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امللخص

1

دورا ر ً
تلعــب القــدرات التكنولوجيــة ً
ئيســا فــي تفعيــل عمــل املنظمــات وجعلهــا مــن املنظمــات الرائــدة واملميــزة فــي مجــال عملهــا
ً
عــن طريــق إتقــان تنفيــذ العمــل بأســلوب علمــي ومنهــي مــدروس ،فضــا عــن اعتمــاد األســاليب الحديثــة التــي يطورهــا اآلخــرون فــي
تنفيــذ املهــام واألعمــال بغيــة تحقيــق البراعــة التنظيميــة ،إذ تســاهم البراعــة التنظيميــة وإلــى حــد كبيــر فــي تجــاوز اتجــاه املعرفــة
مــن خــال البحــث عــن الفــرص املتاحــة أمــام املنظمــات والعمــل علــى اســتغاللها بشــكل يســاهم فــي تحقيــق األهــداف التنظيميــة
والوصــول باملنظمــة إلــى أفضــل املراكــز مقارنــة باملنظمــات العاملــة معهــا فــي نفــس امليــدان.
واعتمـ ًـادا علــى مــا ســبق فقــد ســعى هــذا البحــث إلــى تنــاول (دور القــدرات التكنولوجيــة فــي تعزيــز أبعــاد البراعــة التنظيميــة:
دراســة اســتطالعية آلراء عينــة مــن العامليــن فــي املديريــة العامــة للتربيــة فــي محافظــة نينــوى) ،حيــث تطلبــت منهجيــة البحــث
ً
تصميــم مخطــط افترا�ضــي يعكــس عالقــات االرتبــاط والتأثيــر بيــن القــدرات التكنولوجيــة وأبعــاد البراعــة التنظيميــة ،فضــا عــن
تمثيلــه ملجموعــة مــن الفرضيــات الفرعيــة التــي تعكــس هــذه العالقــات بنـ ًـاءا علــى تشــخيص متغي ـرات البحــث واختبــار عالقــات
االرتبــاط والتأثيــر علــى وفــق مــا أف�ضــى إليــه أنمــوذج البحــث وتأشــير مجموعــة مــن االســتنتاجات ،كان مــن أبرزهــا اعتبــار القــدرات
التكنولوجيــة واحــدة مــن الوســائل املهمــة التــي ُيعتمــد عليهــا فــي تحقيــق البراعــة املنظميــة مــن خــال منــح العامليــن الخب ـرات
واملهــارات الالزمــة ،والتــي تســاعد متخــذي الق ـرار علــى اتخــاذ الق ـرارات الســليمة وفــي الوقــت املناســب .فــي حيــن أكــدت أهــم
التوصيــات علــى ضــرورة إكســاب العامليــن املعرفــة التكنولوجيــة مــن خــال إشـراكهم فــي دورات التدريبيــة مكثفــة ملنحهــم املهــارات
والخب ـرات الالزمــة الكتشــاف الفــرص والعمــل علــى اســتغاللها.
الكلمات املفتاحية :القدرات التكنولوجية  -البراعة التنظيمية.

املقدمة
تعد القدرات التكنولوجية واحدة من القدرات املهمة التـي تعتمد عليها املنظمات في تنفيذ أي مهمة فنية ذات صلة بما
فــي ذلــك القــدرة علــى تطوي ــر املنتجــات والعمليــات واملعرفــة التكنولوجيــة املطلوبــة مــن أجــل الحصــول علــى مســتويات ممي ــزة مــن
الكفــاءة التنظيميــة ،فمــن خــال القــدرات التكنولوجيــة يمكــن للمنظمــات الحصــول علــى الب ـراعة التنظيميــة تمكنهــا مــن تنفيــذ
مهامها وأعمالها على احســن وجه عن طريق استكشــاف املواهب والفرص الكامنة والعمل على اســتغاللها واســتثمارها لصالح
املنظمــة وبمــا يمكنهــا مــن تحقيــق أهدافها املطلوبة.
وبالنظــر إلــى املعطيــات الســابق ذكرهــا ،فقــد عمــد الباحــث إلــى بنــاء إطــار شــامل معتمــد علــى طروحــات الكتــاب والباحثي ــن
فــي إمــكان اســتثمار القــدرات التكنولوجيــة بشــكل يمكــن املنظمــة املبحوثــة مــن تعزي ــز أبعــاد الب ـراعة التنظيميــة واســتثمارها فــي
تنفيــذ أعمالهــا مــن خــال مــا تمتلكــه مــن خب ـرات ومواهــب .وعليــه فــإن مــا توصــل إليــه الباحــث تــم توثيقــه فــي محــاور هــذا البحــث
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تسلســلت فيــه علــى النحــو اآلتــي( :املحــور األول :الجانــب النظــري والدراســات الســابقة ،املحــور الثانــي :منهجيــة البحــث ،املحــور
الثالــث :الجانــب امليدانــي ،املحــور الرابــع :االســتنتاجات واملقت ــرحات).

املحوراألول -الجانب النظري والدراسات السابقة

ً
أوال  -الدراسات السابقة:
- 1دراسات خاصة بالقدرات التكنولوجية:
دراســة ( ،)Nurazwa; Siti and Halim, 2014وهــو بحــث تطبيقــي علــى القــدرات التكنولوجيــة وعالقتهــا بــاألداء بشــركات
التصنيــع فــي ماليزيــا ،وجــاءت مشــكلة الدراســة فــي عــدم قــدرة الشــركات املالي ــزية علــى مواجهــة التحديــات التكنولوجيــة بالشــكل
الفعــال والكفــوء .وترجــع أهميــة الدراســة إلــى تأكيدهــا علــى ضــرورة الحفــاظ علــى القــدرات املحليــة وتعزي ــزها مــن أجــل تعزي ــز
االســتقرار االقتصــادي ،وتوفي ــر بيئــة ديناميكيــة حديثــة قــادرة علــى مواكبــة التطــورات الحاصلــة فــي الســوق املحليــة  .وكان
مــن أهــداف الدراســة جعــل القــدرات التكنلوجيــة حج ــر الزاويــة لــكل شــركات تصنيــع مــن خــال تحســينها ومراقبتهــا بشــكل
دوري ،باإلضافــة إلــى اكتســاب مزايــا تنافســية واملحافظــة علــى النجــاح والتقــدم علــى الصعيدي ــن املحلــي والدولــي .وكان أهــم
اســتنتاجات الدراســة )1( :ســعي الشــركات إلــى تطوي ــر وتحسي ــن التعــاون الفنــي املشت ــرك )2( .تقييــم القــدرات التكنولوجيــة
للشــركات بشــكل دوري منتظــم مــن أجــل تحقيــق النجــاح .وكان مــن أهــم مقترحــات الدراســة ضــرورة تطوي ــر القــدرات
التكنولوجيــة بشــكل مســتمر والوصــول إلــى أعلــى املســتويات مــن أجــل تحسي ــن األداء وتلبيــة احتياجــات الزبائــن.
دراســة ( ،)Almeida and Camargo, 2016حــول دور القــدرة التكنولوجيــة فــي تدويــل الشــركة ونجــاح املنتــج
الجديــد ،وقــد تمحــورت مشــكلة الدراســة فــي عــدم معرفــة شــركات القطــاع العــام بــدور القــدرات التكنولوجيــة فــي تفعيــل
عملهــا بالشــكل الفاعــل والكفــوء .وترجــع أهميــة الدراســة إلــى )1( :جعــل القــدرات التكنولوجيــة عنصـ ًـرا ً
مهمــا فــي تعزي ــز النمــو
االقتصــادي )2( .مســاعدة القــدرات التكنولوجيــة علــى تعزي ــز املعرفــة واملهــارات والكفــاءات الضمنيــة لــدى العامليــن .وقــد
هدفــت الدراســة إلــى إج ـراء مراجعــة منهجيــة حــول دور القــدرات التكنولوجيــة فــي تفعيــل عمــل الشــركات بشــكل يمكنهــا مــن
تحقيق النجاح والتميـز في تقديم منتج الجديد .وكان من أهم االستنتاجات )1( :وجود تأثيـر مباشر للقدرات التكنولوجية
علــى تنفيــذ األعمــال بالشــكل الناجــح )2( .أن القــدرات التكنولوجيــة تســاهم فــي منــح الشــركات القــدرة علــى الدخــول إلــى
األســواق الجديدة ومنافســة مثيالتها من الشــركات األخ ــرى .وقد اقترحت الدراســة ضرورة تطوي ــر وتحديث القدرات الشــركة
التكنولوجيــة بشــكل مســتمر وبمــا يعــزز مــن مكانــة الشــركة فــي الســوق.
 - 2دراسات خاصة بالبـراعة التنظيمية:

دراســة ( ،)Maldenka; Cerne and Milohnic, 2015وهــو بحــث تطبيقــي علــى مجموعــة مــن الــدول الصناعيــة ،وقــد
ناقشــت مشــكلة الدراســة عدم قدرة الشــركات في بعض الدول على مواكبة التطورات املحيطة بها نتيجة الفتقارها لعنصري
االستكشــاف واالســتغالل بــكل مضامينهمــا  .وترجــع اهميــة الدراســة إلــى تزايــد االهتمــام بالبحــوث اإلداريــة والتطبيقيــة
الت ــي تؤكــد علــى مــدى تأثي ــر الب ـراعة التنظيميــة علــى األداء مــن وجهــات نظــر مختلفــة .وقــد هدفــت الدراســة إلــى )1( :حــل
نتائــج البحــوث املتناقضــة حــول العالقــة بي ــن الب ـراعة التنظيميــة واألداء واالبتــكار )2( ،تعزي ــز الفهــم لكيفيــة تأثي ــر أنشــطة
االستكشــاف واالســتغالل علــى األداء العــام للشــركة .وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن العديــد مــن الشــركات ســعت إلــى العمــل
على استكشــاف الفرص املفقودة والعمل على اســتغاللها بما يؤمن لها مركز تناف�ســي مرموق .وقد أوصت الدراســة بضرورة
تحفي ــز أنشــطة االستكشــاف واالســتغالل والعمــل علــى تطوي ــرها بشــكل مســتمر بمــا يتوافــق مــع التغي ـرات البيئيــة املحيطــة
ً
ضمانــا لتحقيــق الب ـراعة التنظيميــة.
بالشــركة
دراســة ( ،)Klinger, 2016وهــو بحــث تطبيقــي علــى الشــركات الصناعيــة فــي الهنــد ،وتمثلــت مشــكلة الدراســة فــي عــدم
وجــود رؤيــة واض ــحة حــول مفهــوم الب ـراعة بشــكلها التنظيمــي فــي الشــركات الصناعيــة نتيجــة افتقارهــا إلــى املعرفــة والرؤيــة
الشــاملة .وترجــع أهميــة الدراســة إلــى ( )1الســعي إلــى تحقيــق التــوازن بي ــن استكشــاف الفــرص والعمــل علــى اســتغاللها)2( .
تفعيــل القــدرة االســتيعابية بشــكل يضمــن للشــركات تحقيــق االبتــكار االستكشــافي .وقــد هدفــت الدراســة إلــى منــح الشــركات
القــدرة علــى إنشــاء ودمــج مجموعــات جديــدة مــن املعرفــة والعمــل علــى اســتغاللها واســتثمارها فــي الوقــت نفســه وبمــا يســاهم
فــي تعزي ــز الب ـراعة التنظيميــة .وتوصلــت الدراســة إلــى أن ارتفــاع مســتوى القــدرة االســتيعابية لــدى العاملي ــن يمكــن أن يخفــف
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مــن حــدة التوت ـرات بي ــن االستكشــاف واالســتغالل وبمــا ينعكــس علــى تحقيــق الب ـراعة بالشــكل الفاعــل والكفــوء  .وقــد أوصــت
الدراســة بإجـراء املزيــد مــن األبحــاث والدراســات الت ــي تعــزز مــن الفهــم واالســتيعاب ملفهــوم الب ـراعة التنظيميــة بالشــكل الــذي
يجعــل مــن الشــركة رائــدة فــي مجــال عملهــا ومتفوقــة علــى منافســيها
ً
ثانيا  -الجانب النظري:
- 1القدرات التكنولوجية «املفهوم»
تلعــب القــدرات التكنولوجيــة ً
دورا بــارزا فــي تعزي ــز قــدرة املنظمــات علــى التقــدم والتطــور بشــكل مســتمر مــن خــال
االعتمــاد علــى است ـراتيجية تطوي ــر مســتمرة للتكنولوجيــا ت ــرتبط ارتباطــا مباشـ ًـرا بالنمــو والتوســع ،ففــي الوقــت الــذي شــهدت
فيــه العديــد مــن القطاعــات تغي ـرات كبي ــرة فــي التكنولوجيــا بســبب ظهــور مصــادر جديــدة ومتجــددة للطاقــة بشــكل اســتدعى
مواصلــة االســتثمار فــي التكنولوجيــا ملواكبــة التغي ـرات الحاصلــة فــي التقنيــات واألســواق ،إذ أصبــح مــن املهــم بصــورة مت ـزايدة
أن تفهــم املنظمــة مواطــن القــوة ونقــاط الضعــف فــي قدراتهــا التكنولوجيــة بشــكل يعــزز مــن موقفهــا التناف�ســي القائــم علــى
دورا ً
أســاس الفهــم واإلدراك واالســتيعاب ( .)Lee & Lee, 2016: 2إذ تــؤدي القــدرات التكنولوجيــة ً
رئيســا فــي تفعيــل القــدرات
لــدى املنظمــات ،حيــث يكتســب املســتثمرون فــي االقتصــادات الناشــئة قــدرات تكنولوجيــة عــن طريــق اســتثمار التكنولوجيــات
الت ــي يطورهــا اآلخ ــرون ومــن ثــم االســتفادة منهــا فــي تطوي ــر التكنولوجيــات املحليــة ،إذ تعــد القــدرة التكنولوجيــة أحــد العوامــل
الت ــي تمكــن املنظمــة مــن أداء الوظائــف األساســية بشــكل ص ــحيح (والســيما االبتــكار) فلهــا األهميــة الحاســمة بالنســبة للتنميــة
االقتصاديــة والقــدرة التنافســية ،كمــا إن تجميــع هــذه القــدرات يســاهم فــي تحقيــق قــدرة اســتيعابية عاليــة والت ــي تعنــي القــدرة
علــى التعلــم وحــل املشــكالت (.)Murovec, 2009: 859
كمــا عــرف ( )Bakar, 2005: 268القــدرات التكنولوجيــة بأنهــا مجموعــة الوســائل الت ــي تعتمدهــا املنظمــة للوصــول إلــى
البيانــات واملعلومــات الت ــي تحتاجهــا فــي تنفيــذ مهامهــا والعمــل علــى تحليلهــا واســتثمارها بطريقــة تكــون أكث ــر فاعليــة مــن خــال
االعتمــاد علــى التكنولوجيــات الحديثــة فــي أدائهــا ألعمالهــا ومهامهــا الروتينيــة .فــي حي ــن ي ــرى ( )Figueiredo, 2007: 55- 88بــأن
القــدرات التكنولوجيــة هــي عبــارة عــن التطــورات التكنولوجيــة فــي منتجــات املنظمــة وخدماتهــا وإج ـراءاتها وعملياتهــا ومعداتهــا
وت ــركيبها ومــا إلــى ذلــك ،والســيما املعرفــة التكنولوجيــة للقــوى العاملــة فــي املنظمــة .وأوض ــح ( )Aderemi, et al., 2009: 3بــأن
القــدرات التكنولوجيــة هــي املــوارد اإلضافيــة واملتمي ــزة الالزمــة لتوليــد التغيي ــر التقنــي وإدارتــه ،بمــا فــي ذلــك املهــارات واملعــارف
والخب ـرات والهياكل والروابط املنظمية .كما أشار ( )Ahmad, et al., 2014: 193إلى أن القدرات التكنولوجية هي عبارة عن
مفهــوم يســتعمل لتفعيــل عمــل األنشــطة والنظــم املاديــة واملهــارات وقواعــد املعرفــة والنظــم اإلداريــة لتعزي ــز التعلــم واكتســاب
ً
الحوافــز والقيــم الت ــي تولــد فائــدة اســتثنائية للمنظمــة .وتأسيســا علــى مــا ســبق ي ــرى الباحــث أن القــدرات التكنلوجيــة تعنــي
مــا تمتلكــه املنظمــة مــن أمكانيــات وطاقــات ومــوارد تكنولوجيــة تســعى املنظمــة إلــى اســتثمارها واســتغاللها مــن خــال مــا يتمتــع
عاملوهــا مــن خب ـرات ومهــارات وإمكانــات وتوظيفهــا لصالــح تحسي ــن جــودة منتجاتهــا وعملياتهــا بشــكل فاعــل وكفــو.
 - 2أهمية القدرات التكنولوجية:
تســاهم القــدرات التكنولوجيــة وبشــكل مباشــر فــي تعزي ــز قــدرة املنظمــة علــى تنفيــذ مهامهــا بالشــكل الناجــح والســليم
مــن خــال اســتعمال التكنولوجيــات الحديثــة الت ــي تمتلكهــا املنظمــة ،إذ يكــون للقــدرات التكنولوجيــة أهميــة بالغــة تســاهم فــي
تحقيق األهداف املنظمية تكمن في .1 :)Reichert & Zawislak, 2014: 3( :منح األفراد العاملي ــن املهارات واملعرفة والخب ــرة
مطلوبــة لتشــغيل األنظمــة الحديثــة واحــداث تغيي ـرات تكنولوجيــة كبي ــرة .2 .منــح املنظمــات القــدرة علــى إنشــاء أو اســتيعاب
ً
املعرفــة التكنولوجيــة الحديثــة مــن خــال التفاعــل مــع البيئــة وت ـراكم املهــارات واملعــارف الت ــي اكتســبتها مســبقا .3 .القــدرة
علــى إنشــاء وإدارة التغيي ـرات فــي التكنولوجيــات املســتخدمة فــي اإلنتــاج .4 .التـركي ــز علــى تحسي ــن أداء املهــام وتحقيــق إنتاجيــة
أكب ــر للعاملي ــن وبالتالــي تحقيــق أق�صــى قــدر مــن الكفــاءة .5 .اإلســهام فــي اســتثمار العوائــد االقتصاديــة الناشــئة عــن األنشــطة
املختلــف مــن خــال اســتعمال تكنولوجيــات اإلنتــاج الحديثــة الستكشــاف وتطوي ــر منتجــات جديــدة عندمــا تعتقــد املنظمــة أن
هنــاك ســوق ملنتجاتهــا وعملياتهــا الجديــدة.
وي ــرى ( )Guerra & Camargo, 2016: 50بــأن للقــدرات التكنولوجيــة أهميــة تمكــن املنظمــات مــن العمــل فــي بفاعليــة
كبي ــرة بالرغــم مــن إشــداد املنافســة فــي عالــم متقلــب وســريع التغيي ــر ،حيــث تتجلــى هــذه األهميــة فــي .1 :تمنــح املنظمــات
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القــدرة علــى تقديــم منتجــات جديــدة مــع مــرور الوقــت .2 .تكوي ــن است ـراتيجيات تنافســية تســاهم فــي تحسي ــن األداء مــن خــال
تحسيـن العالقــة بيـن الج ــودة والتكلفة واألداء .3 .تفعيل دور التحالفات االستـراتيجية من أجل تول ــيد شراك ــات ذات قيمة
أعل ــى واكتس ــاب املعرف ــة .4 .تقويــة العالقــة التفاعليــة بي ــن أداء املنظمــة وح ــركة الســوق ،إلــى جانــب التأثي ــر علــى األداء املالــي
للمنظمــة .5 .تعزي ــز التعــاون مــع املنافسي ــن والتشــجيع علــى ابتــكار منتجــات جديــدة تلب ــي حاجــة الســوق والزبائــن.
- 3أهداف القدرات التكنولوجية:
تســاهم القــدرات التكنولوجيــة فــي تعبئــة املــوارد العلميــة والتكنولوجيــة املختلفــة بشــكل يمكــن املنظمــات مــن تطوي ــر
منتجاتهــا املبتكــرة وعملياتهــا اإلنتاجيــة بنجــاح مــن خــال جملــة مــن األهــداف تتمثــل فــي)Ahmad et. al, 2014: 193( :
	-توليــد بيئــة تنافســية تمكــن املنظمــة مــن التفــوق علــى مثيالتهــا مــن املنظمــات األخ ــرى مــن خــال تحقيــق املزايــا
التنافســية وتحسي ــن األداء.
	-منــح ب ـراءات االخت ـراع ،وإنتــاج املنتجــات الجديــدة وحــل املشــكالت املعقــد مــن خــال االعتمــاد علــى االست ـراتيجيات
املتعلقــة باست ـراتيجية تحديــد مصــادر التكنولوج ـ ــيا.
ً
	-إنشاء وتشغيل واستيعاب ودعم وتوسيع نطاق القيم الجديدة للعمليات واملنتجات في بيئة التصنيع املتغيـرة ديناميكيا.
	-إدارة الست ـراتيجية التكنولوجيــة للمنظمــة مــن خــال تحديــد وتنفيــذ وصيانــة وتحسي ــن التعــاون التكنولوج ــي
بشــكل فاعــل وكفــوء.
	-توليــد حالــة مــن التعــاون بي ــن الست ـراتيجية التكنولوجيــة والقــدرة الديناميكيــة للمنظمــة ،بشــكل يمنحهــا قــدرة
است ـراتيجية فاعلــة لتحقيــق مي ــزة تنافســية.
فــي حي ــن ي ــرى ( )Reichert & Zawislak, 2014: 21أن القــدرات التكنولوجيــة تســهم بشــكل مباشــر فــي بنــاء عالقــة
ً
إيجابيــة بي ــن املعرفــة واألداء االقتصــادي مــن خــال تحقيــق عــددا مــن األهــداف تتجلــى بوضــوح فــي .1 :اســتيعاب وإنشــاء
املعرفــة التكنولوجيــة مــن خــال التفاعــل مــع البيئــة واكتســاب املهــارات واملعرفــة .2 .تجميــع املـ ــوارد والكفــاءات ،بشــكل يتيــح
ً
للمنظمــة التمتــع بقــدرة تكنولوجيــة أكث ــر تطـ ــورا مــن منافسيهـ ــا ،واســتثمارها كوســيلة مــن أج ــل الوص ــول إلــى أعلــى املراتــب.
 .3منــح املنظمــات القــدرة علــى تحقيــق ابتــكارات تكنولوجيــة تمكنهـ ــا مــن إنتــاج منتجــات جديــدة وممي ــزة ومــن ثــم التغلــب علــى
منافســيها .4 .تفعيل دور البحث والتطوي ــر كمدخل لعملية النمو اإلنتاجي ،ذلك أن اســتثمار العالقة بي ــن البحث والتطوي ــر
لتفعيــل األداء تســاهم بشــكل مباشــر فــي تمكي ــن املنظمــة مــن تحسي ــن أعمالهــا.
- 4متطلبات القدرات التكنولوجية
تمتــاز القــدرات التكنولوجيــة بعــدد مــن املتطلبــات الت ــي قــد تكــون العمــود الفقــري لنجاحهــا فــي أي منظمــة ســواء اكانــت
صناعيــة أم خدميــة ملــا لهــا مــن دور بــارز فــي تفعيــل عملهــا بالشــكل الص ــحيح ،فقــد أشــار ( )Bhatt & Grover, 2005: 261إلــى
أن متطلبــات القــدرات التكنولوجيــة تتمثــل فــي:
	-البنى التحتية :يتم تعريف البنية التحتية للقدرات التكنولوجية على أنها مجموعة من املكونات التـي تشكل أساس
عمــل التكنولوجيــا فــي املنظمــة والت ــي تضــم نوعي ــن مــن املكونــات هــي املاديــة ك ــأجهزة الكمبيوت ــر واملعــدات ،وب ــرمجية
كالب ـرامج والشــبكات املختلفــة ،حيــث يعتمــد نجــاح العمــل فــي جميــع أقســام املنظمــة علــى البنيــة التحتيــة للقــدرات
التكنولوجيــة ،إذ إن جميــع األجهــزة والب ـرامج والشــبكات واملرافــق ومــا إلــى ذلــك مــن أجهــزة ومعــدات الزمــة لتطوي ــر أو
اختبــار أو تقديــم أو مراقبــة أو دعــم القــدرات التكنولوجيــة ينــدرج تحــت مســمى البنيــة التحتيــة للقــدرات التكنولوجيــة.
	-طبيعــة املهــام :مــن الواجــب علــى مدي ــري املنظمــات والعاملي ــن االســتفادة مــن املهــام الت ــي تتطلبهــا القــدرات
التكنولوجيــة ،حيــث إنهــم ينشــغلون فــي كثي ــر مــن األحيــان بمســئوليات عديــدة طــوال عملهــم ،ممــا يســتلزم توافــر
العديد من املهام الت ــي تســتوجب أتمتتها ونشــرها وتوفي ــرها ،حيث تقتصر طبيعة مهام القدرات التكنولوجية على
(املهــام الب ــرمجية ،واملتطلبــات املاديــة ،إنشــاء الحســابات ،تنظيــم العمــل ،تنميــة مهــارات العامليــن).
	-مقــدار التعلــم التنظيمــي :يحــدث التعلــم التنظيمــي عندمــا تكتســب أي وحــدة مــن وحــدات املنظمــة املعرفــة بأنهــا
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مفيــدة مــن الناحيــة النظريــة للمنظمــة ،حيــث يقتصــر التعلــم التنظيمــي علــى الطريقــة الت ــي يتعلــم بها األفراد العمل،
وكيف يتم تطويـر وتحديث مهاراتهم وقدراتهم ومعارفهم بشكل يمكن استثمارها لصالح املنظمة وتحديد واختبار
أي اإلج ـراءات اإلدارية الت ــي تعمل على تحسي ــن الفعالية التنظيمية ،فهي عملية تقوم املنظمة من خاللها بتوسيع
أعمالهــا وتطوي ــرها وتنميتهــا مــن أجــل زيــادة القــدرة علــى تحقيــق مكاســب ماديــة ومركــز تناف�ســي متمي ــز عــن طريــق
اعتمادهــا علــى قدراتهــا التكنولوجيــة ومعالجتهــا للمعلومــات املتاحــة.
 - 5مفهوم البـراعة التنظيمية:
يشي ــر مصطلــح الب ـراعة التنظيميــة إلــى قــدرة املنظمــة علــى (االستكشــاف واالســتغالل) للمواهــب واملهــارات والقــدرات
الفريــدة للعاملي ــن بمــا يعــزز قدرتهــا علــى التنافــس ســواء فــي التقنيــات الحديثــة أو األســواق الجديــدة ،حيــث يتــم عــن طريقهــا
تقديـر الكفاءة والقدرة على التحكم في مسار العملية اإلنتاجية والسعي إلى التحسيـن املستمر ،إذ إن التنافس في التقنيات
واألســواق الجديــدة يتطلــب مرونــة واســتقاللية عاليتي ــن (.)Tushman & O’Reilly, 2013: 2
فــي حي ــن أشــار ( )Harreld & Teece , 2007: 1319إلــى أن املنظمــات بإمكانهــا تحقيــق الب ـراعة التنظيميــة مــن خــال
قدراتهــا الديناميكيــة واملعتمــدة علــى مدخلي ــن أساسيي ــن ،فقــد أكــد املدخــل األول علــى أنــه يجــب أن تكــون املنظمــة قــادرة علــى
الشــعور بدقــة التغيي ـرات فــي بيئتهــا التنافســية ،بمــا فــي ذلــك التحــوالت املحتملــة فــي التقانــة ،واملنافســة ،والزبائــن ،والتنظيــم،
فــي حي ــن جــاء املدخــل الثانــي ليشي ــر إلــى أنــه يتوجــب علــى املنظمــة أن تكــون قــادرة علــى العمــل علــى اســتثمار الفــرص وتجنــب
التهديــدات لكــي تتمكــن مــن االســتيالء عليهــا مــن خــال إعــادة تشــكيل األصــول امللموســة وغي ــر امللموســة ملواجهــة التحديــات
الجديــدة .كمــا وأوض ــح ( )Raisch & Birkinshaw, 2008: 409بــأن بنــاء الب ـراعة التنظيميــة تتطلــب زيــادة االهتمــام بنظريــة
املنظميــة ،ومــن ثــم التأكيــد علــى أن املنظمــة املؤهلــة هــي القــادرة علــى اســتثمار الكفــاءات الحاليــة وكذلــك استكشــاف الفــرص
الجديــدة وأن تحقــق االمتيــازات الت ــي تمكنهــا مــن تعزي ــز أدائهــا وقدرتهــا التنافســية .ويبي ــن ( )Huang, 2010: 3أن الب ـراعة
التنظيميــة انبثقــت عــن حقليي ــن أساسيي ــن همــا حقــل إدارة املعرفــة وحقــل اإلدارة التنظيميــة ،فقــد جــاءت فكــرة الب ـراعة
التنظيميــة مــن خــال التأكيــد علــى التعامــل بشــكل أنــي مــع األنشــطة املتكاملــة لقابليــة املنظمــة علــى التكيــف مــع مختلــف
أنــواع التغيي ـرات البيئيــة بشــكل يجعلهــا أكث ــر مرونــة وكفــاءة وفــي جميــع املســتويات التنظيميــة ،والســعي إلــى إب ـرام التحالفــات
االست ـراتيجية .كمــا أشــار ( )Popadic et. al, 2015: 113إلــى أن الب ـراعة التنظيميــة تتمثــل فــي قــدرة املنظمــة علــى القيــام
بشيئي ــن مختلفي ــن بشــكل جيــد ومتســاوي ومتابعــة كل مــن االبتــكار االستكشــافي واالســتغاللي مــن خــال االعتمــاد علــى مهــارات
األفـراد العاملي ــن فيهــا .وأكــد ( )Franco, 2018: 11علــى أن الب ـراعة التنظيميــة هــي تنفيــذ مجموعــة مــن القــدرات واإلمكانــات
املوجهــة لالســتفادة مــن األنشــطة واألعمــال الحاليــة واستكشــاف مســارات عمــل جديــدة تســاهم فــي تعزي ــز عمليــة اإلبــداع لــدى
ً
العاملي ــن فضــا عــن إمكانيتهــا فــي تجنــب األحــداث الغي ــر املتوقعــة .وي ــرى ( )Hughes, 2018: 11–12أن الب ـراعة التنظيميــة
هــي عبــارة عــن القــدرة علــى متابعــة كل مــن اإلبــداع املت ـزامن وغي ــر املت ـزامن فــي آن واحــد ،بحيــث تكــون متناســقة وفعالــة فــي
إدارتهــا ملطالــب األعمــال اليــوم بينمــا تتكيــف فــي الوقــت نفســه مــع التغي ـرات الحاصلــة فــي املســتقبل.
واسـ ً
ـتنادا علــى مــا ســبق يســتنتج الباحــث أن الب ـراعة التنظيميــة تســاهم وبشــكل أسا�ســي فــي تعزي ــز موقــف املنظمــة
التناف�ســي بشــكل يجعلهــا أفضــل مــن املنظمــات العاملــة معهــا فــي نفــس امليــدان مــن خــال اســتغاللها للطاقــات واملواهــب
والخب ـرات والكفــاءات الت ــي يتمتــع بهــا األف ـراد العاملي ــن ومــن ثــم اســتثمارها عــن طريــق تشــجيع وتقويــة روح الفريــق والعمــل
الجماعــي .عليــه ي ــرى الباحــث مفهــوم الب ـراعة التنظيميــة يمكــن تعريفهــا علــى أنهــا قــدرة املنظمــة وقابلياتهــا مــن االعتمــاد علــى
مجموعــة مــن الطرائــق واألســاليب فــي محاولــة منهــا الكتشــاف الفــرص املطروحــة أمامهــا والعمــل علــى اســتثمارها بشــكل يســاهم فــي
ً
تعزي ــز مــن قيمتهــا ،وتجنــب مختلــف أنــواع التهديــدات واالنح ـرافات البيئيــة ،فضــا عــن مواصلــة البحــث عــن مــا يضمــه املســتقبل
مــن مزايــا وفــرص واســتثمارات والعمــل علــى اســتعمالها بشــكل يســاعدها علــى تحقيــق است ـراتيجياتها وأهدافهــا التنظيميــة.

- 6أهمية البـراعة التنظيمية:
ً
ً
تعــد الب ـراعة التنظيميــة اتجاهــا ناشــئا تســعى املنظمــات مــن خاللهــا للبحــث فــي عــدة مجــاالت مــن بينهــا اإلدارة التنظيميــة
وإدارة املعرفــة لتحقيــق األهــداف املنظميــة مــن خــال التماي ــز والتكامــل واالعتمــاد علــى االست ـراتيجيات العامليــة املنخفضــة
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التكلفــة واالســتجابة املحليــة للمســتوى الصفــري والقــدرات واملهــارات املناســبة الت ــي يتمتــع بهــا العاملي ــن بشــكل يســاهم فــي
تفعيــل خاصيــة اإلبــداع الجــذري لديهــم ،فقــد حــدد ( )Huang, 2010: 7أهميــة الب ـراعة التنظيميــة باالتــي .1 :تمثــل الب ـراعة
ً
ً
التنظيميــة مدخــا ناشــئا يهــدف إلــى البحــث فــي اتجاهي ــن رئيسي ــن همــا إدارة املعرفــة واإلدارة التنظيميــة .2 .تســاهم الب ـراعة
التنظيميــة فــي تعزي ــز القــدرة التنظيميــة علــى التعامــل فــي وقــت واحــد مــع األنشــطة املتناقضــة أو املتضاربــة مثــل املواءمــة
التنظيميــة والتكيــف التنظيمــي .3 .تمكي ــن املنظمــات مــن أن تتعامــل وتتكيــف مــع التوت ــر الــذي يبــدو أنــه متذبــذب داخــل
املنظمــات فــي ظــل بيئــة أكث ــر ديناميكيــة ومنافســة شــديدة .4 .اعتمــاد املنظمــات علــى است ـراتيجية االبتــكار والقــدرات
التجميعيــة والقــدرات االســتيعابية لتعزي ــز االست ـراتيجيات التنظيميــة وتحقيــق أداء أفضــل فــي تطوي ــر املنتجــات الجديــدة.
وفــي الســياق نفســه أكــد ( )Klinger, 2016: 21- 23علــى أن الب ـراعة التنظيميــة تعــد ســاح يجعــل املنظمــة فــي وضــع قــوي
مقارنــة بمنافســيها مــن خــال مــا تتمتــع بــه مــن قــدرات ومواهــب تؤهلهــا لتحقيــق أهدافهــا التنظيميــة عــن طريــق .1 :تحقيــق
املوائمــة مــع األعمــال الجاريــة فــي الوقــت الحالــي والســعي إلــى التكيــف فــي الوق ـ ــت نفســه مــع األعمــال املســتقبلية فــي بيئــة تتســم
بالتغي ـي ــر.2 .التعــرف علــى قــدرة املنظمــة علــى فهــم ،واســتيعاب ،واســتثمار املعرفــة مــن البيئــة املحيطــة باملنظمــة .3 .الســعي
لتحقيــق املواءمــة بي ــن اســتثمار الكفــاءات القائمــة واستكشــاف الكفــاءات الجديــدة ،ألن ذلــك يتطلــب مهــارات غي ــر متكافئــة
وكفــاءات إداريــة متطــورة للغايــة قــد تجعــل أعمــال اليــوم ذات أهميــة مناســبة .4 .إنشــاء هيــاكل محــددة للتخفيــف مــن حــدة
التوتـرات بيـن االستكشاف واالستثمار من خالل تعزيـز البـراعة الهيكلية عن طريق وضع الهياكل املتوازية .5 .تمكن األفراد
مــن صنــع القـرارات بأنفســهم سـ ً
ـواء مــن حيــث اســتثمار وقتهــم وجهدهــم فــي األنشــطة االستكشــافية أو االســتغاللية.
 - 7أهداف البـراعة التنظيمية
تعد الب ـراعة التنظيمة قوة ديناميكية تهدف إلى دمج األدوار األساســية في املنظمة بغية اســتبعاد األعمال غي ــر املهمة
والتـركي ــز علــى األعمــال واألنشــطة ذات األهميــة مــن خــال البحــث عــن الفــرص والعمــل علــى اســتثمارها والبحــث فــي الوقــت
نفســه عــن مي ــزة تســاهم فــي تحقيــق األداء األفضــل للمنظمــة ،حيــث تســاهم ريــادة األعمــال االست ـراتيجية فــي تحقيــق التــوازن
بي ــن الفــرص املتاحــة أمــام املنظمــة والبحــث عــن الفوائــد املتحققــة منهــا وعلــى املــدى الطويــل ،ســاعية بذلــك إلــى تحقيــق قيمــة
لألف ـراد واملنظمــات واملجتمــع ( ،)Bhandari, 2017: 18إذ أوض ــح ( )Popadic et al., 2015: 114–115أن أهــداف الب ـراعة
التنظيميــة يمكــن حصرهــا فــي:
	-تفعيــل التــوازن مــا بي ــن االستكشــاف واالســتغالل بغيــة تحقيــق التماي ــز واالختــاف مــا بي ــن املهــارات والخب ـرات
والقــدرات الت ــي تحــاول املنظمــات االســتفادة منهــا فــي تحقيــق أهدافهــا.
	-تحقيــق تحســينات فــي املكونــات األساســية للمنظمــة مــن خــال االعتمــاد علــى املســار التقنــي الحالــي واملســتقبلي بهــدف
تحسي ــن سوق املنتجات الحالية وتعزي ــز االبتكارات االستكشافية والتقانية بغية الدخول في املجاالت الجديدة.
	-منــع الجمــود التنظيمــي مــن خــال التـركي ــز علــى جهــود املنظمــة لزيــادة حجــم االســتثمار فــي كل مــن األنشــطة
االســتثمارية واألنشــطة االســتغاللية لتحقيــق األهــداف املنظميــة.
	-تعزي ــز حــاالت االبتــكار لــدى األف ـراد العاملي ــن مــن خــال توجههــا نحــو إدخــال منتجــات جديــدة والت ــي كانــت قــد
اعتب ــرت جديــدة مــن الناحيــة التقنيــة وتقديمهــا للســوق ،أو املنتجــات القائمــة حاليــا والت ــي قــد تــم تحســينها وتعديلهــا
مــن الناحيــة التقنيــة وتقديمهــا للســوق.
ُ
وأكــد ( )Bhandari, 2017: 22 -27علــى أن أهــداف الب ـراعة التنظيميــة تمكــن املنظمــات مــن إيجــاد الحلــول للمشــكالت
الت ــي قــد تواجههــا بشــكل يســاهم فــي تحقيــق التوجــه االستـراتيج ــي الســليم ،وتلــك األهــداف هــي:
	-وضــع تصــور لدراســة قــدرات املنظمــات علــى تحقيــق املواءمــة بي ــن الخب ـرات واملهــارات الت ــي يتمتــع بهــا العاملي ــن
والقــدرة علــى التكيــف معهــا.
	-وضــع التدبي ـرات الالزمــة لتحقيــق األهــداف الت ــي تســعى املنظمــات إليهــا مــن خــال وضــع نظــام للمحاســبة ومراقبــة
نمــو الســوق وتوفي ــر املــوارد الالزمــة للعمليــة اإلنتاجيــة.
	-تعزي ــز حالــة التعلــم وتحقيــق أســبقيات تنافســية والســعي إلــى تفعيــل دور االســتغالل فــي املــدى القصي ــر وبــطء
التنشــئة االجتماعيــة للعاملي ــن الجــدد ممــا يســاعد فــي إيجــاد املعرفــة واملهــارة الالزمــة لتحقيــق األهــداف.
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	-تعزي ــز نمــو املبيعــات والتقييمــات الذاتيــة لــأداء وتحقيــق حــاالت االبتــكار والبقــاء فــي املوقــع التناف�ســي بشــكل ثابــت
وتحقيــق التيقــن التقنــي.
 - 8أبعاد البـراعة التنظيمية
أكــدت عديــد مــن الدراســات أن نجــاح املنظمــات علــى مــدار فت ـرات زمنيــة طويلــة يعتمــد بشــكل أسا�ســي علــى مواجهــة
التغيي ــر البيئــي والتقنــي وذلــك مــن خــال املقايضــة بي ــن الكفــاءة واملرونــة كمفارقــة لــإدارة ،أذ إن التحــدي األسا�ســي الــذي
ً
يواجــه املنظمــات هــو الحاجــة إلــى اســتثمار املهــارات والقــدرات املوجــودة علــى حــد ســواء ،فضــا عــن توفي ــر مــا يكفــي مــن
االستكشــاف لتفــادي أن تصبــح غي ــر ذات صلــة بالتغيي ـرات فــي األســواق والتقنيــات ،فقــد تباينــت وجهــات النظــر املقدمــة
حــول أبعــاد الب ـراعة التنظيمــة مــن حيــث تأكيدهــا علــى بعــض األبعــاد دون األخ ــرى ،فقــد أكــد ( )Rodriguez, 2014: 2علــى أن
للب ـراعة التنظيميــة عـ ً
ـددا مــن األبعــاد تعتمــد عليهــا املنظمــات الناجحــة فــي تنفيذهــا ملهامهــا وأعمالهــا بشــكل يمي ــزها عــن غي ــرها
مــن املنظمــات األخـ ــرى مــن بينهــا (االستكشــاف واالســتغالل) ،فــي حي ــن أوض ــح ( )Popadic, 2015: 114بــأن أبعــاد الب ـراعة
التنظيميــة يمكــن حصرهــا فــي (االستكشــاف واالســتغالل ودرجــة التحفي ــز) ،كمــا أشــار ( )Baskarada, 2016: 780–782إلــى
أن أبعــاد الب ـراعة التنظيميــة تتجلـ ــى فــي (االستكشــاف واالســتغالل والقيــادة التحويليــة ودرجــة التحفي ــز) .وفــي الســياق نفســه
ي ــرى ( )Hughes, 2018: 7–8بــأن أهــم أبعــاد البـراع ــة التنظيميــة هــي (االستكشــاف واالســتغالل والقيــادة التحويليــة) والت ــي
بإمــكان املنظمــات تبنيهــا واملحافظــة عليهــا مــن خــال اعتمادهــا علــى قــدرات تكنولوجيــة حديثــة تجعلهــا رائــدة فــي مجــال أعمالهــا
مقارنــة باملنظمــات األخ ــرى.
ً
وتأسيســا علــى مــا تقــدم فــإن الباحــث ســوف يعتمــد علــى األبعــاد الت ــي أتفــق عليه ـ ــا أغ ــلب الكتــاب وهــي (االستكشــاف،
االســتغالل ،القيــادة التحويليــة) كمتغي ـرات معتمــدة ثانويــة فــي بحثــه وكاآلتــي:

 أاالستكشافُ
أكــد ( )Lee et al., 2003: 554علــى أن بعــد االستكشــاف هــو مــن األبعــاد املهمــة الت ــي تعتمــد عليــه املنظمــة فــي تنفيذهــا
ملهامهــا وواجباتهــا ،وأن بإمــكان تلــك املنظمــات أن تســتثمر هــذا البعــد مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا والحصــول علــى مركــز تناف�ســي
متقــدم مقارنــة باملنظمــات العاملــة معهــا فــي نفــس الصناعــة ،حيــث يتضمــن هــذا ُ
البعــد مجموعــة مــن النقــاط لعــل مــن أب ــرزها:
	-يعــد االستكشــاف هــو محــور االهتمــام فــي العديــد مــن املجــاالت املنظميــة املهمــة كالتكنولوجيــات الحديثــة ،والتعليــم
التنظيمي ،واالقتصادات الصناعية والخدمية .وغي ــرها.
	-يوفــر االستكشــاف ً
فرصــا جديــدة بإمــكان املنظمــات اســتغاللها واالســتفادة منهــا فــي تحقيــق أربــاح عاليــة وتعزي ــز
مركزهــا التناف�ســي.
	-يتطلب االستكشاف توافر أنواع مختلفة من املوارد يمكن استخدامها بشكل مميـز وبما يساهم في تعزيـز مكانة املنظمة.
	-يسهم االستكشاف في توليد إبداعات جديدة قد تقود املنظمة إلى نجاح وتألق من خالل تحديد بدائل استـراتيجية
واختيار أفضل بديل ،والبحث عن أسواق جديدة والعمل على استثمارها ،وتطويـر قنوات توزيع جديدة.
كمــا واشــار ( )Rodriguez, 2014: 4علــى أن املنظمــات يجــب أن تكــون قــادرة علــى استكشــاف فــرص جديــدة والت ــي
تســاعدها علــى تحقيــق أهدافهــا بمــا يحقــق لهــا مي ــزة تنافســية تفضلهــا عــن غي ــرها مــن املنظمــات األخ ــرى ،ولهــذا نجــد أن
املنظمــات الت ــي تشــارك فــي االســتغالل باســتثناء االستكشــاف تجــد نفســها عالقــة فــي تــوازن غي ــر مســتقر ،أي بإمكانهــا تنفيــذ
األعمــال بســرعة ولكــن بــدون كفــاءة ،فالحفــاظ علــى تــوازن مناســب بي ــن (االستكشــاف واالســتغالل) هــو عامــل أسا�ســي فــي
ازدهار أي منظمة ،حيث يشي ــر االستكشــاف إلى قدرة املنظمات على إنشــاء املعرفة والبحث عن املعلومات الت ــي من املمكن
ً
أن تعتمــد عليهــا فــي تحقيــق النجــاح والتمي ــز فــي عمليــة اإلنتــاج ،فضــا عــن تحليــل الفــرص الت ــي قــد تواجههــا املنظمــة والعمــل
علــى اســتثمارها واســتغاللها أفضــل اســتغالل بمــا يحقــق للمنظمــة أهدافهــا املطلوبــة .فــي حي ــن ذكــر ()Hughes, 2018: 7- 8
أن االستكشــاف يســهم فــي تحديــد طبيعــة املشــكلة الت ــي تعانــي منهــا املنظمــة ،حيــث يجســد هــذا ُبعــد حــاالت البحــث والتنــوع
ً
واملخاطــرة واملرونــة فضــا عــن توليــد اإلبداعــات واالبتــكارات الجذريــة الجديــدة ،فاإلبداعــات التقليــدي ال تــؤدي إلــى تحسي ــن
املســار التقنــي واملي ـزات والعمليــات الت ــي تقــوم عليهــا املنتجــات ،بينمــا تميــل اإلبداعــات املمي ــزة إلــى االرتبــاط بالتقــدم التقنــي
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الكبي ــر والتجديــد املســتمر ،حيــث يعتمــد عــدم انتظــام تلــك اإلبداعــات علــى قلــة املعلومــات املتعلقــة بالســوق واملســتمدة مــن
توجهــات الزبائــن ،فقــد ي ــركز االستكشــاف علــى توليــد ابتــكارات جذريــة يمكــن أن تشــكل بشــكل اســتباقي مســتقبل املنظمــة
ً
علــى املــدى الطويــل ،لهــذا تســتدعي عمليــات االستكشــاف تحسي ــن وتطوي ــر الهيــاكل العضويــة واألنظمــة الت ــي غالبــا مــا تقت ــرن
ـكل أسا�ســي في تشــجيع ســلوك املنظمة على (االبتكار ،واإلبداع ،والريادية) والذي يتناســب مع األنشــطة األخ ــرى للمنظمة
بشـ ٍ
الت ــي تدفــع بعمليــات اإلبــداع واالبتــكار إلــى إنشــاء منتجــات وخدمــات جديــدة.
 باالستغاللي ــرى ( )Rodriguez, 2014: 4أن املنظمــات الناجحــة بإمكانهــا تبنــي نــوع معي ــن مــن أبعــاد الب ـراعة التنظيمــة واملتمثــل
(باالســتغالل) ،فاملنظمــات الت ــي تكــون القــادرة علــى اســتغالل كفاءاتهــا أفضــل اســتغالل بغيــة الوصــول إلــى أهدافهــا يتوجــب
عليهــا أن تســعى إلــى اســتثمار هــذا البعــد أفضــل اســتثمار حيــث يشي ــر بعــد االســتغالل إلــى قــدرة املنظمــة علــى االختيــار
األفضــل والتحسي ــن املســتمر للعمليــة واإلنتــاج واالختيــار األمثــل للمــوارد وتحقيــق الكفــاءة والدقــة فــي التنفيــذ .فــي حي ــن حــدد
( )Baskarada, 2016, 78ثــاث آلي ــات تنظيميــة رئيس ــة هـ ــي (التدريــب ،وإدارة األداء ،وإدارة املعرفــة) الت ــي يســتخدمها القــادة
لتشــجيع االســتغالل ،حيــث ينصــب التـركي ــز علــى تقليــل االختالفــات ،وتعزي ــز التعلــم املنظمــي (الوضــع الراهــن) ،واملوثوقيــة،
واســتخدام التقنيــات العاليــة ،والكفــاءة ،واالختيــار ،والتنفيــذ ،بشــكل يســاهم فــي تعزي ــز آليــات تحقيــق هــذه األهــداف ،فقــد
يمنــح التدريــب العاملي ــن القــدرة علــى اســتغالل طاقاتهــم وخب ـراهم عــن طريــق اكتســابهم املهــارات االزمــة لتنفيــذ األعمــال
بالشــكل الص ــحيح وفــي الوقــت املطلــوب ،فــي حي ــن أن إدارة األداء تمكــن القــادة مــن فعــل األشــياء بشــكل جيــد وجعــل العمليــات
تسي ــر باالتجاه الص ــحيح ،إذ إن من الواجب على القائد أن يتعاطف مع صغار املوظفي ــن الذي ــن ال يتمتعون بخب ــرة نســبية،
ً
وبالنظــر إلــى أن االســتغالل يمكــن اعتبــاره أمـ ًـرا ً
ً
وموجهــا إلــى العمليــة اإلنتاجيــة فقــد لوحــظ أن القــادة بحاجــة أيضــا إلــى
عاديــا
أن يكونــوا قادري ــن علــى تحفي ــز وتشــجيع موظفيهــم ،أمــا فيمــا يتعلــق بــإدارة املعرفــة حيــث يتمكــن العاملي ــن مــن خاللهــا مــن
اســتغالل خب ـراتهم ومواهبهــم وطاقاتهــم عــن طريــق مــا يتمتعــون بــه مــن معرفــة لتحديــد مــا حــدث ومــا تــم تعلمــه فــي مواقــف
مماثلــة اعتمــاد النهــج القائــم علــى التغذيــة املرتــدة ،أي البحــث عــن حــل جيــد بمــا فيــه الكفايــة وليــس أفضــل حــل ممكــن.
في حي ــن أكد ( )Hughes, 2018: 7- 8على أن االستغالل يجسد التحسي ــن ،واالختيار ،واإلنتاج ،والكفاءة ،واالختيار،
والتنفيــذ بهــدف تحسي ــن إمكانــات املنتجــات الحاليــة مــع االبتــكارات املت ـزايدة ،إذ إن التحــدي األسا�ســي التكيفــي الــذي تواجهــه
املنظمــات هــو مقــدار الحاجــة إلــى اســتغالل أصولهــا الحاليــة ومواردهــا وقدراتهــا لتحسي ــن ســلعها وخدماتهــا وعملياتهــا بكفــاءة،
مــع محاولــة استكشــاف تقنيــات وأفــكار جديــدة لتوليــد ســلع وخدمــات وعمليــات جديــدة بحيــث ال تصبــح املنظمــة قديمــة
بســبب التغي ـرات الحاصلــة فــي األســواق والتقنيــات ،حيــث يتوجــب علــى املنظمــات النخ ـراط فــي اســتغالل كافــة املــوارد بشــكل
يضمــن تعزي ــز قدرتهــا الحاليــة ،وفــي الوقــت نفســه تكريــس طاقــة كافيــة للتنقيــب والبحــث عــن كل مــا هــو جديــد وممي ــز لضمــان
اســتمراريتها فــي املســتقبل ،إذ تســعى املنظمــات فــي الوقــت نفســه إلــى تعزي ــز كل مــن األنشــطة االســتثمارية (التدريجــي ،الفع ـ ــال)
واالستكشــافية (املتقطــع ،املــرن) والت ــي تولــد ظــروف تدعــو املنظمــة إلــى اســتضافة العديــد مــن البنــى والعمليــات والثقافــات
املتناقضــة داخــل حدودهــا ،فــي حي ــن يســتدعي االســتغالل هيــاكل ميكانيكيــة وأنظمــة مقت ــرنة بإحــكام تشـ ّـجع الســلوكيات
الثابتــة واملســتقرة الت ــي تتناســب مــع أنشــطة تقليــل التغي ــر املرتبطــة بتحسي ــن الســلع والخدمــات الحاليــة.
 جالقيادة التحويلية:تعــد القيــادة التحويليــة واحــدة مــن العوامــل الرئيســة الت ــي تقــف وراء النجاحــات الت ــي تحققهــا املنظمــات مــن خــال تبنيهــا
ملجموعــة فعالــة مــن األســاليب الشــمولية والفرديــة لتلبيــة األهــداف املنظميــة ،حيــث يتــم تحديــد القيــادة التحويليــة مــن خــال
ً
قدرتهــا علــى إحــداث تغيي ـرات كبي ــرة فــي است ـراتيجية املنظمــة ورؤيتهــا وموقفهــا وثقافتهــا فضــا عــن قدرتهــا علــى تطوي ــر اإلبــداع
واالبتــكار فــي الســلع والخدمــات والتقنيــات ،إذ تؤث ــر القيــادة التحويليــة علــى العاملي ــن مــن خــال احتوائهــا علــى أربعــة عناصــر
أساسية هي (السلوك ،والتأثيـر املثالي ،والتحفيـز الفكري ،ووجهة نظر األفراد) وكما يلي)Shafique & Kalyar, 2018: 2 - 3( :
	-الســلوك :وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الســلوكيات الت ــي يظهرهــا القــادة تحويليي ــن والت ــي تمكنهــم مــن أن يكونــوا
قــدوة ألتباعهــم ،إذ مــن الواجــب علــى هــذا النــوع مــن القــادة أن يظهــروا الصــدق واالحت ـرام ،وأن ينشــروا العاطفــة
واألهميــة الذاتيــة.
	-التأثيـراملثالي :وهو عبارة عن اإلحساس بالوالء واإلعجاب والثقة واالحتـرام الذي ينسبه األتباع إلى هؤالء القادة.
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	-التحفي ــزالفكــري :ي ــرتبط التحفي ــز الفكــري بقــدرة القــادة علــى تطوي ــر بيئــة مالءمــة لإلبــداع واالبتــكار ،بمــا فــي ذلــك
تمكي ــن األتبــاع أو املوظفي ــن مــن حــل القضايــا الصعبــة.
	-وجهــة نظــراألفــراد :وهــي أن القــادة يهتمــون باحتياجــات ومتطلبــات املتابعي ــن أو العاملي ــن ويســاعدونهم فــي تحقيــق
الــذات وتحقيــق النمــو والتقــدم.
وأشــار ( )Ghasabeh & Provitera, 2018, 10إلى أن القيادة التحويلية تســاهم وبشــكل مباشــر في تعزي ــز قدرة القادة،
إذ تلعــب دور املحفــز امللهــم لهــم مــن خــال تحديــد التوقعــات املرغوبــة للغايــة مــن قبــل العاملي ــن والتعــرف علــى الفــرص الت ــي
باإلمكان تحقيقها بما يساهم في تعزي ــز مهارتهم وخب ـراتهم في بيئة العمل ،كما ويساهم تبادل املعرفة بشكل إيجاب ــي في تعزي ــز
قــدرة القــادة التحويليي ــن علــى تســهيل التأثي ــر املثالــي فــي تطوي ــر رؤيــة أكث ــر فاعليــة بمــا فــي ذلــك املزيــد مــن املعلومــات الشــاملة
والــرؤى حــول البيئــات الخارجيــة ،إذ يوث ــر تمكي ــن املوظفي ــن بشــكل إيجاب ــي علــى تطــور قــدرات القــادة التحويليي ــن نتيجــة
لت ـراكم املعرفــة لــدى القــادة واإلبــداع فــي القيــادة التحويليــة.
وأكــد ( )Vipraprastha, et al., 2018, 20504علــى أن القيــادة التحويليــة تعــد مــن العناصــر املهمــة والبــارزة فــي نجــاح
عمليــة اإلدارة فــي املنظمــة ،إذ إن دور القيــادة التحويليــة استـراتيج ــي للغايــة ومهــم فــي تحقيــق مهمــة املنظمــة ورؤيتهــا وأهدافهــا،
وهــي إحــدى الدوافــع الت ــي تشــجع العاملي ــن علــى إج ـراء تحســينات دائمــة فــي الوظائــف وتعزي ــز عمليــة االرتبــاط باملنظمــة،
فاملنظمــات الت ــي تنجــح فــي تحقيــق األهــداف وقــادرة علــى الوفــاء بمســئولياتها االجتماعيــة ســتعتمد علــى منهــج القيــادة
التحويليــة ،وخصوصـ ًـا إذا كان القائــد قـ ً
ـادرا علــى األداء الجيــد فإنــه مــن املحتمــل أن تحقــق املنظمــة أهدافهــا ،لهــذا فــإن
القيادة التحويلية وااللتـزام التنظيمي هو أحد العوامل التـي تؤثـر على سلوك املواطنة التنظيمية للعامليـن ويمكن أن يؤثـر
ً
أيضــا علــى أداء العامــل نفســه.

املحورالثاني  -منهجية البحث

ً
أول  -مشكلة البحث
تعــد القــدرات التكنولوجيــة عنصـ ًـرا ً
مهمــا مــن عناصــر النمــو االقتصــادي ،فقــد يعتمــد تطــور املنظمــة وبشــكل أسا�ســي
علــى مــا تتمتــع بــه مــن قــدرات وإمكانــات تؤهلهــا إلــى تقديــم منتجــات جديــدة ومتطــورة تمنحهــا مركــز تناف�ســي ممي ــز ،إذ تســاهم
هذه القدرات في تحقيق مستويات مميـزة من األداء للمنظمات من خالل تفعيل املهارات التنظيمية وجعلها فعالة في إدارتها
ً
لألعمــال التجاريــة ،وتعزي ــز قابليتهــا علــى مواجهــة الطلــب املتغي ــر مســتقبال ،حيــث إن نجــاح املنظمــات علــى املــدى القصي ــر ال
يضمــن بالضــرورة بقاءهــا واســتمرارها فــي العمــل والتقــدم علــى املــدى الطويــل ،لــذا فــإن تحقيــق الب ـراعة التنظيميــة يمنــح
املنظمــة القــدرة واملعرفــة فــي كيفيــة جعلهــا تحافــظ علــى نجــاح اليــوم مــن جهــة ،فــي حي ــن تســتعد للتكيــف مــع البيئــة املتغي ــرة
ً
غــدا مــن جهــة أخ ــرى .)Jansen & Volberda, 2005: 351( .عليــه فــإن طــرح التســاؤالت املؤشــرة أدنــاه يمكــن أن تســاهم فــي
توضيــح مضامي ــن مشــكلة البحــث مــن خــال .1 :مــا هــي طبيعــة القــدرات التكنولوجيــة فــي املنظمــة عينــة البحــث .2 .هــل هنــاك
ً
معنويــا فــي
تصــور واض ــح عــن أبعــاد الب ـراعة التنظيميــة لــدى إدارة املنظم ـ ــة عينــة البحــث .3 .هــل تؤث ــر القــدرات التكنولوجيــة
أبعــاد الب ـراعة التنظيميــة فــي املنظمــة عينــة البحــث .4 .هــل تســاهم قــدرات التكنولوجيــة فــي تبنــي أبعــاد الب ـراعة التنظيميــة علــى
مســتوى املنظمــة عينــة البحــث .5 .هــل يمتلــك العاملــون فــي املنظمــة املبحوثــة تصـ ً
ـورا عــن دور القــدرات التكنولوجيــة وتأثي ــرها
علــى أبعــاد الب ـراعة التنظيميــة بمــا يســاهم فــي تحقيــق األداء األفضــل لهــا.
ً
ثانيا  -أهمية البحث
يســتمد البحــث أهميتــه مــن أهميــة البعدي ــن اللذي ــن تمــت دراســتهما ،إذ أكــد البعــد األول للبحــث علــى أهميــة القــدرات
التكنولوجيــة وذلــك بوصفهــا مــن املوضوعــات املهمــة الت ــي لهــا الــدور الكبي ــر فــي تنشــيط عمليــات املنظمــة وتوجيههــا نحــو
االتجــاه الص ــحيح ومــن ثــم تحقيقهــا ألهدافهــا بشــكل فاعــل وكفــوء وبمــا يمنــح املنظمــة القــدرة عــل تحقيــق الب ـراعة فــي تنفيذهــا
ً
ملهامهــا وأعمالهــا وهــذا مــا ركــز عليــه البعــد الثانــي ،فضــا عــن ســعي البحــث إلــى إثبــات أن هنــاك عالقــات ارتبــاط وأث ــر بي ــن
بعــدي البحــث ومتغي ـراتهما بشــكل يســاهم فــي تعزي ــز الجانــب النظــري للبحــث مــن جهــة ويعمــل علــى خدمــة امليــدان املبحــوث
بنتائجــه مــن جهــة أخ ــرى.
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ً
ثالثا  -أهداف البحث
يهدف البحث إلى .1 :اإلســهام في تقديم إطار نظري فلســفي معب ــر بشــكل كلي عن متغي ـرات البحث الرئيســة والفرعية.
 .2تحديــد أهــم األبعــاد األكث ــر انسـ ً
ـجاما لتحقيــق الب ـراعة التنظيميــة فــي املنظمــة قيــد البحــث .3 .الســعي إلــى تطوي ــر الواقــع
الفعلــي للمنظمــة قيــد البحــث بشــكل يجعلهــا مواكبــة للتطــورات املحيطــة بهــا.
ر ً
ابعا  -فرضيات البحث
الفرضيــة الرئيســة األولــى :توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنويــة بي ــن القــدرات التكنولوجيــة وأبعــاد الب ـراعة التنظيميــة
(االستكشــاف ،واالســتغالل ،والقيــادة التحويليــة) (مجتمعــة) وتنبثــق عنهــا الفرضيــة الفرعيــة اآلتيــة :توجــد عالقــة ارتبـ ــاط ذات
ً
(منفردا).
داللــة معن ــوية بيـن الق ــدرات التكنولوجي ــة وأبع ــاد البـراع ــة التنظيم ــية (االستكشاف ،واالستغالل ،والقيادة التحويلية)
الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد أثـر ذا داللة معنوية للقدرات التكنولوجية في أبعاد البـراعة التنظيمية (االستكشاف،
واالســتغالل ،والقيــادة التحويليــة) (مجتمعــة) وتنبثــق عنهــا الفرضيــة الفرعيــة اآلتيــة :يوجــد أث ـ ًـرا ذا داللــة معنويــة للقــدرات
ً
التكنولوجيــة فــي أبعــاد الب ـراعة التنظيميــة (االستكشــاف ،واالســتغالل ،والقيــادة التحويليــة) (منفــردا).

ً
خامسا  -مخطط البحث االفتـرا�ضي
تتطلب املعالجة املنهجية ملشكلة البحث تصميم مخطط افتـرا�ضي كما هو موضـح فـي الشكـل ( )1والذي يشيـر إلى وجود
ً
ً
عالقة تأثيـرية للقدرات التكنولوجية بوصفها متغي ًـرا قر ً
(معتمدا).
اريا (مستقال) وأبعاد البـراعة التنظيمية بوصفه متغي ًـرا

القدرات التكنولوجية

االستكشاف

االستغالل

القيادة التحويلية

ابعاد البراعة التنظيمية
عالقات االثر

عالقات االرتباط

الشكل ( )1مخطط البحث االفتـرا�ضي

ً
سادسا  -حدود البحث
 1الحــدود املكانيــة :اج ــري هــذا البحــث فــي املدي ــرية العامــة للت ــربية فــي محافظــة نينــوى ،إذ عمــد الباحــث إلــى اختيارهــاكونهــا مــن املدي ــريات الســاعة إلــى اعتمــاد النظــم الحديثــة فــي تنفيذهــا ألعمالهــا ،وأنهــا تحــاول تحقيــق تمي ــز عــال
يجعلهــا مــن املدي ــريات الرائــدة مقارنــة باملدي ــريات األخ ــرى العاملــة معهــا فــي املحافظــة.
 2الحدود الزمانية :اقتصرت مدة البحث على الفتـرة الزمنية الواقعة ما بيـن  2019/1/18ولغاية .2019/5/28 3الحــدود البشــرية :اقتصــر البحــث الحالــي علــى عــدد مــن العاملي ــن فــي املدي ــرية العامــة للت ــربية فــي محافظــة نينــوىوهــم كل مــن العاملي ــن فــي قســم الحســابات ،وقســم املــوارد البشــرية وقســم اإلعــام الت ــربوي والعاملي ــن فــي شــعبة
الحاســوب ،وشــعبة العــاوات والت ــرفيعات.
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ً
سابعا  -أساليب جمع البيانات واملعلومات
تم االعتماد على األساليب اآلتية في جمع البيانات واملعلومات املتعلقة بالبحث:
 1االعتماد على مجموعة من املصادر العربية واألجنبية. 2اســتمارة اســتبانة :للحصــول علــى البيانــات املتعلقــة باألفـراد املبحوثي ــن ،والبيانــات الت ــي تســاهم فــي تحديــد األهميــةالنســبية للقــدرات التكنولوجيــة فــي تعزي ــز أبعــاد الب ـراعة التنظيميــة وتحديــد مــدى اســتجابة املنظمــة املبحوثــة ملثــل
هــذه األبعــاد ،فقــد تــم اعــداد العبــارات املتعلقــة بالقــدرات التكنولوجيــة وأبعــاد الب ـراعة التنظيمــة باالعتمــاد علــى
املصــادر اآلتيــة.)Franco, 2018( )Ahmad, et al., 2014( )Tempelaar, 2010( )Iammarino, et al., 2008( :
ً
ثامنا  -أساليب التحليل اإلحصائي
بهــدف التوصــل إلــى مؤش ـرات موضوعيــة تعب ــر عــن طبيعــة البحــث وأهدافــه واليــات التحقــق مــن فرضياتــه اعتمــدت
الب ــرمجية الجاهــزة ( )SPSS 19إلج ـراء التحليــل اإلحصائــي املطلــوب والتوصــل إلــى النتائــج املطلوبــة.
ً
تاسعا  -اختبارثبات االستبانة
مــن أجــل تحديــد مــدى صالحيــة املقيــاس وثبــات االســتبانة تــم اســتعمال مقيــاس ألفــا كرومبــاخ وقــد بلغــت قيمــة معامــل
املقيــاس املذكــور  0.905وهــي قيمــة معنويــة عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05وتشي ــر هــذه النتيجــة إلــى قــوة ثبــات االســتبانة
املســتعملة)Kothari, 2004: 194( .

املحورالثالث  /الجانب امليداني

ً
أوال :وصف األفراد املبحوثيـن
جــاءت محاولــة الباحــث فــي تنــاول موضــوع (دور القــدرات التكنولوجيــة فــي تعزي ــز أبعــاد الب ـراعة التنظيمي ــة) فــي ض ــوء مــا
يعيشــه العالــم مــن ثــورات تكنولوجيــة متســارعة فــي العقــد األخي ــر مــن القــرن املا�ضــي ولحــد اآلن ،إذ عمــد الباحــث إلــى اختيــار
العاملي ــن فــي املنظمــة املبحوثــة (املدي ــرية العامــة للت ــربية فــي محافظــة نينــوى) مــن الذي ــن يمتلكــون معلومــات عــن مهــام املنظمــة
وقراراتهــا ويمارســون مهــام اتخــاذ القـرارات العمليــة ويشــاركون فــي تقديــم االستشــارات الضروريــة وتوفي ــر املعلومــات املطلوبــة فــي
إنجــاز مهــام وعمليــات املنظمــة .إذ تــم توزيــع ( )32اســتمارة اســتبانة علــى األفـراد املبحوثي ــن فــي مواقــع عمل ـ ــهم الخاصــة وقــد تــم
اس ـ ـت ــرجاع ( )30استم ـ ــارة أي أن نسبة االستجـ ــابة ( )%93.75وبالتالي فقد تطلب هذا شرح وتوضيح بعض فقرات االستمارة
لألف ـراد املبحوثي ــن وتوفي ــر الوقــت الكافــي لهــم
جدول رقم ()1
لإلجابــة بح ــرية ،ممــا تطلــب متابعتهــم لفت ــرة
خصائص األفراد املبحوثيـن في املنظمة املبحوثة
طويلــة رغبــة مــن الباحــث فــي الحصــول علــى
التحصيل الدرا�سي
كافــة االســتمارات املوزعــة ،واســتخدم الباحــث
ماجستيـر
دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم فني
إعدادية
مقيــاس ليكــرت الثالث ــي لقيــاس إجابــات
العدد  %العدد  %العدد  %العدد  %العدد %
املبحوثي ــن وتحليلهــا وباالســتعانة بالب ــرنامج
3.34 1 6.66 2
70 21 13.34 4 6.66 2
اإلحصائــي ( )SPSSوكمــا هــي موض ــحة فــي
سنوات الخدمة في املنظمة املبحوثة ( سنة)
الجــدول رقــم (.)1
ً
ثانيــا  -العالقــة واألث ــر بي ــن القــدرات
التكنلوجية و أبعاد البـراعة التنظيمية
بهــدف التعــرف علــى طبيعــة العالقــة
والتأثي ــر ببي ــن القــدرات التكنولوجيــة وأبعــاد
الب ـراعة التنظيميــة فــي املنظمــة عينــة البحــث
تــم تخصيــص هــذا املبحــث للتحقــق مــن مــدى

 31 26 - 30 21 - 25 16 - 20 11 - 15فأكثـر
6 - 10
1-5
العدد  %العدد  %العدد  %العدد  %العدد  %العدد  %العدد %
10 3 10 3 10 3 6.66 2 40 12 13.34 4 10 3
20 - 29
%
العدد
43.33
13

العمر( سنة)
40 - 49
30 - 39
%
العدد
%
العدد
6.67
2
50
15
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%
العدد
-
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ســريان األنمــوذج االفت ـرا�ضي للبحــث ،واعتمــد الباحــث لهــذا الغــرض مجموعــة مــن
ً
األدوات التحليليــة نذكرهــا تباعــا بحســب موقــع اســتخدامها ،إذ نصــت الفرضيــات
الرئيســة األولــى والثانيــة علــى وجــود عالقــة ارتبــاط وأث ــر معنويي ــن بي ــن القــدرات
التكنولوجيــة وأبعــاد الب ـراعة التنظيميــة والفرضيــات الفرعيــة املنبثقــة عنهــا وكمــا يلــي.
 -أالعالقة بيـن القدرات التكنولوجية و أبعاد البارعة التنظيمية (مجتمعة):

جدول رقم ()2
العالقة بيـن القدرات التكنلوجية
و أبعاد البـراعة التنظيمية (مجتمعة)
املتغيـراملستقل القدرات
التكنولوجية
املتغيـراملعتمد
أبعاد البـراعة التنظيمية *0.879

املصــدر :الجــدول مــن إعــداد الباحــث فــي االعتمــاد علــى
نتائــج الحاســبة اإللكت ــرونية

يتولــى هــذا املحــور مهمــة التحقــق مــن ص ــحة الفرضيــة الرئيســة األولــى والت ــي تنــص
علــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بي ــن القــدرات التكنولوجيــة وأبعــاد البراعــة التنظيميــة
(مجتمعــة) ،إذ تشي ــر معطيــات الجــدول ( )2إلــى أن هنــاك عالقــة ارتبــاط معنويــة بي ــن القــدرات التكنلوجيــة وأبعــاد البراعــة التنظيميــة
(مجتمعة) ،إذ بلغ ــت قيمة االرتب ــاط ( )*0.879عند مسـ ــتوى معنوي ــة ( ،)0.05وبذلك تقبل الفرضية الرئيســة األولى.
ً
(منفردا)
 بالعالقة بيـن القدرات التكنولوجية و أبعاد البـراعة التنظيمية1 -العالقــة بي ــن القــدرات التكنولوجيــة ُوبعــد (االستكشــاف) :يتولــى هــذا املحــور مهمــة التحقــق مــن ص ــحة الفرضيــة

الفرعيــة (أ) مــن الفرضيــة الرئيســة األولــى والت ــي تنــص علــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بي ــن القــدرات التكنولوجيــة
وبعد االستكشاف ،إذ تشيـر معطيات الجـدول ( )3إلى أن هناك عالقة ارتباط معنوية بيـن القدرات التكنولوجية
وبعد االستكشاف ،إذ بلغت قيمة معامل االرتب ــاط ( )*0.706عند مستوى معنوية (.)0.05
 2العالقــة بي ــن القــدرات التكنولوجيــة ُوبعــد (االســتغالل) :يتولــى هــذا املحــور مهمــة التحقــق مــن ص ــحة الفرضيــةالفرعيــة (أ) مــن الفرضيــة الرئيســة األولــى والت ــي تنــص علــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بي ــن القــدرات التكنولوجيــة
وبعــد االســتغالل ،إذ تشي ــر معطيــات الجــدول ( )3إلــى أن هنــاك عالقــة ارتبــاط معنويــة بي ــن القــدرات التكنولوجيــة
وبعــد االســتغالل ،إذ بلغــت قيمــة معامــل االرتب ــاط ( )*0.659عنــد مســتوى معنويــة (.)0.05
 3العالقــة بي ــن القــدرات التكنولوجيــة ُوبعــد (القيــادة التحويليــة) :يتولــى هــذا املحــور مهمــة التحقــق مــن ص ــحةالفرضيــة الفرعيــة (أ) مــن الفرضيــة الرئيســة األولــى والت ــي تنــص علــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بي ــن القــدرات
التكنولوجيــة ُوبعــد القيــادة التحويليــة ،إذ تشي ــر معطيــات الجــدول ( )3إلــى أن هنــاك عالقــة ارتبــاط معنويــة بي ــن
القــدرات التكنولوجيــة وبعــد القيــادة التحويليــة ،إذ بلغــت قيمــة االرتبــاط ( )*0.791عنــد مســتوى معنويــة (.)0.05

وفــي ضــوء ذلــك تقبــل الفرضيــة الفرعيــة مــن الفرضيــة الرئيســة األولــى لوجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة موجبــة بي ــن
ً
القدرات التكنولوجية وأبعاد الب ـراعة التنظيمية منفردا.
جدول رقم ()3
التكنولوجية
القدرات
عالقات االرتباط بيـن
ً
و أبعاد البـراعة التنظيمية (منفردا)

 جتأثيـرالقدرات التكنولوجية في أبعاد البـراعةالتنظيمية (مجتمعة)
ي ــركز هــذا املحــور علــى التحقــق مــن ص ــحة العالقــة
الــواردة فــي الفرضيــة الرئيســة الثانيــة والت ــي تنــص علــى أن
هنــاك أث ــر معنــوي للقــدرات التكنولوجيــة فــي أبعــاد الب ـراعة
التنظيميــة ،إذ يوض ــح جــدول ( )4الخــاص بتحليــل االنحــدار
مــن أن النمــوذج معنــوي ً
وفقــا لقيمــة ( )Fاملحســوبة والبالغــة
( )78.478عنــد درجت ــي ح ـرية ( )28 , 1عنــد مســتوى معنويــة
( ،)0.05وقــد بلغــت قيمــة مع ــامل التحديــد (،)0.773( )R2
حيــث يشي ــر هــذا املؤشــر إلــى قــدرة املتغي ــر املســتقل املتمثــل
فــي القــدرات التكنولوجيــة فــي تفسي ــر التأثي ــر الــذي يطـرأ علــى
املتغي ــر املعتمــد املتمثــل فــي أبعــاد الب ـراعة التنظيميــة بنحــو

أبعاد البـراعة التنظيمية االستكشاف االستغالل القيادة التحويلية
*0.791
القدرات التكنولوجية *0.659 *0.706

N = 30
P ≤ 0.05
املصدر :الجدول من إعداد الباحث في االعتماد على نتائج الحاسبة اإللكتـرونية

جدول رقم ()4
أثـرالقدرات التكنولوجية في أبعاد البـراعة التنظيمية (مجتمعة)
املتغيـرات القدرات
املستقلة التكنولوجية
املتغيـرات
F
B1
B0
P
R2
T
املعتمدة
البـراعة التنظيمية 0.000 0.773 8.859 78.478 0.942 0.879
---

≤

---

---

)df = (1 , 28
N = 30
P 0.05
املصدر :الجدول من إعداد الباحث في االعتماد على نتائج الحاسبة اإللكتـرونية
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( ،)%73وأن ( )%23مــن التغي ــر فــي املتغي ــر املعتمــد يعــود إلــى املتغي ـرات العشــوائية خــارج حــدود الســيطرة لــم تؤخــذ فــي الحســبان أو
ً
ملتغي ـرات لــم تدخــل فــي أنمــوذج االنحــدار أصــا.
وفي ضوء ذلك تقبل الفرضية الرئيسة الثانية لوجود تـأثيـر معنوي للقدرات التكنولوجية في أبعاد البـراعة التنظيمية
مجتمعة.
ً
(منفردا)
 دتأثيـرالقدرات التكنولوجية في أبعاد البـراعة التنظيمية 1تأثي ــر القــدرات التكنولوجيــة فــي بعــد االستكشــاف :ي ــركز هــذا املحــور علــى التحقــق مــن ص ــحة العالقــة الــواردة فــيالفرضيــة الفرعيــة (أ) مــن الفرضيــة الرئيســة الثانيــة والت ــي تنــص علــى أن هنــاك أث ــر معنــوي للقــدرات التكنولوجيــة
ً
فــي بعــد االستكشــاف ،إذ يوض ــح الجــدول ( )5الخــاص بتحليــل االنحــدار مــن أن النمــوذج معنــوي وفقــا لقيمــة ()F
املحســوبة والبالغــة ( )22.913وهــي أكب ــر مــن قيم ــة عنــد درجت ــي ح ــرية ( )28 , 1عنــد مســتوى معنويــة ( ،)0.05وقــد
بلغــت قيمــة معامــل التحديــد ( ،)0.500( )R2حيــث يشي ــر هــذا املؤشــر إلــى قــدرة املتغي ــر املســتقل املتمثــل بالقــدرات
التكنولوجيــة فــي تفسي ــر التأثي ــر الــذي يطـرأ علــى املتغي ــر املعتمــد املتمثــل فــي بعــد االستكشــاف بنحــو ( ،)%50وأن
( )%50مــن التغي ــر فــي املتغي ــر املعتمــد يعــود إلــى املتغي ـرات العشــوائية خــارج حــدود الســيطرة لــم تؤخــذ فــي الحســبان
ً
أو ملتغي ـرات لــم تدخــل فــي أنمــوذج االنحــدار أصــا ،وبذلــك تقبــل الفرضيــة الفرعيــة (أ) مــن الفرضيــة الرئيســة
الثانيــة لوجــود تأثي ــر معنـ ــوي للقــدرات التكنولوجيــة فــي بعــد االستكشــاف.
 2تأثيـر القدرات التكنولوجية في بعد االستغالل:جدول رقم ()5
ً
ي ــركز هــذا املحــور علــى التحقــق مــن ص ــحة أثـرالقدرات التكنولوجية في أبعاد البـراعة التنظيمية (منفردا)
العالقــة الــواردة فــي الفرضيــة الفرعيــة (أ) مــن
املتغيـرات القدرات
--- --- --التكنولوجية ---
املستقلة
الفرضيــة الرئيســة الثانيــة والت ــي تنــص علــى أن
هنــاك أث ــر معنــوي للقــدرات التكنولوجيــة فــي املتغيـرات
P R2 T
F
B1 B0
املعتمدة
ُبعد االستغالل ،إذ يوضـح الجدول ( )5الخاص
بعد االستكشاف 0.000 0.500 4.787 22.913 0.706 0.517
ً
بتحليــل االنحــدار مــن أن النمــوذج معنــوي وفقــا
بعد االستغالل 0.000 0.434 4.200 17.637 0.659 1.114
لقيمــة ( )Fاملحســوبة والب ــالغة ( )17.637عنــد بعد القيادة التحويلية 0.000 0.625 6.196 38.396 0.791 0.821
)df = (1 , 28
N = 30
درجت ــي ح ــرية ( )28 , 1عنــد مســتوى معنــوي ــة P ≤ 0.05
( ،)0.05وقــد بلغــت قيمــة معامــل التحدي ــد املصدر :الجدول من إعداد الباحث في االعتماد على نتائج الحاسبة اإللكتـرونية
( ،)0.434( )R2حيــث يشي ــر هــذا املؤشــر إلــى قــدرة املتغي ــر املســتقل املتمثــل فــي القــدرات التكنولوجيــة فــي تفسي ــر
التأثي ــر الذي يطرأ على املتغي ــر املعتمد املتمثل في بعد االستغالل بنحو ( ،)%43وأن ( )%57من التغي ــر في املتغي ــر
املعتمــد يعــود إلــى املتغي ـرات العشــوائية خــارج حــدود الســيطرة لــم تؤخــذ فــي الحســبان أو ملتغي ـرات لــم تدخــل فــي
أنمــوذج االنحــدار أصـ ًـا ،وبذلــك تقبــل الفرضيــة الفرعيــة (أ) مــن الفرضيــة الرئيســة الثانيــة لوجــود تأثي ــر معنــوي
للقــدرات التكنولوجيــة فــي ُبعــد االســتغالل.
 3تأثي ــر القــدرات التكنولوجيــة فــي بعــد القيــادة التحويليــة :ي ــركز هــذا املحــور علــى التحقــق مــن ص ــحة العالقــة الــواردة فــيالفرضيــة الفرعيــة (أ) مــن الفرضيــة الرئيســة الثانيــة والت ــي تنــص علــى أن هنــاك أث ــر معنــوي للقــدرات التكنولوجيــة
فــي بعــد القيــادة التحويليــة ،إذ يوض ــح جــدول ( )5الخ ــاص بتحليــل االنح ــدار مــن أن النمــوذج معنــوي ً
وفقــا لقيــة ()F
املحســوبة والبالغــة ( )38.396عنــد درجت ــي ح ــرية ( )28, 1عنــد مس ــتوى معنويــة ( ،)0.05وقــد بلغــت قيمــة معام ــل
التحدي ــد ( ،)0.625( )R2حيــث يشي ــر هــذا املؤشــر إلــى قــدرة املتغي ــر املســتقل املتمثــل فــي القــدرات التكنولوجيــة فــي
تفسي ــر التأثي ــر الــذي يطـرأ علــى املتغي ــر املعتمــد املتمثــل فــي القيــادة التحويليــة بنحــو ( ،)%62وأن ( )%38مــن التغي ــر
فــي املتغي ــر املعتمــد يعــود إلــى املتغي ـرات العشــوائية خــارج حــدود الســيطرة لــم تؤخــذ فــي الحســبان أو ملتغي ـرات لــم تدخــل
فــي أنمــوذج االنحــدار أصـ ًـا ،وبذلــك تقبــل الفرضيــة الفرعيــة (أ) مــن الفرضيــة الرئيســة الثانيــة لوجــود تأثي ــر معنــوي
للقــدرات التكنولوجيــة فــي بعــد القيــادة التحويليــة.
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وفــي ضــوء ذلــك تقبــل الفرضيــة الفرعيــة مــن الفرضيــة الرئيســة الثانيــة لوجــود تـأثي ــر معنــوي موجــب للقــدرات
ً
التكنولوجيــة فــي أبعــاد الب ـراعة التنظيميــة منفــردا.

املحورالرابع  -االستنتاجات واملقتـرحات
االستنتاجات
 1إن استخدام اإلنسان للتكنولوجيا ال ينطوي فقط على استعمال آالت مثل أجهزة الحاسوب واملاكينات واملعداتفحسب ،بل يشمل ً
أيضا بناء عالقات منظمة مع العاملي ــن اآلخـري ــن والبيئة.

 2تعــد القــدرات التكنولوجيــة واحــدة مــن الوســائل املهمــة الت ــي يعتمــد عليهــا فــي تحقيــق الب ـراعة املنظميــة مــن خــالمنــح العاملي ــن الخب ـرات واملهــارات االزمــة والت ــي تســاعد متخــذي الق ـرار علــى اتخــاذ الق ـرارات الســليمة وفــي الوقــت
املناســب.
 3مــن خــال الزيــارة امليدانيــة الت ــي قــام بهــا الباحــث للمنظمــة املبحوثــة تبي ــن أنهــا تمتلــك قــدرات تكنولوجيــة ،وماديــة،وبشــرية كفــوءة تعمــل علــى اســتعمالها فــي تسيي ــر عملهــا بشــكل فاعــل.
 4أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي ان هنــاك عالقــة ارتبــاط وأث ــر معنويي ــن بي ــن القــدرات التكنولوجيــة وأبعــادالب ـراعة التنظيميــة ،أي أن زيــادة كفــاءة وفاعليــة القــدرات التكنولوجيــة يســاهم وبشــكل مباشــر فــي تحقيــق الب ـراعة
التنظيميــة فــي املنظمــة املبحوثــة.

املقتـرحات
 1توليــد حالــة مــن التعــاون بي ــن العاملي ــن مــن خــال تعزي ــز الشــفافية والخب ــرة املتبادل ــة بيـ ــنهم كخط ــوة أساسيـ ــةلضمــان اســتمرار تحقيــق الب ـراعة التنظيميــة بالشــكل االمثــل.
 2إكســاب العاملي ــن املعرفــة التكنولوجيــة مــن خــال اش ـراكهم فــي دورات التدريبيــة مكثفــة وبمــا يمنحهــم املهــاراتوالخب ـرات االزمــة الكتشــاف الفــرص والعمــل علــى اســتغاللها.
 3بهــدف تحقيــق الســرعة والكفــاءة فــي إنجــاز العمليــات يقت ــرح الباحــث اعتمــاد القــدرات التكنولوجيــا فــي أعمــالاملنظمــة املبحوثــة كوســيلة ناجحــة لتحقيــق األهــداف الت ــي تســعى إلــى تحقيقهــا والتكيــف مــع البيئــة الخارجيــة
املحيطيــة بهــا.
 4تشــجيع العاملي ــن فــي مجــال التكنولوجيــا وتهيئتهــم للتحــول نحــو اإلدارة اإللكت ــرونية مــن خــال رصــد أنظمــة جديــدةللحوافــز بغيــة التغلــب علــى املقاومــة الت ــي يبديهــا البعــض لعمليــة التغيي ــر.
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ABSTRACT

Technological capabilities play a key role in enhancing organizational performance and making the
organization a leader in its industry through professional work procedures and processes. In addition to
modern techniques and approaches that lead to organizational ambidexterity, which will in turn help the
organization explore new opportunities in order to achieve its organizational goals and to stay ahead of its
competitors.
Based on the above, this research addresses (the role of technological capabilities in enhancing the
dimensions of organizational ambidexterity).
The research develops a number of hypotheses and sub-hypotheses that indicate the relationship
between technology capabilities and dimensions of organizational ambidexterity, based on the diagnosis
of the variables and examining the correlations and influence. Furthermore, one of the key findings of the
research is considering technological capabilities one of the crucial means for achieving organizational
ambidexterity. Finally, the researcher recommends providing training for the employees in order to explore and exploit new opportunities.
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