

 وامدار  الصافي لها . وال تيتمصيص الفام المالي مجات 

 
 بدايةدور حاضنات االعمال في دعم : (Lesakova , 2012دراسة ) .3

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الفراس  توني  دور اانتاا امامات في دام اجاح الملاريا  الهف  ال  ي  لهذ 

لعيت  المتوسط  والصيي ة، وةف ااتمفا الفراس  اسلوب دراس  الحال  ، اذ تم اخذ بياااتها 

 في مجات التصتولوجيا في سلوفاريا الممتص الل راا  العاملي  في افد م  اإلف ادم  

توحلت اليها هي وجود مجموا  م  الموارد  ، وم  اب ز التتا ص التي( ف دا  34بواةا  

م  ةبل اانتاا امامات وتو ي ها في تس يا املي  امو  أدارتهاالتي يمص   واألالط 

هذ  العوامل والموارد  تثيي الملاريا ال يادي ، واليه اوحت بض ورة دراس  درج  

اصل  ثفضلب اإلاماتم  خفماا اانتاا التي يمص  امست ادة  المجاماللتع   ال  

 .ممص 

اثر التوجه االستراتيجي في تحقيق المسؤولية : (2012)الزريقات، دراسة  .4

 االجتماعية

الي   م  هذ  الفراس  التع   ال  دور التوجه امست اتيجي في تحقي  المسؤولي  

ر يس  لجما بياااا البحث ، اذ تم توزيعها ال   رثداةامجتمااي ، وةف ااتمفا امستباا  

وتحليل  وإلدخات( ف دا  م  العاملي  في المصار  التجاري  امرداي ، 590اةا  ايت  بو

( وم  اب ز التتا ص التي SPSSبياااا الفراس  استمفم الب اامص اماصا ي الجاه   

%( م  التباي  63.8توحلت اليها الفراس  ان ابعاد التوجه امست اتيجي ت س  ما مقفرا   

بض ورة امل  أوحت، لذا للمتظماا المبحوي مااي  الحاحل في المسؤولي  امجت

المتظماا المبحوي  ال  ايجاد يقاف  تتظيمي  ةادرة ال  تع ي  ابعاد التوجه امست اتيجي 

 في  ل بيل  المتظم  وتو  يها في تحقي  مسؤوليتها امجتمااي  اتجا  بيلتها.

 
م ودورها في دع اإلعمالحاضنات  واقع: (2012دراسة )النخالة،  .5

 المشاريع الصغيرة لدى الشباب في قطاع غزة

ااولت هذ  الفراس  تحفيف دور اانتاا امامات في دام الملاريا الصيي ة في 

 رثداةامستباا   الفراس  المتهص الوح ي التحليلي اذ استمفمت ، وةف ااتمفاغ ة ةطاع

يت  المبحوي  ر يس  لجما بياااا الفراس  فضق  ا  المقابقا اللمصي  ما اف اد الع

، واستمفم في ةطاع غ ة ( ف دا  م  العاملي  في خم  متظماا23والبالغ افدهم  

في ادخات وتحليل بياااا الفراس ، وم  اب ز ( SPSSالب اامص اماصا ي الجاه   

التتا ص التي توحلت اليها الفراس  هي ان الملاريا الصيي ة في ةطاع غ ة تعااي م  

في المتطق  ، واليه  لإلاماتم وجود اانتاا لها بسبب افملارل افة تؤد  ال  فل

في ةطاع غ ة وبتاء القاا تعاون ما  لإلاماتاوحت الفراس  بض ورة االاء اانتاا 

 المؤسساا امراديمي  لقست ادة متها في هذا المجات.
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 حاضنات االعمال والتوجه االستراتيجيالمبحث الثاني: 

 حاضنات اإلعمال أوال:

ال ق ة لي   التع   ال  م هوم المتيي  المستقل للبحث  اانتاا خصصت هذ  

وبقفر تعل  اها، واهم اإلبعاد التي سيتم ااتمادها في الجااب التطبيقي ااإلامات( وأاو

 لالبحث ورما في ال ق اا اآلتي  المتواخا  م  هذا باألهفا امم  

 
 اإلعمالمفهوم حاضنات  .أ 

لحفاي  المونوع  اإلاماتحانتاا ل دةي م هوم هتاك حعوب  وانح  في تحفيف 

م هوم اانتاا  إل  اإلاارةتمت  إذ .هاتجاه األراديميي ومختق  اراء ووجهاا اظ  

( في الومياا المتحفة .Joseph Lم  ةبل   1959ست   العالمم ة في  ألوتامامات 

ها التي تعتمف األدواا إافى بثاها ا فتوةف  ،(Marchis,2007ل86 امم يصي   

المعتمفة فيها وسلورياا  والتصتولوجي تطوي  يقافتها ل إالا ها المتظماا الحفيت  في

في العمل لها   بتاء البفاي  الصحيح في هااامليها باللصل الذ  يسااف

 Kiratli,2001:15) ا  ااها وسيل  لفام المتظماا لمساافتها ال  استتمار مواردها ،

اها في  ل البيل  التي تعمل نمتها وبالتالي نمان اجا اصل ممص  بثفضل

 Lesakova,2012 :85).  وبالت ري  ال  الجااب القااواي فقف ا فت اانتاا امامات

بااها متظماا ذاا ريان ةااواي ت ر  بلصل مباا  ال  تقفيم التص  وامرااد والمفماا 

والموسو ،   البطاطالقزم  لمساافة المتظماا ال يادي  ال  التجاح والتقفم في العمل  

 وبالت ري  ال  طبيع  العقة  بي  المتظم  والبيل  التي تعمل نمتها ا فت .(10ل 2008

مجموا  م  امج اءاا المقفم  للمتظماا في م اال اموها بااها اانتاا امامات 

م  خقت تطوي   بها المبص ة والتي تساافها ال  التصييف ما متيي اا البيل  المحيط 

وال  وف  اظ ي  ، (Khalil & Olafsen ,2010 : 70ردها الفاخلي   مقفراتها وموا

في المجات المطلوب  المتظمااالتظم فقف ا فت بااها متظم  متصامل  تستلم مفخقتها م  

تعتمف بحيث تقفيم الفام فيه وتعيف هيصلتها باللصل الذ  يجعل متها مم جاا ذاا ةيم  

  ال  دورها في دام المتظماا يلت روبا .(241ل 2011رايف، عمل  اليل في رفل

اافى المتظماا التي تتول  تحفيف الملصقا التي ال يادي  ا فت اانتاا امامات بااها 

تواجه المتظماا ال يادي  في الم اال امول  في العمل وتقفيم المساافة الصافي  لتجاوزها 

 Ahmad & Ingle ,2012 : 55)وا  م  ممج ا فت بااها ، وبذاا امتجا  تق يبا

 رالموارد القزم  وامفصا يمتلصونالمتظماا التي تهف  ال  تقفيم الفام لل ياديي  الذي  

، ابف القو   املهمالطموا  لضمان اجااهم في الم اال امول  المبص ة م  اياة 

 التي والض وري  الفةيق  المقايي  اافى بااها امامات اانتاا ا فت رما . (5ل  2013

 للبفء ألقزم المات وراس واألدواا المب ة ال  للحصوت المتظماا اححاب هاب يستعي 

يمص  تع يف  السابق يف اروبعف امطقع ال  التع . (Salem ,2014 : 855  بإامالهم

البحث الحالي بااها المتظماا التي تتول   إلغ ا اانتاا امامات رتع يف اج ا ي 

المتظماا في  إلدارةالقفراا امداري  وال تي   وي الفام القزم  لتط وسا ل وادواا تقفيم
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 البتي  المستهفف  وبتاء أسواةهالمساافتها في تحفيف ااتياجاا  املهاالم اال المبص ة م  

  .ل  الفيتامصي  التي تعمل نمتهايالموارد المالي  القزم  للعمل في  ل البوإدارة التحتي  

 
 حاضنات االعمال خدمات .ب 

للمتظماا  اإلاماتتوف ها اانتاا  انالتي مبف  المفمااهتاك مجموا  م  

التجاح في اامالها وتت يذ المهام والواجباا المورل  اليها. م  اب ز هذ   لضمان األخ ى

، ومبف ان تتمتا ادارة المتظم مسؤول  ا   ومتمصص  ادارة ر وءة تهيل هي  المفماا

( 13ل  2010الواد  ،ستجفاا المحيط  بها  هذ  امدارة بالم وا  الصافي  لموارب  راف  الم

السيط ة ال  ال  تها  لمساافدراس  الجفوى وونا خط  العمل ال عال   إل ، رما تحتاج 

 اانتاا تهف  رما .(Marchis ,2007 : 88  اإامالهالجوااب امةتصادي  والمالي  في 

 لموارب  القزم  وال تي  امداري  ةفراتهم تطوي  في المتظماا مساافة ال  امامات

 ال  تساافهم التي الجفيفة المتتجاا تطوي  ال  العمل وبالتالي المعاح ة االتصتولوجي

ا   فضق   (Lesakova,2012 : 86فيها   علموا  ي التي البيل   ل في والمتافس  العمل

دورها في تتمي  ةفراا امتصات والفافعي  لفى امف اد العاملي  في المتظم  وبالتالي 

رما تب ز اهمي  ، (Kiratli ,2001 : 14رتقاء بمستوى ادا هم واداء المتظم  رصل  ام

 البتي بالتسب  للمتظم  م  خقت دورها في مساافتها ال  بتاء وتهيل   األامات اانتاا

 اوإمصااياته اراف  طاةاته استتمارال   االتحتي  القزم  للعمل وباللصل الذ  يساافه

ابف القو ، بلصل ايو    إامالهملوجي  وهتفس  توالتص ورااالتطموارب   وبالتالي

، رما تسااف اانتاا امامات في تحفيف راف  امالط  التي تسااف المتظم  (7ل  2013

تتمتا ال  تطوي  راس المات امجتمااي داخلها وامست ادة م  المقفراا والمهاراا التي 

 Adlesicر اءة وفاالي    بثفضلا الممتل   ردها البل ي  في تت يذ االطتها ومهامهامو بها

& Slavec ,2012 : 209)  فضق  ا  دورها في مساافة المتظم  ال  ادارة مواردها

 Gillotti المالي  م  خقت ب امص التفريب الممتل   وامستلاراا المالي  التي تقفمها لها 

& Ziegelbauer ,2006 : 2). المتظمااف رما تهف  اانتاا امامات ال  ت وي 

بصاف  امستلاراا القزم  للفخوت ال  امسواا المستهفف  والحصوت ال  اصتها 

ا  ااها تعمل ال  تحفيف ال  ص التسويقي  التي  (612ل  2006خليل وهتاء، السوةي   

ال   التثريفرما تم  ا ،في تو يف االطتها وتوزيا خفماته المتظماا امست ادة متها بإمصان

في رواها تسهم في مساافة المتظماا ال  تتظيم افصار المبفاي   اإلامات اانتاا أهمي 

المهفاو  امةتصاد  وامجتمااي   أدا هالفيها وامست ادة متها في امرتقاء بمستوى 

 .(3ل  2009والي ، 

 

 انواع حاضنات االعمال .ج 

ذلك التي تقفمها ور المفمااتوجف ااوع ممتل   لحانتاا امامات وذلك اسب طبيع  

اانتاا  توجف إذ .وامهفا  ال  يس  التي تسع  ال  تحقيقها المجات الذ  تعمل نمته 

تعتمف بلصل مباا  ال  ابصاا تصتولوجيا المعلوماا وامتصاما في تقفيم  افت اني 

البطاط والموسو ، خفماتها وتقا التسب  امرب  م  هذ  الحانتاا في الومياا المتحفة  
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خفماتها في متطق  جي افي   تقفيم إل والتي تهف   إةليمي اانتاا  وهتاك ،(12ل  2008

للموارد المتاا  في تلك المتطق  وبالتالي نمان اجاح  األمتل  امستتمار فمعيت  به

  التي ت ر  في املها الوالحانتاا البحتي   إما ،(244ل 2011رايف ، ملاريعها  

الحانتاا الصتااي  ال  الجااب التقتي  ، في اي  ت ر جااب الت صي  والبحث امراديمي

 ،(12ل 2010تيقاو  ، والمع في ذاا العقة  بعملياا اماتاج واممور الم تبط  بها  

في موارب  التقفماا  المتظماامساافة  إل تهف  فإاها لوجي  واا التصتلحانتل وبالتسب 

تتمارها في مجات لوجي  المعاح ة وباللصل الذ  يساافها ال  اسوالتي تلهفها التصت

 المتظمااا  دورها في تتمي  القفراا امبفااي  لفى هذ   فضقتطور متتجاتها وخفماتها 

الحانتاا الفولي  وهي التي تهتم بفراس  راس المات إما ، (316ل  2006خليل وهتاء ،  

 مالعالهفها لالتي ي التصتولوجيافضق  ا  متابع  التقفماا ، امجتبي وري ي  استقطابه 

اول  تو ي ها في المتظماا المحلي  باللصل الذ  يساافها ال  رفا مستوى جودة حوم

ات فيحان وسلمان ، وبالتالي زيادة ةفرتها ال  تصفي  متتجاتها ال  المارج  ، خفماتها

رما تم تقسيم اانتاا امامات م  ايث الملصي  ال  يقي  ااواع التوع  . (88ل  2012

ات العام  وهي التي م تهف  ال  تحقي  ال ب  وتصون تابع  اموت هي اانتاا امام

الماح  التي تهف  بلصل ر ي  ال   اإلاماتاانتاا  يالتوع التااي فه ، أماللحصوم 

 ، وأخي اتحقي  امرباح والعا ف ال  راس المات وتصون ملصي  تابع  للمتظماا الماح 

  بي  القطاع الحصومي والماص  رت  التي تصون ملصيتها مل الممتل اإلاماتاانتاا 

ل  2009متعب، تقفيم خفماتها مقابل اجور ةليل  مقارا  بالحانتاا الماح    إل وتهف  

234). 

 
 ثانياً: التوجه االستراتيجي

سيتم الت ري  في هذ  ال ق ة ال  م هوم المتيي  امستجابي  التوجه امست اتيجي( 

ورما في ال ق اا  في الجااب التطبيقي للبحث رثبعادواهم مصوااته والتي سيتم ااتمادها 

 لامتي 

 مفهوم التوجه االستراتيجي .أ 

والتي يتم الت صي  امست اتيجي  التتا ص الملموس  لعملي التوجه امست اتيجي  يلصل

 المتظم  في تحفيف أهفا  العليا اإلدارةالتي تست اف بها  بموجبها تحفيف المعالم

لمتظم  وخصا صها داخليا  له امست اتيجي الح ر  المستقبلي  ، إذ ي سم التوجاإلست اتيجي 

 2005ابو ردن ، م  جه  أخ ى  المارجي   ما اوامل بيلتها  وري ي  التعاملم  جه ، 

 ،جفا   هال  مقاظ  مهم التثريفةبل البفء بحفيف م هوم التوجه امست اتيجي مبف م  و .(5ل

فحسب، العليا  اإلدارةل بيتم م  ة م اللمتظما حفيف التوجه امست اتيجيتوهي ان املي  

ل هتاك العفيف م  امط ا  داخل المتظم  وخارجها في المستوياا راف  يساهمون في ب

ا    يمفخل السلورالوال  وف   .((Brady & Walsh , 2008 :2هذ  العملي  

ردها الممتل   عتمف  المتظم  وبالتتسي  ما مواتامتجا  الذ   بثاهوجه امست اتيجي تال

ةبل مواد المتظم  باللصل الذ  يساافها ال  تحفيف امست اتيجي  المطلوب  للتت يذ م  

 2011،  وراميليا م يفةلمل  سلورياا معتي  تساافها ال  تحقي  امداء العالي   البل ي 
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املي  تو يف المب ة والمع ف  والمهارة والمعلوماا التي تتمتا  بثاهرما ا   (، 122ل 

في  المتظم  ارتسبتها م  تجاربها السابق  في تحفيف ممارسااالتي بها امدارة العليا و

الواةا  إل ت جمتها  ليتمالعاملي  في راف  المستوياا التتظيمي   إل اقلها ، وم  يم المستقبل

 تميل  المحيط  بالباقة  المتظم   أساسوال   .(286ل  2012ال ريقاا ، العملي  

حفيف توجه المتظم  في اطار ال  ص والتهفيفاا املي  ت بثاهيجي ت اتامس ع يف التوجهت

اس ، لتها الفاخلي   بييل  المارجي  واقاط القوة والضعف التي تمتلصها في بالي ت  نها ال

ا في المتظماا لت عيل ةتواا تعتمفها امدارة العليتتسيقي   أداة أاهاأ  (، 18ل  2012

لممتل   لقست ادة م  مواردها الممتل   في تلبي  ااتياجاا صات بي  مستوياتها اامت

وم  وجه  اظ  اخ ى ، (17ل  2013جتفب ، التي تتعامل معهم  راف  المصال   أححاب

. رما ا   بااه متهص محفد تقوم المتظم  بتطبيقه للوحوت ال  امداء المت وا والمستم  

ادارك  أطارفي الفا م  المتظم  أداءي  تحسلمتبا التهص ال بثاهالتوجه امست اتيجي  ا  

ويمص   ( .12ل  2013ابو طه ،    هاهاتجاللبيل  المحيط  بهم وردود افعالهم  المفي ي 

البحث الحالي بااهل العملي  التي  ألغ ا  افت انيع يف جه امست اتيجي رتتع يف التو

ي  رساله وتو يف في حي رؤيتهاتقوم م  خقلها امدارة العليا في المتظم  بتجسيف 

لصاف  الموارد البل ي  العامل  في  رفليلالعمل بموجبها  ليتمغاياتها ال  اصل اهفا  

 المتظم  ن.

 مكونات التوجه االستراتيجي  .ب 

هتاك ات اا بي  افد م  البااتي  اوت اهم مصوااا التوجه امست اتيجي في 

 (ل2المتظم  المعاح ة والتي يمص  تونحيها م  خقت اللصل  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكونات التوجه االستراتيجي( 2شكل )
( االدارة االستراتيجية: مفاهيم وعمليات وحاالت 2007المصدر: الدوري، زكريا الدوري )

 .51، صدراسية، الطبعة االولى، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان
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تتبت  متها يتبي  م  اللصل ااق  ان رل متظم  تمتلك رؤي  است اتيجي  واافة و

رسالتها امست اتيجي  هذا م  جه ، رما تمتلك المتظم  افد م  الياياا وتت  ع م  رل 

 لفيما يلي توني  لهذ  المصواااغاي  مجموا  م  امهفا ، و

 
( ال ؤي  Thompson & Strickland ,2001 :6ا   رل م    :رؤيةال (1

لمعلوماا اوت ل فرتلصل مصخارط  مستقبل المتظم  التي  بثاهااإلست اتيجي  

والمتطق  الجي افي  والمتتص الذ  ستستهففه المتظم  واوع  والتصتولوجي ال بون 

تلي  ال ؤي  إل  تطلعاا  أخ ىأ  بعبارة ، بتاءهاالمتظم  الذ  تحاوت اإلدارة 

التي ت سم وتع   متظ ا  اامق  للمجات الذ  ت يف المتظم   العليااإلدارة 

ا  توجهاا ةادة المتظم  والتي م  الممص  تو ي ها  تعب  أاهاأ   ، التتاف  فيها

اصل  وبثفضلتقل سفي تح ي  امف اد للعمل م  اجل تحقي  طموااتهم في الم

حقيقها غاياا المتظم  واهفافها تتتعص  ال   أنوبالتالي يمص  ممص  

 Brecken ,2004 :6 ،) للمتظم  فوا ف افيفة  اإلست اتيجي ي  ورما توف  ال

تعامل تي  راف  امط ا  التي بفي توف  اال  م  التواف   أب زهاحفيف ت يمص 

 أهفافهاالتالي فان ذلك يعطي القفرة احو التوجه لتحقي  بمعهم المتظم  و

 .(Olk at el, 2010 :2  اإلست اتيجي 

وسيل   (Harrison & Caron,1998 :52)تمتل ال سال  في اظ   :الرسالة (2

 المصال إل  أححاب  وغاياتهاتوجه الماص للمتظم  تام  إليصات اإلاساس بال

 رؤيتهارما يتوجب ال  ةيادة المتظم  ت جمه  .أم خارجهان هاسواٌء أرااوا داخل

الهف  ال  ي  التي تسع  المتظم  ال   ا رسال  والتي تعب   إل  اإلست اتيجي 

سبب  تعص ما توني  اهم القيم امساسي  التي تعمل في نؤءها والتي  هتحقيقي

، وتتمتا ال سال   (Brecken,2004 :7وجودها في المجتما الذ  تعمل نمته  

وةابله وانح  تصون  ثان تصون ممتص ة بحيبعفد م  الص اا اب زها  التاجح 

، رما يجب ان تصون م  ةبل راف  امط ا  ذاا العقة  بعمل المتظم  لل هم

القابل  للتت يذ  إلج اءااوامجموا  م  المطح  إل  ت جمتهاواةعي  بحيث يسهل 

 .(27ل  2006الب وار ،  

قت مفة خ غب المتظم  تحقيقها تهي ابارة ا  التوجهاا العام  التي  الغايات: (3

  المتظم  في تحقي  غاي  البقاء او ال بحي  بمتل ذلك رغ بيا  زمتي  طويل  اس

  حال  موتمتلف الياياا ا  امهفا  في رواها تتصف ب (22ل  2012اس ،  

م تسي التي األهفا تطل  تهي تصون ةابل  للقياس ومتها بالتالي فالعمومي  و

 .(Wheelen & Hunger ,2010 : 66نيحها في ال ق ة التالي   تو

البيل   أطارفي وهي مجموا  م  التتا ص التي تحاوت المتظم  تحقيقها  :االهداف (4

التي  الملصقمعالج  راف  ا إل التي تعمل نمتها، وتهف  معظم المتظماا 

دورها في فضق  ا   ،اإلست اتيجي  أهفافها حياغ مواردها البل ي  اتف تواجه 

ت ايف الق اراا التي تتمذها امدارة العليا لمواجه  اال  المتافس  في الصتاا  

، وتمتاز (Rotemberg & Saloner ,2000 : 697عمل نمتها  تالتي 
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محفدة بلصل وان  وواةعي  بحيث صون تامهفا  بعفد م  المصا ص اهمها ان 

 .( 72ل  2006الفهفار ،   وبالتالي م  الممص  ةياسهاتصون ةابل  للتحقي  

 
 ً  عالقة حاضنات االعمال بالتوجه االستراتيجي : ثالثا

 اإلاماتاانتاا  إن إل  (Mian & Oswego , 1996 : 191ااارة رل م   

في بتاء ع ي  ةفرة المتظماا ال يادي  ت التي تعمل ال  اإلست اتيجي  التلصيقا إافىهي 

اقط  اماطقا فيها، املي  التمطيح امست اتيجي  اي  الصحيح  لها، والذ  يلصلفالب

وباللصل الذ  يسااف ال  تحقي  القيم  المضاف  للموارد التي تمتلصها م  خقت تحفيف 

رما تسااف  . الصتاا توجهها امست اتجي وطبيع  امالط  والمهام التي سو  تت يذها في 

في التوجه  العليا واإلدارة اانتاا امامات في تو يف تطلعاا اححاب المصال 

المتاسب  التي تسااف في تحقي  رسالتها   اختيار امست اتيجيللمتظم  ليتم امست اتيجي 

 , Dee at el   المتظم تثسي الم جوة م   األداءحق  معفما يواهفافها وباللصل الذ  

حفيف ال  ص والتهفيف في تفي  المتظماارما ان اانتاا امامات تسااف .  (22 : 2012

، تها الفاخلي  لفي بي والضعففضق  ا  دورها في تحفيف اقاط القوة  ، البيل  المارجي 

واليه فهي تسااف في تحفيف الموةف امست اتيجي للمتظم  الذ  يساافها في بتاء توجهها 

تاء ال  ما ذر  فان دور بو .(Chash & Co, 2014 :4الصحي    يامست اتيج

وغاياا  اإلست اتيجي يتها ؤاانتاا امامات وان  في مساافة المتظم  في تو يف ر

وبتاء ال  ما ذر   ب،المتاس امست اتيجيتاء التوجه بالتالي بال  اصل رسال  واهفا  و

 .حث بحياغ  ال  نياا ال  يس  وال  اي  التي تضمتها هذا ال تم

 

 المبحث الثالث: الجانب التطبيقي

المبحوي  وابعادها  سيتم في هذا المبحث تلميص واةا واهمي  المتيي اا

لصل الذ  يسااف ال  اختبار البيتها ب والتثيي ، فضق  ا  تحليل اقةاا امرتباط ال  اي 

 لها البحث ورما في ال ق اا امتي ال  نياا ال  اي  وال  يس  التي ااطل  مت

 

 : تشخيص واقع متغير حاضنات االعمال واهميتها أوال

م  خقت اربع  ابعاد  ةياسهمتيي  اانتاا امامات تم  أن( 4 يتبي  م  الجفوت 

الموارد  ادارة البتي  التحتي ،بتاء ااتياجاا السوا،  تحفيف ف اي ل ن تطوي  القفراا،

 المالي  ن، وفيما يلي تلميص لواةا واهمي  هذ  امبعادل
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 تشخيص واقع  وأهمية متغير حاضنات االعمال وابعادها الفرعية :(4جدول )

 الفقرات
النسبة المئوية 

للتكرار
*

 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

 0.22 0.73 3.4 %82 بعد تطوير القدرات

 0.21 0.72 3.5 %83 احتياجات السوق تحديد بعد

 0.25 0.81 3.3 %83 البنية التحتية بناء بعد

 0.19 0.65 3.7 %82 الموارد الماليةادارة بعد 

 0.22 0.73 3.5 %83 متغير حاضنات االعمال متوسط

 .احث باالستناد الى نتائج التحليلالمصدر : اعداد الب

 
اا تم ةياسه م  بعف تطوي  القفر إن( 4يتبي  م  خقت الجفوت   تطوير القدرات: (1

ء اجاباا اف اد العيت  المبحوي  تبي  ان التسب  الملوي  ، وفي نؤخقت يقي  فق اا

%( وهي اال  م  القيم  المعياري  لقت اا البالي  82لقت اا اوت هذا البعف بليت  

سق  ما ةيم  الوسح الحسابي لهذا البعف اذ بليت ت%(، وةف جاءا هذ  التتيج  م66.7 

، وهذ  التتا ص (3ي البالي   ( وهي ايضا اال  م  ةيم  الوسح الحسابي ال  ن3.4 

العيت  المبحوي  بان اانتاا العمات  أف اد إجاباامعظم  تثريفتعص  وبفمل  وانح  

في مساافة المتظماا ال  التجاح م  خقت ت ويفهم بالقفراا  ا  مهم ا  تمارس دور

ر اءة ممصت ، رما بليت ةيم   بثفضلال تي  القزم  ماجاز اامالهم وامداري  

م  التااي   ( وهي تعص  وجود ااسجام مقبوت0.73ار  لهذا البعف   ا  المعياماح

ةيم  معامل  التتيج بي  اجاباا اف اد العيت  المبحوي ، وما يؤرف هذ   اماصا ي 

 ( .0.22امختق  اذ بليت  

ااتياجاا السوا تم تحفيف بعف  أن( 4يتض  م  الجفوت   احتياجات السوق:تحديد  (2

يقي  فق اا، وفي نؤء اجاباا اف اد العيت  المبحوي  تبي  ان التسب   ةياسه م  خقت

%( وهي اال  م  القيم  المعياري  لقت اا 83الملوي  لقت اا اوت هذا البعف بليت  

%(، وةف جاءا هذ  التتيج  متسق  ما ةيم  الوسح الحسابي لهذا البعف 66.7البالي   

(، وهذ  3الوسح الحسابي ال  ني البالي    ( وهي ايضا اال  م  ةيم 3.5اذ بليت  

العيت  المبحوي  وبفمل  وانح  بان  أف اد إجاباامعظم  تثريف ال  تلي التتا ص 

  والعمل ال  تلبي المستهفف  أسواةهاتسااف المتظماا ال  تحفيف اانتاا العمات 

 والح ا اصل ممص  وبما يساافها في بتاء اصتها السوةي   بثفضلااتياجاا زبا تها 

( وهي تعص  وجود 0.72ةيم  اماح ا  المعيار  لهذا البعف بليت   أن، رما اليها 

بي  اجاباا اف اد العيت  المبحوي ، وما يؤرف هذ  م  التااي  اماصا ي  ااسجام مقبوت 

 ( .0.21ةيم  معامل امختق  اذ بليت   التتيج 

                                                           
*

لملوي  لقت اا م  خقت جما التسب  الملوي  للتص ار ال  امجاباا  ات   تماما  تم ااتساب التسب  ا 

 ( في متهجي  البحث.2وات  ( ورما مون  في الجفوت  
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البتي  التحتي  تم ةياسه  بتاء بعف نأ( 4اقاظ م  خقت الجفوت   البنية التحتية:بناء  (3

م  خقت يقي  فق اا، وفي نؤء اجاباا اف اد العيت  المبحوي  تبي  ان التسب  

%( وهي اال  م  القيم  المعياري  لقت اا 83الملوي  لقت اا اوت هذا البعف بليت  

البعف  %(، وةف جاءا هذ  التتيج  متسق  ما ةيم  الوسح الحسابي لهذا66.7البالي   

(، وهذ  3( وهي ايضا اال  م  ةيم  الوسح الحسابي ال  ني البالي   3.3اذ بليت  

العيت  المبحوي  بان اانتاا  أف اد إجاباامعظم  تثريفالتتا ص تعص  وبفمل  وانح  

البتي  التحتي  القزم  ال  بتاء في مساافة المتظماا  ا  ايوي ا  تمارس دور امامات

، رما بليت ةيم  اماح ا  ما يتق م ما مستجفاا العص ملاريعها وببفء بلل

( وهي تعص  وجود ااسجام مقبوت م  التااي  اماصا ي  0.81المعيار  لهذا البعف  

ةيم  معامل امختق  اذ  التتيج بي  اجاباا اف اد العيت  المبحوي ، وما يؤرف هذ  

 (.0.25بليت  

الموارد المالي  تم ادارة بعف  أن( 4جفوت  يتبي  م  خقت ال الموارد المالية:ادارة  (4

ةياسه م  خقت يقي  فق اا، وفي نؤء اجاباا اف اد العيت  المبحوي  تبي  ان التسب  

%( وهي اال  م  القيم  المعياري  لقت اا 82الملوي  لقت اا اوت هذا البعف بليت  

الحسابي لهذا البعف %(، وةف جاءا هذ  التتيج  متسق  ما ةيم  الوسح 66.7البالي   

(، وهذ  3( وهي ايضا اال  م  ةيم  الوسح الحسابي ال  ني البالي   3.7اذ بليت  

العيت  المبحوي  بان اانتاا  أف اد إجاباامعظم  تثريفوبفمل  وانح   تلي التتا ص 

في تحفيف افضل مصادر واستمفاماا راس المات المتاا  المتظماا  تساافالعمات 

، رما بليت ةيم  اماح ا  المعيار  لهذا    دورها في ادارة اربااهالفيها فضق  ا

م  التااي  اماصا ي  بي  اجاباا اف اد  جيف( وهي تعص  وجود ااسجام 0.65البعف  

 (.0.19ةيم  معامل امختق  اذ بليت   التتيج العيت  المبحوي ، وما يؤرف هذ  

 أن( 4لمتيي  اانتاا امامات، اقاظ م  الجفوت    ولتحفيف امهمي  امجمالي

%( وهي ايضا اال  م  القيم  83التسب  الملوي  لقت اا اوت هذا المتيي  بليت  

هذا المتيي   ألجمالي%(، رما بليت ةيم  الوسح الحسابي 66.7المعياري  لقت اا البالي   

، وهذ  التتا ص تؤرف (3الي   م  ةيم  الوسح الحسابي ال  ني الب أال  وهي رذلك (3.5 

 اإلاماتاانتاا  أهمي  العيت  المبحوي  ال  أف اد إجاباامعظم  تثريف وبفمله وانح 

الجفيفة، رما بليت ةيم   بملاريعهاالمتظم  ال  تت يذ اامالها والبفء  ةفي مسااف

ي  م  التاا( وهي تعص  وجود ااسجام مقبوت 0.73اماح ا  المعيار  لهذا المتيي   

العيت  المبحوي  اوت فق اا هذا المتيي  وما يؤرف هذ   أف اد إجاباابي  اإلاصا ي  

 (.0.22التتيج  ةيم  معامل امختق  اذ بليت  

 
 ثانياً: تشخيص واقع متغير التوجه االستراتيجي واهميته 

م  خقت اربع   ةياسهمتيي  التوجه امست اتيجي تم  أن( 5يتض  م  الجفوت  

تلميص لواةا واهمي  هذ   ، امهفا ن، وفيما يلي، الياياا اي ل نال ؤي ، ال سال ابعاد ف

 لامبعاد
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 ( تشخيص واقع  وأهمية متغير التوجه االستراتيجي وابعاده الفرعية5جدول )

 الفقرات
النسبة المئوية 

  للتكرار
*

 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

 0.23 0.75 3.4 %82 بعد الرؤية

 0.18 0.66 3.7 %84 بعد الرسالة

 0.18 0.63 3.6 %84 بعد الغايات

 0.15 0.57 3.9 %87 بعد االهداف

 0.18 0.65 3.7 %84 متغير التوجه االستراتيجي متوسط

 المصدر : اعداد الباحث باالستناد الى نتائج التحليل .

ةياسه م  خقت يقي  تم  ال ؤي بعف  أن( 5اقاظ م  خقت الجفوت  ال ؤي ل  (1

، وفي نؤء اجاباا اف اد العيت  المبحوي  تبي  ان التسب  الملوي  لقت اا فق اا

%( وهي اال  م  القيم  المعياري  لقت اا البالي  82اوت هذا البعف بليت  

%(، وةف جاءا هذ  التتيج  متسق  ما ةيم  الوسح الحسابي لهذا البعف اذ 66.7 

، (3لوسح الحسابي ال  ني البالي   اال  م  ةيم  ا ( وهي ايضا3.4بليت  

العيت  المبحوي  بان  أف اد إجاباامعظم  تثريفوهذ  التتا ص تعص  وبفمل  وانح  

رؤيتها امست اتيجي  في نؤء متيي اا البيل  متظمتهم لفيها القفرة ال  حياغ  

بليت ةيم   ، رماالمحيط  بها وت جمتها وايصات لمواردها البل ي  بلصل فعلي

م   جيف( وهي تعص  وجود ااسجام 0.75اماح ا  المعيار  لهذا البعف  

التااي  اماصا ي  بي  اجاباا اف اد العيت  المبحوي ، وما يؤرف هذ  التتيج  ةيم  

 (.0.23معامل امختق  اذ بليت  

 بعف ال سال  تم ةياسه م  خقت يقي  فق اا، أن( 5ال سال ل يتض  م  الجفوت   (2

التسب  الملوي  لقت اا اوت هذا  أن يتبي وفي نؤء اجاباا اف اد العيت  المبحوي  

%(، 66.7%( وهي اال  م  القيم  المعياري  لقت اا البالي   84البعف بليت  

( 3.7وةف جاءا هذ  التتيج  متسق  ما ةيم  الوسح الحسابي لهذا البعف اذ بليت  

(، وهذ  التتا ص 3بي ال  ني البالي   وهي ايضا اال  م  ةيم  الوسح الحسا

العيت  المبحوي  وبفمل  وانح  بان رسال   إف اد إجاباامعظم  تثريف تعص 

المتظم  يتم ااتقاةها م  رؤيتها امست اتيجي  وبما يعص  طبيع  امالط  التي 

تت ذها المتظم  فضق  ا  تمتعها بالم وا  الصافي  للتصييف ما متيي اا البيل  

( وهي تعص  0.66يط ، رما بليت ةيم  اماح ا  المعيار  لهذا البعف  المح

م  التااي  اماصا ي  بي  اجاباا اف اد العيت  المبحوي ، وما  جيفوجود ااسجام 

 ( .0.18 البالي  يؤرف هذ  التتيج  ةيم  معامل امختق  

                                                           
*

تم ااتساب التسب  الملوي  لقت اا م  خقت جما التسب  الملوي  للتص ار ال  امجاباا  ات   تماما   

 هجي  البحث.( في مت2وات  ( ورما مون  في الجفوت  
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ت يقي  تم ةياسه م  خق الياياابعف  إن( 5ل اقاظ م  خقت الجفوت  ياااالي (3

فق اا ، وفي نؤء اجاباا اف اد العيت  المبحوي  تبي  ان التسب  الملوي  لقت اا 

لقت اا البالي   %( وهي اال  م  القيم  المعياري 84اوت هذا البعف بليت  

، وةف جاءا هذ  التتيج  متسق  ما ةيم  الوسح الحسابي لهذا البعف اذ %(66.7 

(، 3يم  الوسح الحسابي ال  ني البالي   ( وهي ايضا اال  م  ة3.6بليت  

العيت  المبحوي  بان  إف اد إجاباامعظم  تثريفوهذ  التتا ص تعص  وبفمل  وانح  

يخ غاياتها في تحفيف االطتها سالعليا في المتظم  المبحوي  تعمل ال  ت  اإلدارة

م  ، رما بليت ةيبيلتهامواردها وباللصل الذ  يتتاسب ما متيي اا  واستتمار

م   جيف( وهي تعص  وجود ااسجام 0.63اماح ا  المعيار  لهذا البعف  

التااي  اماصا ي  بي  اجاباا اف اد العيت  المبحوي ، وما يؤرف هذ  التتيج  ةيم  

 ( .0.18معامل امختق  اذ بليت  

تم ةياسه م  خقت يقي   األهفا بعف  أن( 5امهفا ل يتبي  م  خقت الجفوت   (4

وفي نؤء اجاباا اف اد العيت  المبحوي  تبي  ان التسب  الملوي  لقت اا  فق اا ،

%( وهي اال  م  القيم  المعياري  لقت اا البالي  87اوت هذا البعف بليت  

%(، وةف جاءا هذ  التتيج  متسق  ما ةيم  الوسح الحسابي لهذا البعف اذ 66.7 

(، 3ي ال  ني البالي   ( وهي ايضا اال  م  ةيم  الوسح الحساب3.9بليت  

العيت  المبحوي  بان  أف اد إجاباامعظم  تثريفوهذ  التتا ص تلي  وبفمل  وانح  

امدارة في المتظم  المبحوي  تمتلك المعلوماا الصافي  لصياغ  اهفافها 

مواردها البل ي   تح ي امست اتيجي  وباللصل الذ  يساافها ال  استمفامها في 

، رما بليت ةيم  اماح ا  المعيار  لهذا البعف نوءها واتماذ الق اراا في

( وهي تعص  وجود ااسجام جيف م  التااي  اماصا ي  بي  اجاباا 0.57بليت  

ةيم  معامل امختق  اذ بليت  التتيج ، وما يؤرف هذ  ت  المبحوي اف اد العي

 0.15. ) 

 
 أن( 5قاظ م  الجفوت  لمتيي  التوجه امست اتيجي، ا  اإلجمالي األهمي ولتحفيف 

%( وهي ايضا اال  م  القيم  84التسب  الملوي  لقت اا اوت هذا المتيي  بليت  

هذا المتيي   إلجمالي%(، رما بليت ةيم  الوسح الحسابي 66.7المعياري  لقت اا البالي   

رف (، وهذ  التتا ص تؤ3م  ةيم  الوسح الحسابي ال  ني البالي    أال  ( وهي رذلك3.7 

اهتمام امدارة في المتظم  المبحوي  بتحفيف توجهها امست اتيجي في وبفمله وانح  

نؤء متيي اا البيل  التي تعمل نمتها وبما يساافها ال  ت ايف ة اراتها ورفا اداء 

، رما بليت ةيم  اماح ا  المعيار  العاملي  لفيها وبالتالي نمان بقاءها في الصتاا 

 إجاباابي   م  التااي  اإلاصا ي  جيف( وهي تعص  وجود ااسجام 0.65لهذا المتيي   

وما يؤرف هذ  التتيج  ةيم  معامل ، العيت  المبحوي  اوت فق اا هذا المتيي  أف اد

 .(0.18امختق  اذ بليت  
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 ثالثا: تحليل عالقات االرتباط بين حاضنات االعمال والتوجه االستراتيجي

التوجه امرتباط بي  المتيي  امستجابي   ( ةيم معامل6يون  الجفوت  

( في المستوى العامود ، وبي  ، امهفا ، اليايااال ؤي ، ال سال ( وأبعاد   امست اتيجي

تحفيف  تطوي  القفراا، ( وأبعادها المتضمت  رل م  اانتاا اماماتالمتيي  الت سي    

والتي تمتل المستوى امفقي  ،(لمالي الموارد ا ادارة البتي  التحتي ،بتاء ااتياجاا السوا ، 

 م  الجفوت، وفيما يثتي ت صيق  لهذ  التتا صل

 حاضنات االعمال والتوجه االستراتيجي( عالقات االرتباط بين 6جدول )

 
تطوير 

 القدرات

تحديد 

احتياجات 

 السوق

بناء 

البنية 

 التحتية

ادارة 

الموارد 

 المالية

حاضنات 

 االعمال

 العالقات المعنوية

 العدد
االهمية 

 النسبية

 %100 5 *0.39 **0.50 *0.39 **0.46 *0.36 الرؤية

 %100 5 **0.51 *0.39 **0.48 *0.42 *0.42 الرسالة

 %100 5 **0.46 *0.42 **0.59 **0.56 *0.47 الغايات

 %100 5 **0.48 *0.41 **0.57 *0.47 *0.39 االهداف

التوجه 

 االستراتيجي
0.41* 0.48** 0.51** 0.43* 0.46** 5 100% 

العالقات 

 المعنوية

  %100 5 5 5 5 5 العدد

األهمية 

 النسبية
100% 100% 100% 100% 100%  100% 

 المصدر: اعداد الباحث باالستناد الى نتائج التحليل .

 0.05* امرتباط ذاا دمل  معتوي  اتف مستوى 

 0.01** امرتباط ذاا دمله معتوي  اتف مستوى 
 

يل عالقة االرتباط بين بعد تطوير القدرات وبين متغير التوجه االستراتيجي تحل (1

( ان ةيم معامقا امرتباط بي  بعف تطوي  القفراا 6يتبي  م  الجفوت   وابعاده:

( وهي *0.39* ، 0.47* ، 0.42* ، 0.36بليت   جيوابعاد متيي  التوجه امست اتي

( ، رما بليت ةيم  0.05اتف مستوى  جميعها اقةاا موجب  وذاا دمله معتوي  

*( وهي 0.41  التوجه امست اتيجيواجمالي متيي  تطوي  القفراا امرتباط بي  بعف 

(، واليه تؤرف هذ  0.05ايضا اقة  موجب  وذاا دمله ااصا ي  اتف مستوى  

المفماا التي تقفمها اانتاا امامات في مجات تطوي  القفراا امداري  التتا ص بان 

في المتظم  المبحوي  يساافها في تحفيف توجهها امست اتيجي،  لإلدارةوال تي  

وبالتالي فان هتاك مب ر لقبوت ال  ني  ال  اي  امول  التي تضمتها هذا البحث 

توجف اقة  ارتباط ذاا دمله معتوي  بي  بعف تطوي  القفراا والتي اصت ال ل ن

 ن .  المبحوي  وبي  تحفيف التوجه امست اتيجي للمتظم

احتياجات السوق وبين التوجه االستراتيجي  تحديد تحليل عالقة االرتباط بين بعد (2

ااتياجاا  تحفيف ( ان ةيم معامقا امرتباط بي  بعف6يتض  م  الجفوت   وابعاده:

** ، 0.59،  **0.48* ، 0.39التوجه امست اتيجي بليت  السوا وابعاد متيي  
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( 0.05ةاا موجب  وذاا دمله معتوي  اتف مستوى  وهي جميعها اق**( 0.57

متيي   وإجمالي تحفيف ااتياجاا السوا، رما بليت ةيم  امرتباط بي  بعف (0.01 

**( وهي اقة  موجب  وذاا دمله ااصا ي  اتف 0.51 التوجه امست اتيجي 

ظم  دور اانتاا امامات في مساافة المت(، واليه تؤرف هذ  التتا ص 0.01مستوى  

 اإلدارة، وبالتالي زيادة ةفرة المستهفف  وااجاا ورغباا زبا تهاتحفيف أسواةها ال  

فان هتاك مب ر لعفم  ، واليهفي تحفيف توجهها امست اتيجي في المتظم  المبحوي 

توجف ل ن تضمتها هذا البحث والتي اصت ال  التي التااي رفض ال  ني  ال  اي  

جه ااتياجاا السوا وبي  تحفيف التو تحفيف ي  بي  بعفاقة  ارتباط ذاا دمله معتو

 ن.امست اتيجي للمتظم  المبحوي 

التحتية وبين متغير التوجه االستراتيجي  البنيةبناء تحليل عالقة االرتباط بين بعد  (3

البتي  التحتي   بتاء ( ان ةيم معامقا امرتباط بي  بعف6يتبي  م  الجفوت   وابعاده:

*( وهي 0.39* ، 0.47* ، 0.42* ، 0.36توجه امست اتيجي بليت  وابعاد متيي  ال

(، رما بليت ةيم  0.05جميعها اقةاا موجب  وذاا دمله معتوي  اتف مستوى  

*( 0.41متيي  التوجه امست اتيجي   وأجمالي بتاء البتي  التحتي امرتباط بي  بعف 

(، واليه 0.05مستوى   اتفمعتوي  وهي ايضا اقة  موجب  وذاا دمله ااصا ي  

تسااف المتظم  المبحوي  تؤرف هذ  التتا ص بان المفماا التي تقفمها اانتاا امامات 

في تهيل  البتي  التحتي  القزم  للعمل والتي تلصل أافى المصوااا األساسي  للبيل  

فان تحفيف توجهها امست اتيجي، وبالتالي  في مهما   ا  تمارس دور فثاهاالفاخلي  واليه 

ل تضمتها هذا البحث والتي اصت ال  التي التالت هتاك مب ر لقبوت ال  ني  ال  اي  

البتي  التحتي  وبي  تحفيف التوجه  بتاء نتوجف اقة  ارتباط ذاا دمله معتوي  بي  بعف

 امست اتيجي للمتظم  المبحوي ن .

ه االستراتيجي وبين التوجالموارد المالية  ادارة تحليل عالقة االرتباط بين بعد (4

ادارة الموارد ( ان ةيم معامقا امرتباط بي  بعف 6يتض  م  الجفوت   :وابعاده

* ، 0.42* ، 0.39** ، 0.50متيي  التوجه امست اتيجي بليت   وأبعاد المالي 

( 0.05*( وهي جميعها اقةاا موجب  وذاا دمله معتوي  اتف مستوى  0.41

واجمالي متيي  التوجه  الموارد المالي بي  بعف  ( ، رما بليت ةيم  امرتباط0.01 

اتف مستوى معتوي  *( وهي اقة  موجب  وذاا دمله ااصا ي  0.43امست اتيجي  

عص  وبفمله وانح  دور اانتاا امامات في ت ايف توهذ  التتا ص ( ، 0.05 

 ي  م  ايث مصادرها وريمواردها المالي   بإدارةة ار ادارة المتظم  المتعلق  

، بيلتهاتحفيف توجهها امست اتيجي في  ل في  ا  أساسي ا  استتمارها والتي تلعب دور

التي تضمتها هذا البحث  ال ابع واليه فان هتاك مب ر لعفم رفض ال  ني  ال  اي  

الموارد ادارة توجف اقة  ارتباط ذاا دمله معتوي  بي  بعف والتي اصت ال ل ن 

 ن.امست اتيجي للمتظم  المبحوي  المالي  وبي  تحفيف التوجه 

 

ةيم  معامل امرتباط بي  اجمالي متيي   أن( اجف 6وبال جوع إل  الجفوت  

**( وهي اقة  موجب  0.46اانتاا امامات ومتيي  التوجه امست اتيجي بليت  
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(، وال  مستوى امبعاد ال  اي  لمتيي  0.01ةوي  وذاا دمل  معتوي  اتف مستوى  

( اقة  ارتباط ذاا دمله معتوي  ما متيي  التوجه 25فقف اققت   اماتاانتاا األ

%( م  اجمالي اقةاا امرتباط ، 100امست اتيجي وابعاد ، ا  ما يعادت اسب   

وهذ  التتا ص تؤرف اهمي  ودور اانتاا امامات في تحفيف التوجه امست اتيجي 

بقبوت ال  ني  ال  يس  األول  للبحث للمتظم  المبحوي ، واليه فان هذ  التتا ص تسم  

التي اصت ال ل ن توجف اقة  ارتباط ذاا دمله معتوي  بي  اانتاا امامات وبي  

 ن.جه امست اتيجي للمتظم  المبحوي تحفيف التو

 

 رابعا: تحليل اثر حاضنات االعمال في تحديد التوجه االستراتيجي

لمستقل  اانتاا امامات( م  ( اتا ص تحليل اي  المتيي  ا7يون  الجفوت  

خقت أبعاد  امربع  في المتيي  امستجابي  التوجه امست اتيجي( وذلك باستمفام 

 أسلوب اماحفار المطي البسيح وراات التتا ص راألتيل
 

 ( اثر حاضنات االعمال في تحديد التوجه االستراتيجي7جدول )

 a B R األعمالحاضنات 
2

 F مستوى المعنوية 

 تثيي يوجف  0.05 12.5 0.17 0.94 0.23 القدرات تطوير

احتياجات تحديد 

 السوق
 تثيي يوجف  0.01 14.7 0.23 0.84 0.26

 تثيي يوجف  0.01 15.8 0.26 0.56 0.17 البنية التحتيةبناء 

 تثيي يوجف  0.05 10.7 0.14 0.97 0.27 الموارد الماليةادارة 

حاضنات اجمالي 

 االعمال
 تثيي يوجف  0.01 17.4 0.23 0.87 0.29

F  4.08= 0.05الجدولية بمستوى داللة F   7.31=  0.01الجفولي  بمستوى دمل n=58 

 المصدر : اعداد الباحث باالستناد الى نتائج التحليل .

 
اقاظ م  خقت  :تحديد التوجه االستراتيجيفي  تطوير القدراتبعد  اثرتحليل  (1

(، وهي أرب  م  ةيمتها 12.5ةيمتها  المحسوب  بليت  (f)( أن 7الجفوت  

%(، وهذا يؤرف 95(، وبحفود يق   0.05( بمستوى معتوي   4.08الجفولي   

ن في المتيي  تطوي  القفراالبعف ن مقبوت م  التااي  اماصا ي  وجود تثيي 

ن. رما يمص  مقاظ  وم  خقت الجفوت ا سه التوجه امست اتيجيامستجابي ن

 للتوجه امست اتيجيوهذا يعتي أن هتاك وجود (a=0.23) ان ةيم  التابت 

. اما ةيم  يساو  ح  ا   تطوي  القفراا( ات  وأن ران بعف 0.23مقفار   

(B=0.94)  تطوي  القفراا فهي تفت ال  أن تيي ا  مقفار  وافة واافة في بعف

ةيم   رما بليت. (0.94)بمقفار   التوجه امست اتيجيسيؤد  ال  تييي  في 

ي س  ما تطوي  القفراا (، وهذا يعتي أن بعف 0.17  (R2)مل التحفيف معا

الذ  دخل التوجه امست اتيجي %( م  التباي  الحاحل في 17مقفار   
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%( هو تباي  م  ّس  م  ةبل اوامل لم تفخل أماموذج، وبتاء  83، وأن  األاموذج

لمتظماا يسهم يتض  بان تطوي  القفراا امداري  وال تي  لال  هذ  التتا ص 

 بلصل فعات في تحفيف التوجه امست اتيجي المتاسب لها، واليه فان هتاك مب ر

يؤي  بعف تطوي  للبحث التي اصت ال ل ن المامس قبوت ال  ني  ال  اي  ل

دمله معتوي  م  التااي  اماصا ي  في تحفيف التوجه  تايي ا  ذاالقفراا 

 ن .امست اتيجي للمتظم  المبحوي  

يتض   احتياجات السوق في تحديد التوجه االستراتيجي:تحديد اثر بعد  لتحلي (2

، وراات هذ  القيم  (14.7المحسوب  بليت ةيمتها   (f)( أن 7م  خقت الجفوت  

(، وبحفود يق  0.01( بمستوى معتوي   7.31أرب  م  ةيمتها الجفولي   

تحفيف نبعف لي  مقبوت م  التااي  اماصا %(، وهذا ما يؤرف وجود تثيي  99 

ن. رما يمص  التوجه امست اتيجين في المتيي  امستجابي نااتياجاا السوا

وهذا يعتي أن هتاك (a=0.26) مقاظ  وم  خقت الجفوت ا سه ان ةيم  التابت 

ااتياجاا  تحفيف ( ات  وأن ران بعف0.26مقفار   للتوجه امست اتيجي وجود 

فهي تفت ال  أن تيي ا  مقفار   (B=0.84). رما بليت ةيم  يساو  ح  ا   السوا

التوجه سيؤد  ال  تييي  في  ااتياجاا السوا تحفيف وافة واافة في بعف

فقف بلغ مقفار   (R2). اما ةيم  معامل التحفيف (0.84)بمقفار  امست اتيجي 

%( 23ي س  ما مقفار   ااتياجاا السوا  تحفيف  (، وهذا يعتي أن بعف0.23 

%( 77الذ  دخل األاموذج، وأن  التوجه امست اتيجي حل في م  التباي  الحا

لذا يتض  م  اتا ص التحليل  هو تباي  م  ّس  م  ةبل اوامل لم تفخل أماموذج ،

بان تحفيف ااتياجاا امسواا المستهفف  وري ي  تلبيتها يسااف المتظم  في تحفيف 

ه يمص  ةبوت والي توجهها امست اتيجي في  ل البيل  التي تعمل نمتها،

تحفيف  يؤي  بعفال  ني  ال  اي  السادس  لهذا البحث والتي اصت ال ل ن

دمله معتوي  م  التااي  اماصا ي  في تحفيف التوجه  تايي ا  ذاااتياجاا السوا 

 ن .  امست اتيجي للمتظم  المبحوي 

م   اقاظ البنية التحتية في تحديد التوجه االستراتيجي: بناء تحليل اثر بعد (3

(، وهي أرب  م  ةيمتها 15.8المحسوب  بليت ةيمتها   (f)( أن 7خقت الجفوت  

%(، وهذا يؤرف 99(، وبحفود يق   0.01( بمستوى معتوي   7.31الجفولي   

ن في المتيي  البتي  التحتي بتاء لبعف ن مقبوت م  التااي  اماصا ي  وجود تثيي 

  مقاظ  وم  خقت الجفوت ا سه . رما يمصنامستجابي نالتوجه امست اتيجي

وهذا يعتي أن هتاك وجود للتوجه امست اتيجي (a=0.17) ان ةيم  التابت 

 ). اما ةيم يساو  ح  ا   البتي  التحتي  بتاء ( ات  وأن ران بعف0.17مقفار   

B=0.56) التحتي  البتي  بتاء فهي تفت ال  أن تيي ا  مقفار  وافة واافة في بعف 

. اما ةيم  معامل  (0.56يي  في التوجه امست اتيجي بمقفار  تي إل سيؤد  

ي س   البتي  التحتي بتاء (، وهذا يعتي أن بعف 0.26فقف بلغ مقفار    (R2)التحفيف 

%( م  التباي  الحاحل في التوجه امست اتيجي الذ  دخل 26ما مقفار   

أماموذج، وبتاء   %( هو تباي  م  ّس  م  ةبل اوامل لم تفخل74األاموذج، وأن  



دور حاضنات اإلعمال في تحديد التوجه االستراتيجي لمنظمات 

 االعمال

 2018/  43العدد   حسين وليد حسين

 

 ISSN (1681-6870)                                   255                           مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

بتاء البتي  التحتي  للمتظماا يسهم وبلصل مباا  ال  هذ  التتا ص يتض  بان 

في تحفيف التوجه امست اتيجي المتاسب لها، واليه فان هتاك  أدارتهامساافة ب

 بتاء يؤي  بعفللبحث التي اصت ال ل ن  السابع مب ر لقبوت ال  ني  ال  اي  

دمله معتوي  م  التااي  اماصا ي  في تحفيف التوجه ا تايي ا  ذالبتي  التحتي  

 ن .امست اتيجي للمتظم  المبحوي 

اقاظ م   الموارد المالية في تحديد التوجه االستراتيجي:ادارة تحليل اثر بعد  (4

(، وهي أرب  م  ةيمتها 10.7المحسوب  بليت ةيمتها   (f)( أن 7خقت الجفوت  

%(، وهذا يؤرف 95(، وبحفود يق   0.05ي   ( بمستوى معتو4.08الجفولي   

ن في المتيي  الموارد المالي ادارة لبعف ن مقبوت م  التااي  اماصا ي  وجود تثيي 

. رما يمص  مقاظ  وم  خقت الجفوت ا سه نامستجابي نالتوجه امست اتيجي

وهذا يعتي أن هتاك وجود للتوجه امست اتيجي (a=0.27) ان ةيم  التابت 

يساو  ح  ا . اما ةيم   الموارد المالي ادارة ( ات  وأن ران بعف 0.27ر   مقفا

(B=0.97) الموارد  ادارة فهي تفت ال  أن تيي ا  مقفار  وافة واافة في بعف

. اما ةيم  (0.97)سيؤد  ال  تييي  في التوجه امست اتيجي بمقفار   المالي 

الموارد ادارة ا يعتي أن بعف (، وهذ0.14فقف بلغ مقفار    (R2)معامل التحفيف 

%( م  التباي  الحاحل في التوجه امست اتيجي الذ  14ي س  ما مقفار    المالي 

%( هو تباي  م  ّس  م  ةبل اوامل لم تفخل أماموذج، 86دخل األاموذج، وأن  

موارد المالي  التي تمتلصها المتظم  ليتبي  اهمي  اوبتاء  ال  هذ  التتا ص 

، واليه فان هتاك مب ر توجهها امست اتيجيي تحفيف ي املياتها فوتستتم ها ف

الموارد  ادارة يؤي  بعفللبحث التي اصت ال ل ن  التامت لقبوت ال  ني  ال  اي  

دمله معتوي  م  التااي  اماصا ي  في تحفيف التوجه تايي ا  ذا المالي  

 ن.امست اتيجي للمتظم  المبحوي 

( لتحفيف اي  أجمالي متيي  اانتاا امامات في 7الجفوت   إل وبال جوع 

( وهي ارب  م  ةيمتها 17.4( المحسوب  بليت  fالتوجه امست اتيجي، اجف ان ةيم   

%( ، وهذ  التتا ص 99( وبحفود يق   0.01( اتف مستوى معتوي   7.31الجفولي   

تااي  مقبوت م  ال التوجه امست اتيجيفي  لحانتاا اماماتتؤرف وجود اي  

للتوجه ( وهذا يعتي هتاك وجود =0.29a، رما بليت ةيم  التابت  اماصا ي 

تساو  ح  ،  اانتاا امامات( وات  وان راات 0.29بمقفار   امست اتيجي

بمقفار وافة واافة سيؤد   اانتاا امامات( ا  ان تييي  =0.87Bوبليت ةيم   

( فقف بليت R2، اما ةيم    (0.87بمقفار   التوجه امست اتيجيال  تييي  في 

التوجه %( م  التباي  الحاحل في 23، وهذا يعتي أن ما مقفار   (0.23 

الذ  دخل األاموذج، وأن  اانتاا اماماتهو تباي  م  ّس  ب عل  امست اتيجي

%( هو تباي  م  ّس  م  ةبل اوامل اخ ى لم تفخل أاموذج اماحفار. رما ان افد 77 

( بليت 7ي اققت أي  ذاا دمل  معتوي  ورما مونح  في جفوت  اماذج اماحفار الت

%( م  اجمالي العقةاا 100(، ا  ان اسبتها تساو   4( اماذج م  احل  4 

اق  أي  معتو  في  اانتاا اماماتالتثيي ي  ذاا الفمل  معتوي . وبما ان إجمالي 
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ال  يس  التااي  ، فثن هتاك مب ر بعفم رفض ال  ني  ايضا التوجه امست اتيجي

دمله معتوي  م  التااي  تايي ا  ذا تؤي  اانتاا امامات ل ن والتي م ادهاللبحث 

 ن .اماصا ي  في تحفيف التوجه امست اتيجي للمتظم  المبحوي  

 
 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات: اوالً 

افة المتظماا ال  بتاء البفاي  في مسا ا  ومهم ا  ايوي ا  تمارس اانتاا امامات دور .1

 هذا امستتتاج م  خقت التقاط امتي ل تثريفويمص  ،  إلامالهاالصحيح  

 في ت ويف المتظماا بالقفراا امداري  وال تي  الحفيت   األاماتاانتاا  تسهم

 .القزم  لمساافتها ال  العمل والتجاح في  ل البيل  التي تعمل نمتها 

 المتظماا في تحفيف وتلبي  ااتياجاا  ال  مساافة اانتاا امامات تعمل

 .يساافها ال  البقاء والتمو فيها اسواةها المستهفف  وبما

 اانتاا امامات المتظم  في بتاء وتهيل  البتي  التحتي  القزم  لبفء  تسااف

 . بثامالها

 اانتاا امامات تسااف المتظماا ال  ادارة راس مالها م  خقت تحفيف  ان

 .األمواتهذ   الحصوت اليها وري ي  استمفامهامصادر افضل 

في تحفيف توجهها امست اتيجي في  ل  المبحوي هتاك اهتمام وان  م  ةبل المتظم   .2

متيي اا البيل  التي تعمل نمتها، ويمص  تحفيف افد م  امستتتاجاا ال  اي  التي 

 ليثتيتؤرف ذلك ورما 

 رؤيتها امست اتيجي  وايصالها المتظم  المبحوي  القفرة ال  حياغ لفى  

 .فعلي بلصللمواردها البل ي  

   ان رسال  المتظم  المبحوي  يتم ااتقاةها م  رؤيتها امست اتيجي  وباللصل الذ

 .يجسف طبيع  امالط  التي تمارسها

 األالط في طبيع   غاياتها ت سيخامدارة العليا في المتظم  المبحوي  ال   تعمل 

 .اصل ممص   بثفضلمواردها  استتماربما يساافها ال  التي تمارسها و

 امدارة في المتظم  المبحوي  بصياغ  اهفافها وااتمادها رفليل متماذ  تهتم

 .الق اراا وتح ي  مواردها البل ي  

في مساافة امدارة  ا  مهم ا  يتبي  م  اتا ص التحليل أن اانتاا امامات تمارس دور .3

 ف توجهها امست اتيجي في  ل البيل  التي تعمل نمتها.في المتظم  المبحوي  لتحفي

تبي  م  خقت اتا ص التحليل بان اانتاا امامات تؤي  وبفمله معتوي  في تحفيف  .4

 التوجه امست اتيجي للمتظم  المبحوي .
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 ثانياً : التوصيات

تي ن ورة زيادة اهتمام المتظم  المبحوي  بفراس  ري ي  امست ادة م  المفماا ال .1

التي  البيل ل  تقفمها اانتاا امامات وتو ي ها في تحفيف توجهها امست اتيجي في 

 تعمل نمتها.

قفمها اانتاا تيتبيي ال  المتظم  المبحوي  التع   ال  اهم المفماا التي  .2

واهم المجاما التي يمص  تو يف هذ  المفماا فيها ألهميتها البالي  في  اإلامات

في رفا  اي في القطاع الذ  تعمل نمته، فضق  ا  دورهتحسي  موةعها التتافس

ممص   وأداءجهف  أةص العاملي  لفيها ال  العمل واستعفادهم لبذت  امستوى رن

 متظمتهم . أهفا تحقي  ل

يتوجب ال  المتظم  المبحوي  متابع  رل ما هو جفيف في مجات المفماا التي تقفمها  .3

ا في التصييف ما التييي اا التي تحفث في اانتاا امامات ومحاول  امست ادة مته

 البيل  التي تعمل نمتها المتظم  وبالتالي تحفيث توجهها امست اتيجي بلصل مستم  .

ن ورة اهتمام المتظم  المبحوي  باافاد ب امص تفريبي  لمواردها البل ي  لتحسي   .4

فامها في ةفرتهم ال  امست ادة م  المفماا التي تقفمها اانتاا امامات واستم

 تت يذ المهام والواجباا المتاط  بهم .

يتوجب ال  المتظم  المبحوي  تمصص بعض مواردها في توجيه رسال  ااقمي   .5

ال  مواردها البل ي  اوت اهم الم ايا  التي يمص  تحقيقها م  ج اء تحفيف توجهها 

 امست اتيجي.

ل نجامعاا أو ء رااتا المؤسساا األراديمي  سواالعمل ال  تثسي  القاا اتصات م .6

، لمع ف  رل ما هو جفيف في مجات وث ن، ا اةي  ام ا بي  ام اجتبي م ار  البح

 اانتاا اإلامات والتوجه امست اتيجي.
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 االستبانه

 
ناقة  واي  تمصي  الموارد البل ي  في اجاح اج اء بحث بعتوان  البااثي وم 

، ومتمام البحث ي ج  تعاواصم معتا م  خقت ملئ فق اا هذ  ني المتظماا ال ياد

تها، الما ان هذ  المعلوماا ستسمفم اامستباا  بالفة  المطلوب  واسب ةتااتصم باهمي  فق 

 .مغ ا  البحث العلمي فقح وم دااي لذر  امسم ... وم  هللا التوفي 
 

 اوال : المعلومات التعريفية

 ................................التوع البل   ...... .1

 اللهادة........................................ .2

 الحال  امجتمااي  ................................ .3

 ستواا المفم  ..................................... .4
 

 ً  : تمكين الموارد البشريةثانيا

 اتفق اتفق تماما الفقرات ت
نوعا 

 ما
 ال اتفق

ال اتفق 

 تماما

 مشاركة المعلومات

1 

الموارد يسهم توف  المعلوماا في جعل 

ارت  فهما  ألسباب الق اراا  البل ي 

 المتمذة.

     

2 
المعلوماا الصافي  التي  الل ر تتواف  في 

 .الل ر يتطلبها العمل في جميا اةسام 
     

3 

يسااف توف  المعلوماا في خ ض ااما 

 الموارد البل ي ت فهم افم التثرف م  خق

 .الل ر لبيل  املهم وااساسهم بملصي  

     

4 

لتوف  المعلوماا م   الل ر يع ز سعي 

ويمتحهم  للموارد البل ي املت ام الذاتي 

 التق  ويطل  العتان لطاةاتهم المبفا .

     

5 

تسهم اظم امتصاما ال عال  في تحق  

الوحوت ال  المعلوماا ذاا الصل  

 ماذ الق اراا.بات

     

 الحرية واالستقاللية

6 

للموارد ا ي   الل ر تمت  ادارة 

في س ا  التص   في المواةف  البل ي 

 الح ج  ايتاء اداء العملياا.

     

7 
م وا  في اداء  المورد البل  يمتلك 

 .داخل الل ر امامات 
     

8 

ا ي  التص    تمتلك الموارد البل ي 

ا العمل التي م تتتاسب في إتباع سلوريا

 ما وح هم الو ي ي.
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9 

 للموراد البل ي  الل ر تتي  ادارة 

التعبي  ا  آرا هم بح ي  اتف اتماذ 

 الق اراا.

     

10 

حقاياا  الموارد البل ي يتم مت  

واسع  متماذ التفابي  الماح  بثاادة 

 هيصل  امامات.

     

 امتالك المعرفة

11 

  والتعلم وتقاا  المعلوماا تسهم الملارر

امل  في زيادة  المع ف  في مجات

 رما  و اواا .الل ر  

     

12 
ب امص تفريبي  مصت    تعتمف الل ر 

 لتطوي  ةفراتهم. لمواردها البل ي 
     

13 

الموارد بإرساب  الل ر تهتم ادارة 

المعار  والمهاراا وااواع  البل ي 

م في تلبي  السلوك التي تحس  م  ةابلياته

 ااتياجاا ال با  .

     

14 

 للل ر يفام توفي  البياااا والمعلوماا 

تو يف المع ف  المص في  بص اءة و 

 فاالي .

     

15 
الحوار روسيل   الل ر تلجا ادارة 

 للتعلم م  أفصار اآلخ ي  وتجاربهم.
     

 

 ثالثاً : التوجه االستراتيجي

 اتفق اتفق تماما الفقرات ت
 نوعا

 ما
 ال اتفق

ال اتفق 

 تماما

13 

تعمل المتظم  ال  حياغ  رؤيتها 

امست اتيجي  في اطار اقةتها بمتيي اا 

 البيل  التي تعمل نمتها ؟

     

14 

تعمل المتظم  ال  ت جم  رؤيتها 

امست اتيجي  بلصل فعلي ال  رسال  

 واهفا  واةعي  ؟

     

15 

ا تمتلك المتظم  القفرة ال  ايصات رؤيته

امست اتيجي  ال  موارها البل ي  في 

 المستوياا راف  واةتااهم بها؟

     

16 

تعمل المتظم  ال  ااتقاا رسالتها م  

رؤيتها امست اتيجي  وبلصل ييب  ا  

 فلس تها ويمي ها ا  المتظماا امخ ى؟

     

17 
تعصل رسال  المتظم  طبيع  امالط  التي 

 للمجتما؟ تمارسها والمتتجاا التي تقفمها
     

18 

تتصف رسال  المتظم  بالم وا  الصافي  

للتصييف ما راف  التييي اا التي تحفث 

 في البيل  التي تعمل نمتها؟
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19 
تعص  غاياا المتظم  طبيع  اقةتها 

 بمتيي اا البيل  التي تعمل نمتها ؟
     

20 
تتتاسب غاياا المتظم  ما طبيع  

  ذها ؟امالط  والمهام التي تت
     

21 
تسهم غاياا المتظم  في استتمار 

 مواردها بافضل اصل ممص ؟
     

22 
تمتلك المتظم  معلوماا رافي  اتف ةيامها 

 بتحفيف اهفافها امست اتيجي ؟
     

23 

تعتمف المتظم  ال  امهفا  

امست اتيجي  راداة لتح ي  مواردها 

 البل ي ؟

     

24 

فا  تعتمف المتظم  ال  امه

امست اتيجي  رفليل متماذ ة اراتها 

 الممتل  ؟
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The Role of Business Incubators in Determining the 

Strategic Direction of the Business Organizations 
 

Lect. Hussain Waleed Hussain 
Hussainsmart431@yahoo.com 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

 
Abstract:     The research aims to determine the nature of the 

relationship and influence between business incubators and to 

determine the strategic direction of the organization researched. 

The business incubators exert an important role in helping 

organizations to survive and grow in the sectors in which it operates 

through the services provided by them, as well as the importance of 

the organization to determine strategic direction correctly in order 

to ensure its ability to achieve its mission and goals of the. The 

research indicated a problem and there is a clear lack of knowledge 

of the importance of business incubators and their role in 

determining the strategic direction of the organization researched. 

To achieve the goals of research questionnaire as a tool head for 

the collection of data, which have been prepared on the basis of a 

number of measures ready, having been subjected to the standards 

of validity and reliability to fit with the main purpose of this 

research were adopted. It was chosen the industrial sector as an 

arena for the application, as the number of workers in the General 

Company for Vegetable Oil Industry was chosen and by (58) singly 

as a sample for research, and use the ready-statistical software 
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(SPSS) in the introduction and analysis of research data is the most 

important statistical tools used in the analysis: "The percentage of 

repeat and the arithmetic mean, standard deviation and coefficient 

of variation, and the correlation coefficient (Spearman), and simple 

linear regression, "the statistical analysis resulted in several results 

confirmed mostly on an association and effect relationship are 

significant moral statistically speaking between business incubators 

and strategic direction, and these findings are consistent with 

hypotheses main and branch from which the search, the researcher 

recommended that increased attention researched study of how to 

take advantage of the services offered by business incubators and 

employment organization in determining the strategic direction in 

light of the environment in which it operates. 

Keywords: Business Incubators, Strategic Direction, Top 

Management, Business Organizations. 

 

 

 
 


